
 

 
 

2010. évi 2. felhívás  
Kedves Kertbarátnık, tisztelt Kertbarátok! 
 
Berobbant a tavasz, beindultak a fák. Most Húsvét vasárnapján a mandula teljes virágzásban van, már a kajszi is 
követi. A korai cseresznye és a meggyfajták fehérbimbósak, az ıszibarack is kihajtott. Sajnos beborult. A párás, 
ködös, esıs idıjárás kedvez a csonthéjasok két legsúlyosabb betegségének a virág- és hajtásfertızı moníliának 
valamint a tafrinának.  
Mindkét gomba ellen javasoltam a fatisztogatást majd az ıszi és ismétlésként a tavaszi rezes lemosást. Aki ezt 
elvégezte lépéselınyben van, de csupán ezekkel a kezelésekkel ı sem tudja megvédeni a fáit. 
Aki biztosra akar menni, annak permeteznie kell! Különösen nehéz helyzetben vannak azok akiknek 
moníliára érzékeny meggy, kajszi, cseresznye és díszfái vannak illetve tafrinát kedvelı ıszibarack és nektarin 
fákat ültetett. A hidegtıl legyengült állományt, a fagyzugos kerteket különösképpen veszélyeztetik ezek a 
gombák. 
 
A tafrina  a rügyekben telel át és már 4 és 14 0C közötti átlaghımérsékleten az éppen csak szétnyílt 
rügypikkelyek mögött is fertızni tudja az ıszibarack zöld levélkezdeményeit.  
Még mindig használhatnak rezes szereket. A finomabb ırléső készítményeket válasszák, és inkább az 
alacsonyabb dózisokkal dolgozzanak: Champ DP, Champion 2 FL és az 50 WP , Cuproxat FW, Funguran-
OH, Kocide2000, Nordox 75 WG, Vitra Rézhidroxid, Joker 77 WP, stb. (İsziben nyáron is engedélyezett a 
Cuproxat FW, lásd 1. levelemet.) 
A réztartalmúak rügypattanásig illetve némelyikük pirosbimbós fejlettségig engedélyezettek. Kénytelenek 
vagyunk kockáztatni a késıbbi kijuttatással, mert nagyon lecsökkent a III. kategóriás tafrina elleni gombaölık 
száma. Rézpótló kontakt szerekbıl teljes a hiány. Ha jól látom egyetlen III. kategóriás rézmentes gombaölı 
maradt, a felszívódó (szisztemikus) Score, már egérfültıl használhatjuk. Ismételjenek 5-7 naponta, amíg a 
levegı hımérséklete nem éri el a 15-20 0C-t. Ekkor leáll a tafrina. Sok szakember szerint az ıszibarack már a 
néhány milliméteres levélfelülettel is fel tudja venni a belülrıl védı szisztemikus szereket.  
(Tájékoztatásukra leírom, hogy a Score-t Alfa Solo, Agria Difenokonazol, Difcor 250 EC és  
Attrade Difenokonazol 250 EC néven is forgalomba hozzák. Tehát ezek a készítmények minden tekintetben 
megegyeznek a Score-ral. Ezek az ún. párhuzamos behozatali engedélyek megtalálhatók a 2009. december 
végén lezárt idei szerjegyzék 443. oldalán. Érdemes megvenni!) A szilvának és a mandulának is van tafrinás 
betegsége, figyeljünk rájuk. 
 
A monília (Monilia Laxa) nedves, párás környezetben már 00C-on terjed. A fogékony gyümölcsök közül a kajszi 
piros bimbós stádiumáig bátran használhatunk réztartalmú gombaölıket, akár érdemes ismételni a kora tavaszi 
lemosást. Fajtától függıen csökkentett dózissal és a tafrinánál felsorolt rezek közül válasszanak. A 
rügypattanásban lévı meggynél, cseresznyénél, szilvánál és a fogékony díszfáknál is javaslom a rezes ismétlést, 
de már a nyári koncentrációval. (Néhány szakember szerint a felsorolt „finom” rezeket még fehérbimbós 
állapotban is bevethetjük. Nem perzseltek. Óvatosságból végezzenek permetezési próbát!) 



Amint elkezdıdik a kajszi virágzása illetve a meggy fehér bimbós állapota, jöhetnek a speciális monília elleni 
szerek. 
Nem csupán az idei termésünk mehet kárba, a fa élete a tét. A bibén keresztül hatol be a gombafonal az ágakba, 
a törzsbe és ott teljes száradást okozhat.  
Sok szakember szerint hajtásokon keresztül is bejuthat a fatestbe, sıt már a csészelevelek zöld felülete is 
elegendı a behatolásra. Tehát a folyamatosan nyíló meggynél már most, bimbós állapotban permetezzünk 
felszívódó gombaölıkkel, majd a virágzás hosszától és az idıjárástól függıen ismételjük 3-4-szer. A jobb hatás 
illetve a rezisztenciatörés miatt felváltva illetve kombinálva használjuk a felszívódó és a kontakt 
készítményeket. 
Tehát a rezes permetezések után az alábbi fungicidek közül választhatunk.  
Felszívódó (szisztemikus) gombaölık:  Topas 100 EC, Chorus 50 WG és 75 WG (ez utóbbiak hővösben 
kimondottan jól hat), Teldor 200 SC-t inkább késıbb, a gyümölcsvédelemre ajánlják, Systhane Duplo, stb. 
Kontakt szerek közül: a mankoceb hatóanyagúak: Dithane M 45 és Dithane DG Neo-Tec,  
Manzate 75 DF, Manco 80 WP, Penncozeb DG, Vondozeb DG és Vondozeb Plusz, stb. 
 

Fontos, hogy a korai permetezés jó minıségben, apró cseppképzéssel történjen. Teljesen be kell fednünk a 
virágokat és az apró leveleket! 
 
Permetszereink tapadását, esıállóságát növelhetjük pl. Silwet, Nonit vagy Biosol- Káliszappan hozzáadásával. 
 
Szerencsére megérkeztek a méhek is! Minden esetben tartsuk be a méhveszélyességi elıírásokat! 
 
 
Budapest, 2010. április 04.-én.        Üdvözlettel:                                                                                  Zsigó György 
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- Kertészeti Áruház 
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046 
 

- Kertészbolt 
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- 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! 


