Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2017. évi 20. felhívás

► Véget ért a szép, hosszú ősz, a hét közepére már talajmenti fagyokat is jósolnak! Az idei év nem járt nagy
járványokkal, már ami a gombás és baktériumos betegségeket illeti. Annyi fertőző anyag mégis képződött a
vesszőkön, a fás részeken, hogy érdemes elvégezni az őszi lemosó permetezést, még akkor is ha tavasszal,
rügypattanáskor is felveszik majd a permetezőgépet. Gondoljanak az idei télre, nem gyérítette jelentősen a
károsítókat. Már a hidegben sem reménykedhetünk…
Nem történt változás a készítmények körében. A legtöbb gombás betegség és a baktériumok ellen a réztartalmú
gombaölőket, míg a lisztharmatok ellen a kénes szereket javasoljuk. Ahol csak azok az állati kártevők okoztak
gondot, melyek most a fás részek kéregrepedéseiben telelnek, ott az olajos rovarölőket kell bevetni. Tehát
Önöknek kell a szert kiválasztani, a gyümölcsfáik és az ezeken megtalálható károsítók alapján. A kérdésben
segíthetnek a növényvédelmi végzettségű eladók és a honlapomra feltett táblázat, mely a 2016. évi 1. felhívás
melléklete. Ismételni is lehet a kezelést, de miden esetben a rezes vagy kénes permetezés után következzen az
olaj! Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rézszulfát (a rézgálic avagy a kékkő) lombtrágyaként lett
engedélyezve, több készítményben is elérhető. Érdemes fóliával takarni a fák alját, a talajlakó mikroszervezetek
érzékenyek a rézre. A Tiosol is lombtrágyaként kapható. Olyan formában tartalmazza a ként, mellyel
lemosáskor, még egy gyengébb varas fertőzés ellen is védekezhetünk. A kén jelentősége megnőtt, hiszen a
lisztharmatok egyre nagyobb gondot okoznak és atkagyérítő hatása is van!
Aki nem tud több fordulóban permetezni, az választhat a komplex készítmények közül. Sok változatban
kaphatók, de mindig kevesebb hatóanyagot tartalmaznak, mint a színkénes vagy színrezes gombaölők.
Gondoljanak a díszfákra is, ezeket is védeni kell, sőt a kerti károsítók is áttelelhetnek rajtuk! A
gyümölcsmúmiák leszedését és a kéregkaparást kövesse az őszi lemosás!
► Befejeztük az idénre az előrejelző hálózat működtetését. A rajzási adatokat tavaszig fennhagyjuk a
www.magyarnovenyorvos.hu, a www.agroinform.hu és a www.zsigogyorgy.hu oldalakon. Érdemes átnézni a
táblázatokat! Segítségünkre lehet az idei szezon értékelésében és a következő év tervezésében. Kell-e permetezni
és ha igen, mikor kezdjek hozzá? Az előrejelzés segítségével választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.
► November 13-án indítjuk az őszi növényvédelmi tanfolyamunkat. A tematikát táblázatba foglaltam, a
képzés részletes ismertetését és a jelentkezési lapot letölthetik a honlapomról, rögtön a címoldal tetejéről.
Növényvédelmi alapismeretek, a kémiai, a biológiai és az integrált védekezés módszerei, a „szerjegyzék” használata, növényvédelmi weboldalak
ismertetése
Gombák, baktériumok, vírusok biológiája, károsításuk és a védekezés lehetőségei, a gombaölő és a baktériumölő szerek csoportosítása
Az állati kártevők biológiája (rovarok, atkák, csigák, gerincesek), károsításuk és a védekezés lehetőségei, a rovarölő és atkaölő szerek
csoportosítása
Délelőtt: a gyomok és a gyomirtó szerek csoportosítása, hatásmódjuk
Délután: a legfontosabb növényvédelmi jogszabályok, a hatósági ellenőrzések tapasztalatai, növényútlevél
Növényvédelmi előrejelzés, növényvédelmi géptan, díszfák, díszbokrok betegségei, védelmük
A gyümölcsfélék és a szőlő betegségei, kártevői és növényvédelmük
Munkavédelem a növényvédelemben, elsősegélynyújtás, a mérgezésekkel kapcsolatos ismeretek
Káposztafélék, kabakosok, hagyma, paradicsom, paprika, levélzöldségek, hüvelyesek, gyökérzöldségek növényvédelme
Az EU növényvédő-szerengedélyezési gyakorlata és tendenciái, zárt termesztő berendezések (üvegházak, fóliák) és dísznövények növényvédelme

Budapest, 2017. október 24.

Jó kertészkedést kívánok:

Zsigó György, NMNK

További növényvédelmi előrejelzésekért, fotókért és a teljes hazai növényvédő szer adatbázishoz látogassa
meg az Agroinform.hu mezőgazdasági portált.
A Hermes ÁFÉSZ üzletei, ahol a felhívásokban is megemlített növényvédő szereket megvásárolhatják*:
Kertészeti Áruház
Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
Kertészeti Áruház
Kertészbolt
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön
Kertészbolt
által megvásárolni kívánt vegyszer!
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. – 2-124-201

1

