
2009. évi 4. felhívás
Kedves Kolléganők, tisztelt Kollégák!

► Folyamatosan bontja szirmait a meggy, folyamatosan permetezzük monília ellen. Szerencsére nem kedvez az
időjárás a virágfertőző moníliának, de a hajnali pára is elegendő a fertőzéshez. Ugyanez a helyzet az őszi
tafrinájával is. A meggynél hajtásszáradás, fapusztulás lehet a kihagyott védekezés eredménye. Az őszibarack
elvesztheti leveleit, legyengülhet sőt a gyümölcsre is átterjedhet a fodrosodás. Tehát nagy kockázattal járna ha
most magára hagynánk fáinkat. A szereket felsoroltuk az előző felhívásban.

► Javában virágzik a cseresznye,sziromhullásban van a kajszi. A hűvösebb, párásabb kertekben lévő
érzékenyebb fajtákat védeni kell a moníliától.

► Az alma és a körte legveszélyesebb gombabetegsége a varasodás. Most ennek sem kedvez a száraz, meleg
tavasz. Ugyanakkor a virágokban és a kis levelekben komoly kárt tud okozni, a fertőzött fákat a későbbiekben
nehéz megvédeni. Tehát sokat veszíthetünk ha most kihagyjuk a permetezést.
Belülről kell védeni a növényeket, az eső bármikor jöhet, lemoshatja a kontakt szereket. Két-három alkalommal
védekezzünk felszívódó (más néven szisztemikus) gombaölőkkel. Ismételni kell a permetezéseket, mert a
gyorsan fejlődő növényekben felhígul a szer. Ez a „szisztemikus blokk”. Sok szakember már zöldbimbós
állapottól beindítja.
(Lehetséges, hogy a saját gyümölcsösében élő, permetezőgéppel rendelkező kertbarát kontakt készítményekkel is
meg tudja védeni fáit, hiszen eső után azonnal munkához láthat. Azonban a „hétvégi hobbykertesek” nem tudnak
kiszaladni a fertőzést követően. Ők jelenleg és a nyár folyamán is kénytelenek több felszívódót használni.)
Rezisztenciatörés miatt már most kombináljuk ezeket kontakt, rézpótló szerekkel!
Felszívódók, mélyhatásúak: pl. Chorus 50 WG és 75 WG ( hűvösben kiválóak, és a 2-3 nappal korábbi
fertőzést is meggyógyítják), Score és „ikertestvérei”(lásd előző levelünket), Topas 100 EC, Topsin-M,
Systhane Duplo, stb.
Június közepétől, végétől majd átállunk a kontakt szerekre, melyek most hatás-kiegészítő és rezisztencia törő
partnerek: Manco, Vondozebek, Penncozebek, Manzate, Dithane, Polyram, stb.

Az almafa lisztharmatáról se feledkezzünk el, különösen a Jonathán, Idared fajtakörben. A fentebb aláhúzott
varasodás elleni fungicidek lisztharmat ellen is hatásosak. (Ebben az estben a Topas jobb mint a Score.)
Virágzásban kontakt lisztharmat elleni III. kategóriás szer sajnos nincs. Előtte és utána mehetnek a
kéntartalmúak, magas hőmérsékletnél még ekkor is perzselhetnek. Lásd előző felhívásomat.

► Tavaly atkás évünk volt, most is megjelentek. A dió levélkéin már kialakultak a kis gubacsok, a szőlő
rügypikkelyei alól kibújtak a levélatkák. Az olajos, kénes lemosás után permetezni kell speciális atkaölőkkel is.
Még gyéríthetjük a szétszéledő atkanépességet. A kontakt hatású atkaölőknél kiemelt jelentősége van az apró
cseppképzésnek és a bőséges lémennyiségnek. Csak így tudjuk eltalálni az apró kártevőket.
Az alább felsorolt készítmények természetesen az ágrepedésekben, ágvillákban áttelelő egyéb atkafajok
(közönséges takácsatka, piros gyümölcsfa-takácsatka, stb.) ellen is hatásosak.
Mivel az atkaölők többsége nem pusztítja el az összes fejlődési alakot, ezért felváltva kell dolgozni velük.
A Flumite, Nissorun 10 WP, Omite 57 E, Sanmite 20 WP ( mely Vektor 20 WP néven is kapható),
Talstar 10 EC, stb. tartoznak a III. kategóriások közé. (A Talstar egyben molyok ellen is véd.)

► Permetszereink tapadását, esőállóságát növelhetjük pl. Silwet, Nonit, stb. hozzáadásával.

► Értesítem a tisztelt kollégákat, hogy a mai napon felállítottuk előrejelző eszközeinket. Következő
felhívásunkban már konkrét mérési adatokat közlünk, a megszokott táblázatos formában.

► Már április 1. óta működik a fénycsapda, mely máris nagy mennyiségben fogott áprilisi cserebogarat és
bagolylepke fajokat. A cserebogarakat jól ismerjük. Most rágnak, majd lárváik a talajban károsítanak. Ekkor
már nehéz védekezni ellenük. Amennyiben a hajnali lerázás nem segít, bármelyik rovarölőszer elviszi őket.
Csepelről jelezték a bundásbogár kártételét. A virágokban rág. Állítólag a pitypang csalogatja, várjunk a
kaszálással. Ha mégis permetezni kell, vigyázzunk a méhekre!

► Óriási intenzitással rajzanak a vadgesztenyelevél aknázómolyok. Néhány napon belül kezdhetik a
permetezést, pl. a Match 050 EC, Dimilin 25 WP, Runner 2 F, Alsystin 25 WP, Nomolt 15 SC engedélyezett.
Már a tojásrakás előtt a levélen kell lenniük, nem késhetünk velük!
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