
 
Kedves kertbarátnık és Kertbarátok!                                                                                 2010.évi 18. felhívás 
 
Párás kánikulai napokat éltünk át. Az elızı felhívásban kajszival példálóztam, azóta a friss levélkéken megjelent 
a lisztharmat. A fotó idısebb levelein még a korábbi levéllyukacsosodás tünetei láthatóak. Változott az idıjárás, 
változtak a kórokozók is. A lisztharmat elleni védekezés alapelvei a legtöbb növénynél megegyeznek, kérem 
nézzék meg a 3. és a 8. felhívást. A varasodástól és levéllyukacsosodástól (?) heges sárgabarackokat is most 
fényképeztem, ládából szedtem ki a gyümölcsöket. A fertızés jóval korábban történt.  
Az érzékeny fajtáknál továbbra is gondolni kell a peronoszpórára és a varasodásra is. Lásd az elızı leveleimet. 
(Pest megyében átlagosan 14. permetezésnél tartanak az üzemek, almában és ıszibarackban is.) 
A szılıt mindenképpen kezelni kell fürtzáródás elıtt. A fürtök belsejébe jutott gombák ellen késıbb már nem 
tudunk védekezni, nem jut be permetlé a szorosan tömörülı szemek közé. Mindkét kórokozót meg kell 
céloznunk. (A korai csemegefajtáknál már összetömörültek a szemek.) 
 

                           
► Néhány hete rajzik az aranyos rózsabogár. Különbözı nyíló virágokon táplálkozik, néha kikezdi az érésben 
lévı kajszit és cseresznyét is. A kép is bizonyítja, hogy igazán gyönyörő, ragyogó fémfényő 15-20 mm hosszú. 
A szárnyfedıjén néhány fehér harántcsík található. Lárvája a pajor sem jelentıs kártevı, fıleg korhadt fában, 
komposztrakásban fejlıdik. Sokan összetévesztik a zöld cserebogárral, mely hasonlóan zöldesen fémfényő, de 
valamivel kisebb és erısen domború, sima hátú rovar. A pajorja is rág, de fıleg a kifejlett bogártól kell 
tartanunk. Homoki szılıben néha óriási károkat okozhat, de almán, dión és a csonthéjasokon is leírták már. 
Júniusban-júliusban kb. 1 hónap hosszan rajzik. Nappal repül, eltérıen a többi cserebogártól. Jó étvágyú, 
táplálkozása után a szılılevelekbıl gyakran csak a vastagabb erek maradnak meg. A repülı egyed ellen a 
legtöbb rovarölı bevethetı, állítólag a bordóilé is jól riasztja. 
 



 
 
► Betegségtıl, stressztıl legyengült emberi szervezetben felszínre kerülhetnek az egyébként lappangó vírusos 
betegségek pl. a herpesz. Hasonlóan mőködnek növényeink is, nehéz tavaszuk volt. A szilvahimlı ( Plum pox 
vagy más néven sarkavírus ) lázfoltjait látjuk a beteg fa levelein. Ugyanez a kórokozó károsítja a kajszit, 
ıszibarackot, mandulát, meggyet, cseresznyét, kökényt és még sok más dísznövényt, gyomot is. A gyümölcsök 
deformálódnak, idı elıtt lehullanak. A kajszimagon sárgásfehér győrők figyelhetık meg. A vírus ellen nincs 
permetszer, a növényekbıl nem lehet kiirtani. Egészséges és toleráns szaporítóanyaggal, a terjesztést végzı 
levéltetvek elleni védekezéssel és a metszıszerszámok fertıtlenítésével lassíthatjuk terjedését. Ha már csak 
értéktelen, torz termést hoz a fa, búcsúzzunk el tıle, vágjuk ki… 
 

 
 
Csak speciális laboratóriumban lehet azonosítani az egyes vírusokat. A krumpliban világszerte súlyos károkat 
okoznak. A levélfotón is valószínőleg az egyik vírusának a kórképét láthatjuk.  
Toxint nem termelnek, az emberekre nem jelentenek veszélyt a vírusos termények. 
 



                                
► Most érdemes figyelmesen átnézni a táblázatot. Különösen nagy eltéréseket találunk körzetenként pl. a 
tarka szılımoly rajzásában. Általában csökkent intenzitással repülnek a molyok, úgy tőnik, hogy a nagy meleget 
ık sem bírják. A jövı héten kapszulákat cserélünk, meglátjuk, hogy mit jelent a mélyhőtıbıl kirakott friss 
illatanyag?  
A fénycsapdába nagy számmal repülnek a pattanóbogarak és itt van a bagolylepkék 2. nemzedéke is, melyekrıl 
már írtam a 4. felhívásban. A pattanóbogarak hosszúkás, keskeny, sötét színő bogarak, melyek a mellükön lévı 
kitintüskés pattanókészülékrıl kapták a nevüket. Az imágók jól repülnek, könnyen terjednek. Lárvája a 
kártevı, drótféregnek hívjuk. Kb. 1-4 cm hosszúak sárgásak, kitinesek, kemények mint egy drótdarab. 
Gyakorlatilag minden termesztett növény földalatti részét megrághatják. Kemény drótszerő testőkkel összefúrják 
a krumplit, répát, paradicsomot, károsítják a búzát, kukoricát, de még a feltöltött szılı rügyeit is kiodvasítják. A 
lárvák 3-5 évig fejlıdnek a talajban. Ekkor már csak talajfertıtlenítéssel védekezhetünk, akárcsak a cserebogarak 
pajorjai ellen. A repülı alakok ellen-amennyiben szükséges-bármelyik rovarölıt bevethetjük. 
 
► Utcai kırisek alatti korláton csíptem el az idei és a tavalyi év legjelentısebb közterületi kártevıit az amerikai 
lepkekabóca és a vándorpoloska szárnyas imágóit. Az elıbbirıl már írtam a 16. felhívásban. Soha nem láttam 
még ilyen mértékő elszaporodását. Parkokban, házikertekben gyakorlatilag minden növényen megtalálható, 
bıségesen ontja váladékát a mézharmatot. Még sok gondunk lesz vele. A poloska majd késıbb indul be, 2009-
ben zöldségféléken, fásszárúakon és dísznövényeken is bıszen szívogatott. 
 
 
2010. július 15-én                                               Üdvözlettel:                                                               Zsigó György 
 
Budapest III. kerület északi részének keleti lejtıjén lévı 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              
Szilvamoly 33              
Keleti gyüm. moly 53              
Barackmoly 1              
Tarka sz. moly 1              
Cseresznyelégy 0              
Almafaszitkár 20              
Almailonca 0              
 
Budapest II. kerület Rózsadomb déli fekvéső 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              
Szilvamoly 34              
Keleti gyüm. moly 35              
Barackmoly 2              
Tarka sz. moly 3              
Cseresznyelégy 0              
Gyapottok b.lepke 0              
 
 
 
 
 



Budapest XI. kerület Sasad, síkfekvéső 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              
Szilvamoly 12              
Keleti gyüm. moly 48              
Barackmoly 17              
Tarka sz. moly 20              
Kéregmoly 60              
Cseresznyelégy 0              
Földk.t.gy.légy 0              
Gyapottok b.lepke 0              
Almafaszitkár 36              
Aszalványmoly 3              
Fenyıilonca 8              
Lombosfa f.moly 0              
Nagy farontó 0              
Ligeti sodrómoly 1              
Vadgeszt. akn. moly               
 
Budapest XVII. kerület és Ecser (Pécel) határán lévı síkfekvéső 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              
Szilvamoly 8              
Keleti gyüm. moly 24              
Barackmoly 2              
Tarka sz. moly 38              
Ribiszkeszitkár 0              
Almafaszitkár N              
Cseresznyelégy 0              
Földk.t.gy.légy 0              
  

Budapest XXI. kerület és Szigetszentmiklós határán lévı síkfekvéső 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 következı adat halmozott érték) 
            

 
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! 


