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► Befejeztük, minden oszlop megtelt a táblázatban. Remélem, jövőre újra folytathatjuk a megfigyeléseket!
Az idei tapasztalatok alapján bővítjük, módosítjuk az ellenőrizendő károsítók körét. Fontos lenne követni pl. az
örökzöldek kártevőit is. Ebben az utolsó felhívásban érdemes visszatekinteni az idei évre.

A baktériumos és gombabetegségek közül igazán csak a lisztharmattal és a gyümölcsmoníliával gyűlt meg a
gondunk (kivéve ahol tűzelhalásra, peronoszpórára, fitoftórára és varasodásra érzékeny fajták is találhatók).
Az idei nyár is bebizonyította, hogy csupán vegyszerekkel nem lehet megfékezni a terjedésüket.

Az állati kártevők közül a bagolylepkék és a gyümölcsmolyok „hozták a formájukat”, átlagos fertőzést
produkáltak. A táblázat számai újra bebizonyították az előrejelzés fontosságát, hiszen nagyon eltérően rajzottak a
budapesti körzetekben. Csak a helyi mérésekre támaszkodhatunk! Különös figyelmet kell fordítanunk a
kéregmolyra és a szitkárokra (23. felhívás). A tavaszi induló poloskaszagú szilvadarázs és levéltetű roham
leállt, de az idén is küzdöttünk az atkákkal. A haszon és a dísznövényeken egyaránt felszaporodtak.
Erős tavaszi atka és lisztharmatfertőzésre számíthatunk! Persze a tél még beleszólhat…

► A fentiek miatt a 25. felhívásban a szőlősgazdáknak javasolt szüret utáni poliszulfidos zárópermetezés a
lisztharmattal fertőzött egyéb gyümölcsfáknál és bokroknál is felettébb ajánlott. Pl. a Tiosol illetve az olajjal
kombinált Agrokén, Nevikén, Nevikén Extra, stb. termékekkel. A lisztharmat nemcsak a rügypikkelyek alatt,
hanem a vesszőkön, repedésekben is áttelelhet. Az 2009-es szezon után, ősszel, lombhulláskor a felsorolt
készítmények közül választanék. Már bekeverhetjük a téli lemosásra javasolt töménységet. Az atkákat, sőt az
alma és körtevesszők varasodását is gyérítjük ezekkel a készítményekkel.
Természetesen kertje válogatja az őszi szerválasztást. Ahol a tűzelhalástól, erős varasodástól vagy egyéb
baktériumos betegségektől tartanak ott továbbra is a réz játssza a főszerepet! A rezesekkel is lombhulláskor
kezdjünk, így a levelek lehullása után keletkező nyílt levélalapokat is védjük a behatolásra készülő kórokozóktól.
Tavasszal metszés után, rügypattanáskor majd újra dönteni kell, hogy a növények és a károsítók kondíciójától
függően ismételjük-e az őszi kezelést, vagy váltsunk? (Az 1. felhívás csak a lemosásról szólt.)

► A 8. felhívásban a telelésből kikerülő gyakran pajzstetves, atkás cserepes dísznövényekről írtam. Lassan
fagymentes helyiségekbe visszük kedvenceinket. A tárolóhely hőmérséklete a károsítók áttelelését is biztosítja,
sőt több faj még szaporodik is. Amennyiben jövőre egészséges, korán virágzó dísznövényekben szeretnénk
gyönyörködni, most tisztítsuk meg őket. Távolítsuk el a beteg leveleket, „fogkefézzük” le a pajzstetveket, stb.
Néhány aerosol is segíthet: VAPE Garden-Fito pajzstetű elleni aeroszol, Vektafid A/E, stb.
Az Actaráról többször írtam, nélküle hiányos lenne a III. kategóriás választék. Hivatalosan lakótérben,
beöntözésre nincs engedélyezve. A cserépből kipárolgó hatóanyag akár gondot is okozhat. A szobákba
visszaállítandó cserepeseknél már inkább ne használjuk! A hasonló hatóanyagot tartalmazó Careo rovarölő
permet és Careo rovarölő táprúd célzottan szobanövényekre engedélyezett.



► Az erdő közeli budai, pilisi, börzsönyi kertekben nagy gondot okoznak a kerítést döntögető, fákat rágó
vadak. Lombhullástól gyöngyvirágig sokkal több rügyet, kérget rágnak és ilyenkor a csendes hétvégi telkekre is
bemerészkednek. A fák a kéreg sérülésétől kipusztulhatnak, amennyiben teljesen körberágják a törzset a
szarvasok, őzek, nyulak. Az életben maradó növények torzan fejlődnek, sebeikbe gombák, szúbogarak
költözhetnek.
Számos vadriasztó szert engedélyeztek ellenük, változó sikerrel működnek. Sokan próbálkoznak a gyártásukkal,
általában egyszerű, természetes hatóanyagokat tartalmaznak. Kátrányt, gyantát, olajat, gyapjúzsírt,
kvarchomokot, denaturált szeszt, kinint, rézszappant, stb. Ezeket a kis cégek is be tudják szerezni.
A Cevacol Extra, Dendrocol 17 SK és a Vadóc mellett az idén engedélyezték pl. a Forestert.

► Több megyéből erős pocokkártételről (Microtus arvalis) tudósítanak. A Redentin „betiltása” után egyetlen
III. kategóriás pocokirtó kapható az Arvalin LR. 2-3 szem/ lyuk dozírozással kell felhasználni, lakott területen
kívül. Nagyon mérgező gázt fejleszt a talajnedvesség hatására. Az előző nap betaposott és a kártevő által
kibontott lyukakba kell beszórni a csalétket. Így biztosan nem pazarlunk, mert élő állatok által lakott járatokat
kezelünk. Bár a képződő gáz nehezebb a levegőnél, de a kijuttatás után biztonságból újra be kell taposni a
nyílást. Gumikesztyűben dolgozzunk!
Nyáron engedélyezték a kálcium karbid hatóanyagú DELU pocokirtót, még nem találkoztam vele.
Visszajelzések alapján jónak tűnnek a háztartási egérirtók is közvetlenül a járatokba juttatva pl. a Protect szerek.

► A Hermes ÁFÉSZ Elnökének az engedélyével Önök is megkaphatták a Hermes logóval és boltcímekkel
ellátott felhívásokat, melyeket az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete a www.ohegy.hu honlapjára is feltette
fotóimmal illusztrálva. Természetesen itt csak a III. kerületi csapda adatai szerepelnek, így ennek megfelelően
egy kicsit mindig módosítottam, pontosítottam az ajánlásokat.
Az első és a második félévi két táblázatot még érdemes összehasonlítani a permetezési naplónkkal. Jókor
permeteztem-e? A saját kertemben fel tudtam-e használni az előrejelzés eredményeit?

Szép kertet, bőséges szüretet és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Budapest, 2009. október 9-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!

http://www.ohegy.hu/

