
 

 
Kedves Kertbarátnık és Kertbarátok!                                                                                         2010.évi 3. felhívás 
 
 
► A hővös, csapadékos napok nem kedveznek a növényeinknek. Sok károsító viszont kifejezetten kedveli ezt az 
idıjárást. S.O.S! védekezni kell a monília és a tafrina ellen. (Lásd 1. felhívást.) 
 
► A hideg téli napokon bizakodtunk: fázunk, de legalább a kártevık is elpusztulnak. Úgy tőnik, hogy a 
levéltetvek sokat kibírnak. Máris megjelent a közönséges levélpirosító alma-levéltető és a levélpirosító 
ribiszke-levéltető. Besodródó, pirosra színezıdı levélkék jelzik a kártételüket. Mindkét faj pete alakban telelt 
át, most kelnek ki és szívogatnak az ún. ısanyák. Akinél már a korábbi években is gondot okoztak, az 
védekezzen. Meg kell óvni a kis leveleket gombától, rovartól egyaránt! Szerencsére van választék: Decis 2,5 EC 
(az idén kifuttatják, helyette jön a II. kategóriás Decis Mega), Pirimor 50 WG, Sherpa, Talstar 10 EC (mely 
atkaölı is), Karate Zeon 5 CS, Cyperkill 25 EC, Actara 25 WG, Chess 50 WG, Bio-Sect (spray formában is), 
Teppeki 50 WG (tavalyi felszívódó újdonság, jól vizsgázott), stb.  
A betelepedı tetveket jól jelzik a ragacsos sárgalapok, beszerezhetıek az MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézetétıl (tel:+36 1 3918637) illetve a Biocont Magyarország Kft.-tıl (tel/fax:+36 /27 302818).  
Ez utóbbi Kft. egy-két fánál, sőrő kifüggesztéssel gyérítésre is alkalmasnak tartja a lapokat. 
 
► A lisztharmat jelenleg az almában játssza a fıszerepet. A beteg rügyekbıl már kibújtak a torz, fehéres 
bevonatú levélkék. Ez a primer fertızés. A felületükrıl leváló konídiumokkal folytatódik a lisztharmat élete. 
(Szekunder fertızés.) Remélem, hogy a metszéssel sokan eltávolították a beteg „gyertyás” ágvégeket és kénes 
lemosást is kaptak a fogékony fajták (Jonathán csoport).  
Pirosbimbós állapotig védekezhetünk a kifejezetten lisztharmat elleni kontakt, kéntartalmúakkal pl. Cosavet DF, 
Thiovit Jet, Kumulus S, Eurokén 2000 80 WG, Microthiol Special, Tiokoll 300 SC, Necator 80 WG, Kénkol 
800 FW, Kén 800 FW, Microkén, Solfo M 80 WP, Tisosol (nyári hígítással),   
 
► A lehullott ıszi lombról az esıcseppek hatására az alma varasodásának aszkospórái már szóródnak. 
A tankönyvek szerint 10 mm csapadék (erıs pára, köd) és 2 0C felett elindul a fertızési hullám. 
(A legújabb kutatási eredmények szerint a rügypikkelyekben is áttelelhet, konídium formájában. ) 
A jelenlegi idıjárást kedveli. Permetezni kell az egérfüles almákat! Ne engedjük, hogy megtámadja a lombot, 
késıbb nehéz lesz megakadályozni a gyümölcsfertızést. A virágokat is megbetegítheti, torzulhatnak a 
gyümölcsök sıt az egész termés rámehet. Zöldbimbós stádiumig még többször is mehetnek a rezek, virágzástól 
majd áttérünk a felszívódó szerekre és a rézpótlókra. 
Hasonló a helyzet a körte varasodásával is, itt a lehullott levelekrıl és a fertızött vesszıkrıl is terjedhet a 
gomba. A védekezés elve ugyanaz, a réztartalmú gombaölıket már felsoroltuk. 
 
 
 



A varasodásra fogékony alma és körtefajták és a kertjükbe csak ritkábban kijutó kertbarátok esetében már a 
felszívódó, mélyhatású gombaölık is mehetnek: pl. Chorus 50 WG és 75 WG ( hővösben kiválóak, és a 2-3 
nappal korábbi fertızést is meggyógyítják: kuratívak), Score 250 EC (és az elızı levelünkben felsorolt 
párhuzamos behozatali engedéllyel rendelkezı ikertestvérei), Topas 100 EC, Systhane Duplo, stb. 
Az aláhúzott szerek egyben lisztharmatra is jók, erre a célra Score helyett inkább a Topast javaslom. 
 
► Még mindig fontos, hogy a korai gyümölcsfa-permetezés jó minıségben, apró cseppképzéssel történjen. 
Teljesen be kell fednünk a virágokat és az apró leveleket! Permetszereink esıállóságát növelhetjük pl. Silwet, 
Nonit hozzáadásával. 
 
► A budapesti fénycsapda máris sok bagolylepkét fog. Párzanak, petéznek és a kikelı hernyóik rághatják a 
kiültetett palántákat, a kikelt borsót. Nézzük át veteményesünket, ha kell permetezzünk. 
A levéltetveknél felsorolt készítmények nagy része itt is hatásos. 
 
► A károsítók az örökzöldeket sem kímélik. Mikroszkóp mellett ülı kollégáim jelezték, hogy rajzik a tuja-
ezüstmoly, tojást raknak az áltakácsatkák, melyek nevük ellenére komoly kárt okozhatnak. 
A Talstar 10 EC rovarok és atkák ellen is engedélyezett, bı lémennyiséggel, nedvesítıszerrel használjuk. 
 
► A mai nappal kihelyeztük a feromon és színcsapdáinkat. A jövı héten már táblázatot is kapnak. Melyik 
moly kezdi a rajzást, melyik bírja a legjobban ezt a hideg tavaszt? 
 
Budapest, 2010. április 7-én                                                  Üdvözlettel:                                            Zsigó György 
 
Hermes Üzletek, ahol a növényvédı 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 elıre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer! 


