
Kedves Kertbarátok!                                                                                                 2009. évi 27. felhívás

► Végéhez közeledik a szüret. A késői érésű almát, körtét néhol még permetezik az almamoly és a keleti-
gyümölcsmoly ellen. Budapesten ez utóbbi még mindig rajzik, már csak rövid a várakozási idejű szerek
jöhetnek szóba.
Újabb gomba és baktériumfertőzéssel nem kell számolnunk, meleg, száraz volt az elmúlt hét. A lisztharmat
áttelelő képleteit, a szabad szemmel is látható kis barnás-fekete „gumókat” még gyéríthetjük permetezéssel.
Nemsokára beérnek, feketévé és hidegnek, vegyszernek ellenállóvá válnak. Az őszi esőkkel kéregrepedésekbe
mosódnak, ahová már nehezen tudunk behatolni permetlével. Az atkák is aktívak, a letermett és fertőzött fákon
érdemes egy zárópermetezést bevetni. Nyugalmi állapotukban már csak kisebb hatásfokkal gyéríthetjük őket.
Mindkét károsítóról többször írtam, pl. a 25. felhívásban.

► Az idei szezonban feltűnően sok gyümölcs sérült meg, széltől, jégtől, rovaroktól. A bőrszövet sebhelyei utat
nyitottak a gombáknak, baktériumoknak. A jó gazda folyamatosan megtisztította a fáit a barnuló, rothadó
maradványoktól. Amíg engedte a szerek élelmezés-egészségügyi várakozási ideje permetezéssel is
védekezhettünk. Aki nem dobálta le a beteg termést szüretkor, az most tegye meg. A fertőzött és beszáradó,
aszalódó gyümölcsökből kialakulnak a gyümölcsmúmiák. Jövő tavasszal ezekről indul a fertőzési hullám.
Az őszi rezes lemosást csak a megtisztított fákon érdemes elvégezni.

► „Szódavízzel minek permetezzek?”-tette fel a költői kérdést az egyik kedves kolléganőm. Valóban számos
hatásos készítmény engedélyét visszavonták.
Minden egyéb eszközt be kell vetnünk az egészséges kert érdekében. Majd mindegyik felhívásban céloztam az
optimális tápanyag-ellátottság, a megfelelő metszés és seblezárás, az előrejelzés növekvő jelentőségére.
Az EU-s támogatásban részesülő „nagytermelőket” szigorú jogszabályok kötelezik pl. a rendszeres
talajvizsgálat elvégzésére. Az ültevény egészsége és a környezet védelme érdekében csak a laboratóriumi
méréseken alapuló, igazán indokolt mennyiségű, műtrágya kijuttatását engedélyezik.
Úgy tűnik, hogy egyre több kertbarát is be szeretné vizsgáltatni a talaját. Ellenőrizhetik vetőágyásukat illetve a
csemeték ültetése előtt tisztázhatják a gyökérszint fizikai és kémiai viszonyait. A rossz helyre telepített fa
sínylődik, könnyebben megbetegszik. Az ültetőgödörben talajfertőtlenítést és a vizsgálat alapján –akár évekre
kiható- alaptrágyázást is végezhetünk. Később már nem tudunk lenyúlni ilyen mélyre kemikáliákkal!

A beszállítandó átlagminták számát és mennyiségét a talajlabor szakembereitől kell megérdeklődni. A vizsgálat
célja, a kert talajfoltjai és a terület nagysága alapján változhat a mintaszám. A tervezett növényfaj illetve fajta
alapján tápanyag-utánpótlási szaktanácsot is adnak. A díjtételek eltérőek, több címre postázni is lehet a mintát.
Budapest környékén az alábbi intézeteket találtam:



MgSzH Fejér megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
(növény és talajvédelmi hatóság akreditált vizsgálóhelye)
2481 Velence, Ország út 230. Telefon: 06 22/589 212
Dr. Kucsera Sándor és Markóné Gazdag Andrea

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43. Telefon: 482 6301
Dr. Lelik László

Dr. Lammel Kálmánné
Postacíme: 2330 Dunaharaszti, Haraszthy Ferenc u. 25.
Telefon: 06 20/9687090

SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (akreditált vizsgálóhely)
1124 Budapest, Sirály u. 4.  Telefon: 06 30/4337232
Dr. Vass Eulália

► A keleti gyümölcsmoly kivételével mindegyik moly rajzása leállt. Körtében, birsben, almában, naspolyában
még rághatnak az előző hetekben rajzott lepkék lárvái.
A XI. kerületben feléledt a tarka szőlőmoly. Ezeknek a lepkéknek az utódai már nem jutnak el az átteleléshez
szükséges báb állapotig. (A nyár folyamán Budapest szerte sok szőlőmolyt fogtak a feromoncsapdák. A téltől
függően, jövőre nagy népességre számíthatunk.)

Budapest, 2009. szeptember 24-én.                         Üdvözlettel:                                                    Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!


