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A kánikulát néhány napja felváltotta a csapadékos, szeles, hűvösebb idő. Jól jött ez a varasodásnak, a
peronoszpóra féléknek, a moníliának és a levélbetegségeknek. Minden körülmény adott egy újabb
betegséghullám beindulásához. Tavaszról bőségesen maradt ránk fertőzésre alkalmas baktérium és gombatömeg,
kertünk növényei pedig érzékeny fejlődési stádiumukban vannak. (Hosszú távon valószínűleg továbbra is a
lisztharmat lesz a főszereplő.)
A szőlő különösen nehéz helyzetben van. Rossz terméskilátás esetén sem szabad feladni, védenünk kell a
maradék lombot és a vesszőket is. Ez érvényes az összes többi gyümölcsfánkra is. A technológiákról már
többször írtam.

► Egyre többször kérnek szaktanácsot almán vértetűvel kapcsolatban. Az idén több kertész összetévesztette a
kárképét a sok tápnövényű amerikai lepkekabócáéval (16. felhívás). Míg az utóbbit akár egyetlen permetezéssel
is elpusztíthatjuk (az újabb betelepülésig), addig a vértetű növényvédelme sokkal nehezebb feladat.
Az alma ágain, metszés utáni sebein fehér vattaszerű telepeket képeznek, melyekből érintésre vörös („véres”)
váladék szivárog. A szívása nyomán bejutó nyálától a fiatal ágakon sima falú duzzanatok, később rákos sebek,
torzulások keletkeznek. Évente 8-12 nemzedéke is lehet, felszaporodásukat segíti a sűrű lombozat.
Kedvelik a bőséges nitrogéntrágyázástól meghízott növényi szöveteket, a Naptól és széltől védett sűrű
lombkoronát. Télire a talaj közeli gyökérnyakhoz vonulnak, ahol nehéz utánuk nyúlni, stb.

A fentiek már sejtetik, hogy csak permetezéssel nem lehet ellenük védekezni. A fehér viaszszálakból álló
bevonaton nehezen hatolnak át a rovarölők. A tősarjak eltávolításával, megfelelő metszéssel, seblezárással,
optimális trágyázással kezdődik az év. Az olajos, a gyökérnyakba is adagolt téli lemosással és a koronába
vándorló, még viaszosodás előtti egyedek tavaszi elcsípésével folytatódik. A Pirimor 50 WG korai, virágzás
előtti kijuttatásnál kíméli a vértetűfürkészt, mely akár egész évben sakkban tarthatja a károsítót.

Jelenleg aki teheti dörzsölje le a tetveket, sebtisztítással és seblezárással fejezze be a kezelést. Állítólag bevált a
terpentin vagy a denaturált szesz és 2-3%-os kenőszappan keveréke ecsetelésre. Akinél több fa található vagy
nagyon súlyos a fertőzése, az Actara 25 WG-vel áztassa át a telepeket. A viaszrétegek áttörése miatt
használjanak nedvesítőszert!

A www.zsigogyorgy.hu honlapon a növények fotói fejezetben láthatnak néhány fotót a vértetvekről.

► A hangyák mellett rágnak a szomjazó darazsak is. Permetezéssel nehéz elcsípni őket. Szűk szájú
palackokból készítsünk cefrecsapdát (borral, szörppel, mézzel, cukorral, stb.) és akasszuk ki a védendő területre.
Többet helyezünk ki egy kertbe és ecetet is tegyünk a csalogató folyadékba, így elkerülik a hasznos méhek.
Készen is kaphatóak csapdák, a működési elvük ugyanaz mint a házilagosan gyártott készülékeké.
A közönséges darázs papírszerű fészkével már mindenki találkozott padláson, szerszámos kamrákban. Más fajok
a talajban „laknak”, innen is támadhatnak. A tankönyvek szerint gyümölcsérésig hasznosak, lárváikat rovarokkal

http://www.zsigogyorgy.hu/


táplálják pl. az almamoly hernyójával. Most már a termésünket dézsmálják, a fészküket is el lehet távolítani.
Óvatosan, mert nagyon agresszívek! Nagy nyomású, messziről fújható darázsirtó spray-k is kaphatóak.
Nagy területen permetezéssel is gyéríthetjük őket. Csak a rövid élelmezésegészségügyi-várakozási idővel
rendelkező piretroidok közül választhatunk. Ezek viszont nem felszívódóak, tehát csak a jelenlévő rovarokat
viszik el. Néhány készítménynek riasztó hatása is van, így egy ideig a szagukkal tartják távol a darazsakat.
Szőlőben pl. a Karate Zeon 5 CS és a Decis 2,5 EC: 3napos, a Sherpa és a Cyperkill 25 EC:10 napos.

► A szőlő és a dió friss hajtásain újra megjelentek a gubacsképző atkák. Úgy tűnik, hogy nem állapodtak meg
a rügypattanás után kialakított gubacsaikban. Akinél már súlyosnak tekinthető a fertőzés illetve nehezen tudja
elviselni a beteg levelek látványát, az permetezzen. A 4. felhívásban felsorolt atkaölők közül választhatnak,
melyeknek 7 és 28 nap közé esik az élelmezésegészségügyi-várakozási idejük.
A felsorolt készítmények egyéb károsító atkafajok ellen is engedélyezettek.

► A gyümölcsmolyok rajzanak, kérem nézzék meg a táblázatot. A fénycsapdában a bagolylepkék
2. nemzedéke mellé felsorakoztak az akácmolyok. Ezeknél is a 2. nemzedék imágói jelentek meg, melyek
hernyói a másodvetésű borsó hüvelyében rágcsálnak majd. A kis borsószemeken durva rágásnyomok és
környezetükben szövedék, ürülék található. Egyéb pillangósfajok termését is tönkre tehetik pl. a pukkanó
dudafürtön és a borsófán („sárga akácon”) is leírták.

2010. július 29-én                                               Üdvözlettel:                                                               Zsigó György

Budapest III. kerület északi részének keleti lejtőjén lévő kert adatai, 2010. második félév:
Dátum: 07.21. +07.28. 08.04. 08.11. 08.18. +08.25. 09.01. 09.08. 09.15. 09.22. 09.29.
Almamoly 14 6
Szilvamoly 33 20
Keleti gyüm. moly 53 30
Barackmoly 1 2
Tarka sz. moly 1 2
Cseresznyelégy 0 1
Almafaszitkár 20 5
Almailonca 0 0

Budapest II. kerület Rózsadomb déli fekvésű kertjének adatai, 2010. második félév:
Dátum: 07.21. +07.28. 08.04. 08.11. 08.18. +08.25. 09.01. 09.08. 09.15. 09.22. 09.29.
Almamoly 7 2
Szilvamoly 34 27
Keleti gyüm. moly 35 14
Barackmoly 2 0
Tarka sz. moly 3 2
Cseresznyelégy 0 1
Gyapottok b.lepke 0 0

Budapest XI. kerület Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2010. második félév:
Dátum: 07.21. +07.28. 08.04. 08.11. 08.18. +08.25. 09.01. 09.08. 09.15. 09.22. 09.29.
Almamoly 31 5
Szilvamoly 12 21
Keleti gyüm. moly 48 18
Barackmoly 17 19
Tarka sz. moly 20 29
Kéregmoly 60 64
Cseresznyelégy 0 0
Földk.t.gy.légy 0 0
Gyapottok b.lepke 0 0
Almafaszitkár 36 26
Aszalványmoly 3 2
Fenyőilonca 8 6
Lombosfa f.moly 0 8
Nagy farontó 0 0
Ligeti sodrómoly 1 8



Budapest XVII. kerület és Ecser (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2010. második félév:
Dátum: 07.21. +07.28. 08.04. 08.11. 08.18. +08.25. 09.01. 09.08. 09.15. 09.22. 09.29.
Almamoly N 20
Szilvamoly 8 64
Keleti gyüm. moly 24 42
Barackmoly 2 16
Tarka sz. moly 38 66
Ribiszkeszitkár 0 0
Almafaszitkár N 60
Cseresznyelégy 0 0
Földk.t.gy.légy 0 0

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévő síkfekvésű kert, 2010. második félév:
Dátum: 07.21. +08.01. 08.04. 08.11. 08.18. +08.25. 09.01. 09.08. 09.15. 09.22. 09.29.
Almamoly 4 N
Szilvamoly 9 N
Keleti gyüm. moly 4 N
Barackmoly 11 N
Tarka sz. moly 3 N
Cseresznyelégy 0 N

jelölések:  + kapszulák cseréje, N  nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték)
MNN Kamara

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!


