
 

 
 
Kedves Kertbarátnık és Kertbarátok!                                                                              2010. évi 1. felhívás 
 
A havas napok ellenére már beindultak a fák, pl. a mandula, rózsa, bogyósok bokrai a rügypattanás állapotában 
vannak. Ezeknél már eljött a tavaszi lemosó permetezés ideje. A többi gyümölcsfánál is rügypattanáskor kell 
permetezni. Ekkor már felébredtek a károsítók, érzékenyebbek és a kinyílt rügypikkelyek sem védik ıket. 
Eredményesebb lesz a kezelésünk! 
 
Továbbra is nagyon fontosak a réztartalmú szerek. Jelentıségük akkora, hogy sok növényünknél érdemes 
akár megismételni az ıszi rezes kezelést! A réz az egyetlen baktériumölı szerünk pl. tőzelhalás ellen, és egyben 
nagyon sok jelentıs gombára is kiváló. Ahol gondot okozott nyáron a monília, a tafrina, a levélbetegségek és 
varasodásra érzékeny alma és körtefajtáink vannak, ott mindenképpen rézzel kezeljünk. 
Tehát ide tartozik az összes csonthéjas, almásterméső és héjas gyümölcső mellett a málna és sok 
dísznövénycserje is. Bármelyik rezes szerrel dolgozhatunk.  
 
►Sokan még mindig a klasszikus rézszulfátra (rézgálicra) esküsznek, pontosabban az ebbıl készített bordóilére. 
Számos Rézgálicot lehet kapni, illetve mésszel gyárilag összekeverve Bordói por és Bordóilé FW vagy a 
Bordóimix DG, Linzi bordói por formájában is megvásárolható. 
►Sok éve használjuk a rézoxiklorid hatóanyagot. Ebbıl készül a Rézoxiklorid 50 WP, Montaflow, Astra, 
Neoram, Plutó, Cuprosan, Cuprozin, Pluto, Rézkol. 
 
A fenti hatóanyagok mellett néhány éve megjelentek új molekulákat tartalmazó, nagyon finom ırléső 
rezek is. Lassabban bomlanak, tovább védik a növényeket és nagyobb levélfelületet képesek lefedni.  
 
►A még mindig újdonságnak számító rézhidroxid hatóanyagból gyártják a Champ DP, Champion 50 WP és  
2 FL, Funguran-OH, Kocide 2000, Vitra, Joker 77 WP szereket. Kiváló esıállósággal rendelkeznek. 
Többségüket nyáron is felhasználhatjuk, nagy elınyük, hogy csonthéjasokban is engedélyezettek (ıszibarack 
kivételével). Már nem perzselnek mint a fent felsorolt „régi” rezek. 
►A tribázikus rézszulfátot tartalmazó Cuproxat FW lemosás után csonthéjasokban, sıt az ıszibarackban is 
engedélyezett tafrinára. Azért érdemes permetezési próbát végezni, az engedély szerint ısziben sziromhullás, 
levélperzselés elıfordulhat.  
►A Nordoxban rézoxid van. Esıállósága és tartamhatása nagyon jó. Csonthéjasokban csak tavaszig vethetı be, 
de sok más kerti növénynél mehet nyáron is.  
 
Rezes szereink esıállóságát növelhetjük Silwet tapadásfokozó hozzáadásával. 
 
A tavalyi utolsó felhívásban a poliszulfid formában ként tartalmazó zárópermetezés jelentıségét hangsúlyoztam, 
mivel 2009 az atkák és a lisztharmat éve volt. Az idén erıs kezdeti fertızésre számíthatunk!  
 



Tehát ahol nyáron a lisztharmat jelentette a fı problémát (pl. szılınél, Jonathán típusú almáknál, rózsánál, 
köszméténél, ribiszkénél, stb.) vagy felszaporodtak az atkák ott hasznájunk kéntartalmú lemosószereket. 
Lemosásra az aláhúzott, poliszulfidként tartalmazó szereket javaslom! Pl. Tiosol, stb. 
 
Ahol a törzsön, ágakon áttelelı állati kártevık ellen kell védekezni (pl. egyes pajzstető, levéltető és atka fajok) 
ott jöhetnek a jól ismert olajos permetek: Agrol plusz, Niral, Vektafid A, Biola, Catane, Drip-plusz, stb. 
 
Aki együttes hatást szeretne elérni permetezésével rovarokkal, atkákkal és különbözı kórokozókkal szemben, az 
számtalan gyári kombináció közül választhat. 
Réz+olaj:Vegesol R, Vektafid R, stb. 
Kén+olaj: Nevikén, Agrokén, Nevikén Extra, Vektafid S, Oleo-Szulfur, Olajos rézkén, stb. 
Réz+kén+olaj: Vegesol eReS, Olajos rézkén, stb. 
Réz+kén: Bordóilé+Kén FW 
Elınyük, hogy kényelmesen, egy menettel több ellenséget is gyérítünk. Hátrányuk, hogy gyakran kisebb 
mennyiségő hatóanyagot tartalmaznak, nem tudunk velük oly mértékő csapást elérni mint a töményebb egy 
hatóanyagú szerekkel. 
 
Amennyiben lehetséges a kéregkaparás, metszés és sebkezelés ( pl. Fagél, Biocera, Fadoktor, Vulneron, stb.) 
után permetezzünk, mindig bıséges lémennyiséggel, áztatásszerően. A legkisebb kéregrepedésbe is be kell 
jutni a permetlének! 
 
Budapest, 2010. március 16-án.            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! 


