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► Nem gyérítette a tél az áttelelő károsítókat. Elhúzódik a rügyfakadás, a fák többségénél, még folytathatjuk
a tavaszi lemosását. Lisztharmatra és atkákra biztosan számíthatunk az idén is. A lefényképezett lisztharmatos
levekről is indulni fog a fertőzés. Amit lehet, azt vegyszermentesen oldjunk meg, de szerencsére bővült a
közterületi szerek listája is. Ún. szükséghelyzeti engedéllyel, ismét használhatunk egy kiváló atkaölőt.
► Közterületre engedélyezett növényvédő szerek, 2015. 03. hó 12-i állapot szerint:
Rovarölők: NeemAzal-T/S, Decis Mega, Dimilin 25 WP, Runner 2 F, Stirp-10 2F, Vektafid A, Steward 30 DF,
Admiral 10 EC, Vertimec Pro, Dipel ES és az ezt leváltó Foray 76B, Mospilan 20 SP (SG) és a szerrel
megegyező: Gazelle 20 SP(SG) és Spilan 20 SG.
Gombaölők: Tazer 250 SC, Champ DP, Thiovit Jet, Topas 100 EC.
Gyomirtók (de nem használhatók játszótereken): Amega, Total, Total Max, Barclay Gallup Hi-Aktív,
CleaNess, Clinic 480 SL, Fozát 480, Glialka Express 6H (régi neve: Roundup Express 6H), Glialka Extra (régi
neve: Roundup GC), Glialka Handy (régi neve: Roundup Handy), Glialka Top, Glyfos, Glyfos Dakar, Nufozát,
Roundup Bioaktív, Roundup Superb.
Atkaölő: Flumite 200, mely felhasználható 2015. 04. hó 1-től július 31-ig, az alábbiak figyelembevételével:

► Megérkeztek az első fecskék. A platánbodobácsok esti berepülését panaszolta az egyik bejelentő.
Valószínűleg a lakásában áttelelő, onnan kirepülő, majd a hideg estéken újra visszakívánkozó egyedekkel
találkozhatott. A környéken, a kéregpikkelyek alatt, csak a fotón is látható elhalt példányokkal találkoztam.
► Jó erőben várják a tavaszt a selyemfényű puszpángmoly lárvái is. A teraszon álló buxusbokron csak most
vette észre a kártételt egy óbudai lakos. Tavaly már márciusban rágtak Zalában, javaslom, hogy már most nézzék
át a puszpángsövényeket. Még ki lehet metszeni a hernyófészkeket illetve a fiatal, már mozgó, rágó hernyók
ellen permetezni is lehet a fent aláhúzott rovarölőkkel. Nagy nyomással a bokrok belsejébe kell bejutni a
permetlének! Amennyiben a felszívódáshoz elegendő lombfelülettel is rendelkezik a növény, úgy bevethetik
valamelyik „Mospilant” is. A viaszos levelei miatt tapadásfokozó segédanyagot is keverjenek a permetlébe!
Késő őszig rajzott a budapesti fénycsapdába! Egész nyáron számolni kell vele, bármikor megjelenhetnek a
hernyói. (Írtam a lepkéről a tavalyi 10. és 12. levelekben és dr. Vétek Gábor cikkét is feltettem a honlapomra.)
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