Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2016. évi 18. felhívás

Jó néhány gyümölcs és zöldség még a kertekben várja a szüretet. Néhány növényvédelmi teendőre hívom fel a
figyelmüket.
► A szőlősök továbbra is nehéz helyzetben vannak. Az üzemekben néhol már a 9. permetezésnél tartanak, a
biotermesztőknél pedig már a 12 kezelésről is hallottam (ők nem használhatnak felszívódó készítményeket).
Óbudán reggel óta zuhog, de a hétvégére már kánikulai meleget ígérnek a nappalokra és őszi hideget az
éjszakákra. Ez az időjárás ideális a fürt szürkerothadásának, de a peronoszpóra is elkaphatja a leveleket és
a fürtkocsányt is. (16. felhívás.) Még egy botritisz elleni fürtvédő permetezéssel számolnak a „profik” is…
► A pernoszpórafélékhez tartozó fitoftóra is jól érzi magát. A fotózott paradicsomtövet már permetezéssel nem
lehet megmenteni. Ahol még számítanak a termésre és nem száradt le a lombozat nagy része ott, az élelmezésegészségügyi várakozási idők betartásával érdemes felvenni a permetezőgépet. A krumplinál még fontosabb a
védekezés, ugyanis a gomba most a gumókhoz is lecsoroghat az esővízzel. Szabálytalan alakú, besüppedő
szürkés foltokkal jár a fertőzése. Nem lehet betárolni a beteg termést. Lásd a 11. felhívást.

► Az uborkán és a tökön is megjelent a peronoszpóra. A szőlő peronoszpórájához hasonló időjárási
körülményeket kíván. Az eső és a hajnali harmat kellő nedvességet biztosít a gomba terjedésének. A kontakt réz
mellett számos felszívódó gombaölő is engedélyezett pl. Amistar, Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Proplant,
Ridomil Gold MZ 68 WG, Tazer 250 SC, stb.
A kabakosok lisztharmatáról se feledkezzenek meg! A későn érő növényeknél még szükség lehet az
egészséges lombra. A kontakt kén mellett pl. a felszívódó Amistar, a Systhane Duplo, a Topas 100 EC, a Tazer
250 SC használható. Nem mindegyik engedélyezett a tökre, cukkínire is, kérem, olvassák el a címkék feliratát.
Mindkét gomba tünetét láthatják az uborkalevél színéről készült fényképen és a jobb oldalon a peronoszpóra
tüneteit ugyanazon levél fonákján.
► Hasonlóan szélsőséges időjárásra kell számítanunk az elkövetkező években is. A gyümölcsfákhoz, bokrokhoz
és a szőlőtőkékhez képest, az évente vetett, palántázott zöldségféléknél könnyebb helyzetben vannak.
Válthatnak! Jövő tavasszal a betegségeknek ellenálló fajták vetőmagjait válasszák!
► Egyre több kárt okoznak a tárolás során jelentkező gombabetegségek. A Bellis (7 nap é.v.i.) és a Switch
62,5 WG (3 nap é.v.i.) mellett egy bioszert is engedélyeztek, az antagonista gombát tartalmazó Boni Protctet.
Még a fán lévő alma, körte, birs és naspolya szüret előtti permetezésével megvédhetik a rothadásoktól a
tárolóban sorakozó gyümölcseiket. A pontos technológiát megtalálják a termékek címkéjén illetve
tájékozódjanak a növényvédelmi végzettségű eladóknál.
Budapest, 2016. augusztus 22.
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Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott Hermes ÁFÉSZ üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!
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