
 

 
Kedves Kertbarátnık, tisztelt Kertbarátok!                                                                                 2010.évi 4. felhívás 
 
► Az esı miatt nem lehetett permetezni, valószínőleg sok kertben fertızött a monília és a tafrina. Az almások 
varasodása is beindult, a felmelegedı hétvégén még intenzívebben szóródnak majd az aszkospórák! 
 !!! Ismételten védekezni kell a monília, a tafrina, de a varasodás ellen is !!! (Lásd 2. és 3. felhívást.)  
A Chorusnak, a Topasnak és a Score-nak 1-2 napos kuratív hatása is van, tehát a fertızés megtörténte után 
„gyógyítani” is tudnak. A jobb hatás és a rezisztenciatörés miatt mindenképpen kombináljuk ezeket a felszívódó 
készítményeket az alábbi kontakt szerek valamelyikével.  
Almánál, körténél a „finom rezek” mellett engedélyezettek varasodás ellen a Manco, a Vondozebek, a 
Penncozebek, Manzate, Dithane-ok, Polyram, stb. 
Csonthéjasoknál sok kertész kockáztat. A nagy fertızési nyomás miatt valamelyik „finom rézkészítményt” is 
használni fogja illetve a fent felsorolt-biztosan nem perzselı-rézpótlókkal kombinálja a felszívódókat.  
 
► Újra leírom, hogy a korai gyümölcsfa-permetezés jó minıségben, apró cseppképzéssel történjen. Teljesen be 
kell fednünk a virágokat és az apró leveleket! Permetszereink tapadását, terülését és esıállóságát növelhetjük pl. 
Silwet, Nonit vagy Biosol-Káliszappan hozzáadásával. 
 
► A budapesti fénycsapdában továbbra is dominálnak a bagolylepkék. (Az esti szellıztetésnél 
találkozhatunk velük, a szobai lámpafény is vonzza ıket.)  
A bagolylepkéket régóta ismerjük, sok kártevı fajuk van. Szántóföldön és zöldségágyásokban súlyos károkat 
okozhatnak a lárváik. Hámozgatnak, levelet és termést rágnak. Mély gödröket vájnak a káposztafélékbe, 
paradicsomba, paprikába, répatermésekbe, dísznövényekbe de gyakran megtámadják a szılıt és a gyümölcsöket 
is. Nagy testőek, nagyot rágnak! (Akár 4-5 cm-esek is lehetnek a hernyóik.) Tavaly egész nyáron repültek, 
valószínőleg az idén is folyamatos lesz a rajzásuk. 
Sok rovarölıt bevethetünk, de nézzük meg az élelmezés-egészségügyi várakozási idıket. Engedélyezett pl: 
Decis 2,5 EC, Karate Zeon 5 CS, Sherpa, Match 050 EC, Nomolt 15 SC, a „bioszer” Dipel ES, Actara 25 WG 
és hatóanyagtestvére, az újra engedélyezett Mospilan 20 SP.(Az Actara 25 WG Venus 25 WG, míg a Mospilan 
20 SP Spilan 20 SP néven is forgalmazható. Ezek a párhuzamos behozatali engedélyő változataik.). 
A dísznövények bimbóit is kedvelı gyapottok-bagolylepkérıl késıbb írok, még nem fogja a csapda. 
 
► A körtelevélbolha áttelelı nıstényei tavasszal rakják tojásaikat. A védekezés optimális idıpontja a tojások 
színeváltozása (fehérbıl sárgába). Hatékonyak a lemosásra használt olajok, alsó dózisaikkal ( pl. Agrol plusz 
esetében ez 2%) illetve kombinációjuk Dimilinnel  vagy Nomolttal. Ahol gondot okoznak a bolhák, ott  
év közbeni hajtásválogatással tegyük szellıssé a fákat és kerüljük a túlzott nitrogéntrágyázást.  
A Mospilan 20 SP a fiatal lárvák ellen hatásos, most érdemes kézi nagyítóval átvizsgálni a körtéinket. Fáink 
meghálálják a figyelmet és a jól idızített tavaszi kezelést. A nyári permetezések már kisebb hatékonyságúak. 
 
 
 
 



► A múlt héten kihelyezett feromoncsapdák a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly rajzáskezdetét jelzik.  
A többi moly még alszik, fázik. Nem küldöm el az üres táblázatot. 
A gyümölcsmolyokhoz hasonlóan a budapesti vadgesztenyelevél-aknázómolyok sem keltek ki az áttelelı 
bábjaikból. Tavaly pl. 04. hó 15-én már 451 db-ot győjtöttünk a Ménesi úton, most 3 db volt a fogás. 
 
► Tavaly atkás évünk volt, most is megjelennek majd. Amennyiben ismét száraz, meleg nyarunk lesz, 
különösen sok gondot fognak okozni. 
Jelenleg a gubacsatkák elleni védekezésre kell koncentrálnunk. A dión és a szılın találkozunk velük a 
leggyakrabban, de pl. birsen, körtén, hárson, juharon, főzön is feltőnnek. 
A nemezes és a szemölcsös dió-gubacsatkát valamint a szılı-gubacsatkát jól ismerjük. Nem okoznak akkora 
kárt, mint amennyire ijesztıek a tüneteik. A védekezés optimális idıpontja a szılı rügypattanás utáni gyapotos 
állapota és a dió szétnyílt rügypikkelyes stádiuma. Sok kertben már permetezni kell. (Ugyanazon kerten belül is 
nagyon eltérıen fejlıdnek a fenti növények. Az éppen fakadó tıkék mellett 3-4 leveles lugasokat is láthatunk.) 
Most gyéríthetjük a szétszéledı atkanépességet. A friss leveleken kialakuló gubacsok belsejébe már nem tudunk 
bejuttatni atkaölıszert, ezek kontakt készítmények. Ezeknél a kontakt hatású szereknél kiemelt jelentısége van 
az apró cseppképzésnek és a bıséges lémennyiségnek. Csak így tudjuk eltalálni az apró atkákat. 
Az alább felsorolt készítmények természetesen az ágrepedésekben, ágvillákban áttelelı egyéb atkafajok  
(közönséges takácsatka, piros gyümölcsfa-takácsatka, stb.) ellen is hatásosak. 
Ekkor kell permetezni a szılılevélatka ellen is, mely valóban jelentıs gazdasági kártevı. Torzult, kismérető 
levelek jelzik a jelenlétét, a kéregrepedésekben is áttelel. 
Mivel az atkaölık többsége nem pusztítja el az összes fejlıdési alakot, ezért felváltva kell dolgozni velük. 
A Flumite 200, 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.) 
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