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► Száraz, hűvös, szeles hetünk volt. Nem teljesült a jóslatom, nem indultak be a magasabb hőmérsékletet és
nedvességet igénylő kórokozók. Nincs jelentős varasodás, peronoszpóra, tűzelhalás a kertekben. A gombák
közül továbbra is a lisztharmat játssza a főszerepet, almában, szőlőben és dísznövényeken.

Az érzékenyebb gyümölcsfajtáknál indítani kell a szisztemikus szereket. Almánál a varasodás elleni felszívódó
gombaölők nagy része erre a kórokozóra is jó, lásd a 4. felhívást, idén már sokan permeteztek ezekkel. Most
inkább az alábbi, erősebb lisztharmatölő hatással rendelkezők közül válasszunk, ezekkel folytassuk:
Topas 100 EC, Systhane Duplo, Topsin-M LV.
(Ahol varasodásra hajlamosabb fajták találhatók, illetve másként alakult az időjárás ott továbbra is az említett
felhívás alapján járjunk el.)
Szőlőben lisztharmatra engedélyezett felszívódó a Bumper 25 EC, Topas 100 EC, a Systhane Duplo és a
Quadris.
Tehát az erős lisztharmat nyomás miatt indíthatjuk a szisztemikus blokkot, azaz a virágzás végéig, egymást
követően 2-4 alkalommal permetezzünk felszívódókkal.
Ahol peronoszpórára érzékenyebb tőkék találhatók; sűrűbb, párásabb az ültetvény vagy az átlagnál több
csapadék hullott, ott erre a gombára is gondolni kell. Aki csak ritkábban jut ki a kertjébe és nem akarja
kockáztatni a peronoszpóra károsítását, annak is ki kell egészítenie permetlevét.
Peronoszpóra elleni felszívódók: a Quadris illetve már a gyártásnál a Dithane hatóanyagával kombinált: Acrobat
MZ, Galben M és a Ridomil Gold MZ. Sokan féltik a fiatal szőlőt a réztől, ezért, elkülönítve sorolom a rezet is
tartalmazókat: Forum R, Ridomil Gold Plus, Curzate R, Kupfer Fusilan WG, Mikal C 64 WP, Zetanil R, stb.
Látjuk, hogy a rezisztenciatörés miatt a gyártók nagy része már csak a kontakt réz illetve mankoceb partnerrel
keverten hozza forgalomba felszívódó készítményét. Mi is adjunk kontakt gombaölőket az aláhúzott,
egyhatóanyagú felszívódó szerekhez! Akadályozzuk meg a rezisztencia kialakulását!

► Néhány apró narancsvörös pötty jelzi a leveleken, hogy megjelent a körterozsda. Később a foltocskák
durván kiemelkedő dudorokká fejlődnek. Valóban ijesztőek a tünetei, de a valóságban nem annyira veszélyes.
Az engedélyezett Score 250 EC mellett a varasodásra elleni mankocebek is gyérítik: Dithane M 45 és
-Dg Neo-Tec, Manco 80 WP, Manzate 75 DF, Penncozeb DG, Vondozeb DG és -Plus, stb.

► A szeles, hűvös napok dacára, szaporodnak a gyümölcsmolyok. A hetek óta tartó folyamatos rajzás, párzás
miatt már a kelő hernyókkal is számolnunk kell. A 3. felhívásban ismertetett kitinszintézis gátlók mellé lárvákat
pusztító rovarölőket is kell a permetléhez adagolni. (Most hiányzik igazán a felszívódó, belülről védő Bi 58 EC!)

A lárvák ellen, a következő kínálatból választhatunk, pl almánál Actara (ez is felszívódó és Venus 25 WG néven
is kapható), Decis 2,5 EC, Karate Zeon, Sherpa, Talstar 10 EC, stb. használhatók. Jöhet a vedlésgyorsító
Runner 2F is. A fentiek közül jó néhány a szőlőben és csonthéjasokban is engedélyezett, tájékozódjunk a
boltokban. Különösen figyelni kell a szilvamolyra! (Lásd táblázat.)

Korán jöttek a molyok, sok permetezésre készüljünk. A kitinszintézis gátlókat kinövik a növények, a kontakt
rovarölőkkel pedig újra és újra el kell csípni a kártevőket. Ismételni kell!

► Itt vannak és terjednek a levéltetvek. A lárvák ellen fentebb felsorolt rovarölők a tetveket is viszik (kiv.
Runner), de van néhány III. kategóriás speciális készítmény is: Chess 50 WG, Pirimor 50 WG, Apacs 50 WG és
az újdonság a Teppeki 50 WG, stb.

► A budapesti fénycsapda fogásában nincs nagy változás.

► „A cseresznyelegyet jelző sárgalap is fogott néhány példányt. A cseresznyét és némely meggyfajtát kezelni
kell a légy ellen: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Karate Zeon 5 CS, Sherpa, stb.” Idéztem az előző levélből, mert
még mindig aktuális. Ez a légyfaj nem távolodik el túlságosan attól a fától amely alatt kifejlődött. Így
elképzelhető, hogy nemleges fogás ellenére „kukacos” termése lesz a mérőhelytől néhány utcányira lakó
kertésznek. Akinél évről-évre megjelenik, annak most lépnie kell, különben nyűves lesz a cseresznyéje.
Jövőre pedig szereljen fel egy ragacsos sárgalapot a saját fájára.
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