Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2016. évi 20. felhívás

► Ráckevei kolléganőmtől hallottam, hogy az ültetvényeikben, szeptember elején általában még permetezni
szokták a szüretelésre váró alma és körtefákat a sodrómolyok ellen. A kis hernyók gyümölcsök felszínének a
megrágásával tárolhatatlanná teszik a termést. Valóban még rajzanak a molyok, valós a veszély! Nézzenek körül
és ha szükséges akkor pl. a Dipel DF (é.v.i. 2 nap), a Karate termékek (é.v.i. 3 nap) még bevethetőek, sőt még
néhány hosszabb, pl. 7 napos élelmezés-egészségügyi várakozási idejű (é.v.i.) rovarölő is szóba jöhet.
► Az esős időben feléledtek a meztelencsigák. Már sokszor írtam róluk, a 2014. évi 10. felhívásban a
növényvédő szer mentes módszereket is felsoroltam, a 2013. évi 10. felhívásban pedig egy szakkönyvet is
ajánlottam. Aki továbbra is a metaldehid hatóanyagú granulátumokban bízik, annak ajánlom a Limatak (más
néven Metarex Inov) csigaölőt. Jó visszajelzéseket kaptam róla, csalogató anyagot is tartalmaz és állítólag
megfelelő az esőállósága és a házas csigákra is engedélyezett. A hatóanyaga miatt, a többi csigaölő szerhez
hasonlóan csak nagy elővigyázatossággal lehet felhasználni. Az engedélyokiratát mellékelem.
A megdöbbentő képet Molnár Istvántól kaptam, szeptember 2-án fényképezte szedren, a Gellérthegyen.

► A vékonyhéjú Budai zöld szőlőfajta tőkéi között feltűnően sok muslicával találkoztam szeptember 4-én.
A botritisz nyomán alkoholos, majd ecetes rothadás indult be a szemekben. Zöld vagy ecetes rothadásnak is
hívják. Még mindig figyelniük kell a szürkepenészre! A 18. és a 16. felhívásban írtam a technológiáról.
► Egyre inkább bevált gyakorlat, a letermett szőlők lombjának a lemosása. A lisztharmat áttelelő képleteit,
a kazmotéciumokat gyéríthetjük ezzel. A még éretlen, sárga színű göbök a kénes, kénes-olajos permetezéssel
elpusztíthatóak. Később a beérésük után feketévé, ellenállóvá válnak. Ezek mosódnak le az őszi esőkkel a fás
részekre, a kordonkarra és tavasszal innen indítják az első fertőzést. Ezzel már a jövő évi termésem védem.
Lisztharmatra biztosan számíthatunk! (A gomba a fonalaival a rügypikkelyek védelmében is áttelelhet.) A
fénykép lisztharmatos levelén is felismerhetőek a sárga és fekete göbök, melyek szabad szemmel is láthatóak.
► Egyre több termény kerül a tárolókba. A beteg gyümölcsökről raktáron belüli fertőzés is beindulhat.
Meszeléssel, kénlap égetésével sterilizálhatjuk a helyiségeket. Csak kellően érett, betegségektől és sérülésektől
mentes gyümölcsöket válogassanak be a megtisztított ládákba! A többiből inkább lekvárt vagy pálinkát
készítsenek! A tél folyamán rendszeresen válogassák át a gyümölcsöket.
Budapest, 2016. szeptember 10.
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Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott Hermes ÁFÉSZ üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!

1

