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► A platánoknak jót tett az esős tavasz. Szépen fakadtak, gyorsan fejlődtek. Sajnos a kórokozóinak is
kedvezett a csapadékos, párás időjárás. Megjelentek az apignomóniás betegségének a tünetei, a hajtáscsúcsok
elszáradása és a levelek főerei menti elhalások. Később a nagyobb ágak és a törzs hosszú, rákos sebeiért is
felelőssé tehető. Jó néhány fán a levelek 40-50%-a is barnán lóg. Szerencsére a Topas 100 EC közterületi
gombaölő erre a betegségre is engedélyezve van. (Az őszi és tavaszi lemosáskor pedig a rézé lesz a főszerep.)
Ugyanilyen erővel támadott a platán lisztharmata is. A mai fotón, baloldalon lent, már a fiatal levelek és a
hajtáscsúcsok súlyos torzulását láthatják. Korai lombhullással járhat és az ismételten kihajtó levélkék újból
fertőződhetnek. A Topas 100 EC és a Tazer 250 SC is engedélyezett lisztharmatra, mindkettő felszívódó
készítmény. Feltétlenül adagoljanak a permetlébe kontakt kéntartalmú gombaölőt is (Thiovit Jet).

► Megérkeztek a platánokra a rovarok is. Az előző levelemben az egészségesen áttelelt platán-csipkéspoloska
imágókról írtam, ma már a fonákon szétrajzó lárváit és a levél színén megjelenő szívásnyomaikat fényképeztem.
Nyár közepére az egész lombozat kisárgulhat. A klorofill nélküli levelek nem biztosítják a fák tápanyagellátását.
Ezzel a csökken a platánok stressztűrőképessége, amire a városi környezetben, a nyári szárazságban vagy éppen
a téli fagyokban nagy szüksége lenne a fáknak. Évekkel csökkenhet az élettartamuk!
Májusban az idén is kikeltek az amerikai lepkekabóca lárvái. A fehér viaszszálak bizonyítják a jelenlétüket,
mert ez a testfelületükről kerül a levelekre. De a frissen kikelt lárvát is megtaláltam, bekarikáztam a fényképen.

Amennyiben két permetezést is megenged a költségvetés, akkor most a gombák ellen gyorsan kezdeni kellene.
Természetesen ebben az esetben is érdemes rovarölővel kiegészíteni a permetlevet, hiszen a kártevők lárvái már
jelen vannak. A felszívódó Mospilan 20 SG mellé adagoljanak a kontakt Decis Megából is.
Amennyiben csak egy kezelésre futja, akkor Önöknek kell dönteni. A gombafertőzésre vagy a később
kicsúcsosodó rovartámadásra helyezik a hangsúlyt. Ez utóbbi esetben még - időjárástól függően - néhány hét
múlva is ráérnek a védekezésre. A viaszos levelek miatt, feltétlenül használjanak tapadásfokozó szert is.
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