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Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok! 2016. évi 4. felhívás

Az előző évhez hasonlóan indul a tavaszunk. Enyhe tél után hűvösen, esősen.

► Nagy tafrinás fertőzésre számíthatunk. Kujáni Lászlóné Olgi, kecskeméti kolléganőm már a tüneteivel is
találkozott. Különösen a nektarin és a sárgahúsú fajták szenvednek tőle. A rügyekben vagy azok felületén telel át
és már 4 és 14 0C közötti átlaghőmérsékleten, a szétnyílt rügypikkelyek mögött is fertőzni tudja a kis zöld
levélkéket. A továbbterjedéséhez a 4-8 C0 átlaghőmérsékletet igényli, nemhiába, dérgombának is hívják. A
fertőzés után csak 1-2 héttel jelentkeznek a deformálódott, elszíneződött levelek. Tehát nem várhatunk a tünetek
megjelenéséig. Csak megelőzéssel (preventíven) lehet védekezni ellene! Csupán a tavaszi rezes lemosással
nem lehet megvédeni a fákat. Az ország déli ültetvényeiben már elvégezték a második rezes permetezést is,
melyeket ismételni kell, mindaddig, amíg a léghőmérséklet nem éri el a 15-20 C0 –t. Fehérbimbós fejlődési
állapotig még bátran használhatják a finomabb rézkészítményeket. Az érzékenyebb fajtáknál az alacsonyabb
dózisokkal dolgozzanak: Champion 2 FL és a WG, Cuproxat FW, Champ DP, Funguran-OH, Kocide2000,
Nordox 75 WG, Vitra Rézhidroxid, Joker 77 WP, Copernico Hi Bio, stb. Kénytelenek vagyunk kockáztatni a
rezek későbbi kijuttatásával, mert nagyon lecsökkent a III. kategóriás tafrina elleni gombaölők száma. A Miltox
Speciál Extra WP-ben mankocebbel kombinálták a rezet, a két hatóanyag felerősíti egymás hatását.
Ha jól látom még mindig csak egyetlen III. kategóriás rézmentes gombaölőnk van, a felszívódó (szisztemikus)
Score, mely pl. Alfa-Solo, Difcor 250 EC, Difend, Difo 25 EC, Dividend M, Attrade Difenokonazol 250 EC,
Agria Difenokonazol és Yerupaja neveken is kapható. Amíg kicsik a levelek, csak kevés gombaölőt tudnak
felvenni a felületükön. Azonban a tafrinára érzékeny fajtáknál már ezt is használhatják, a réz mellett.

Apró cseppképzéssel permetezzenek, be kell fednünk az apró leveleket. A tapadást elősegítő segédanyagok
elengedhetetlenek. A fodros levelek leszedésével is lassíthatják a terjedését. A biotermesztésben a réz kiváltására
a mészkénlevet is ajánlják (Tiosol) illetve a levelek erősítésére csalánlével, zsurlólével is permeteznek.
Később is gondot okozhat! Az első fotó 2014. 05. 16-án készült, de 2010. hűvös, csapadékos nyarán még a
termést is megfertőzte. A mandulát is megtámadhatja, a középső képet a www.balintgazda.hu –n találtam.
A szilvaféléknek van egy saját tafrina fajuk, a torz bábaszilvát két éve, anyák napján fényképeztem.

Budapest, 2016. március 20.                           Jó egészséget, szép kertet kívánok:                Zsigó György, NMNK
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*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!
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