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► Nem kellett felnézni a fára. A mézharmattól ragadós, cuppogós, feketén csillogó járda és a szélvédő 
egyértelműen bizonyította, hogy tényleg levéltetű van a juharokon. (Április 7.–i felvétel.)

  

► Bár az első hét rajzási adatai nagy eltérést mutatnak, de az biztos, hogy mindenhol kikeltek a 
vadgesztenyelevél-aknázómoly lepkéi. A csapdákat április 1-én helyeztük ki és 8-án ürítettük ki. A folytatást 
megtalálják a www.magyarnovenyorvos.hu illetve a www.zsigogyorgy.hu oldalakon.
Készülhetünk a védekezéshez, néhol már a héten elkezdhetjük! A permetezés időpontjával a levelek kiteltségét is 
meg kell várni. Úgy látom, hogy ez a fenológiai stádium kialakulhat a virágzat, a virágok nyílásától függetlenül 
is illetve a teljes virágzásban lévő fa sem biztos, hogy teljesen kinyitotta a leveleit. A Nomolt 15 SC és a 
Cascade 5 EC után tavaly ősszel sajnos visszavonták a Rimon 10 EC engedélyét is. Maradt a Runner 2 F és a 
Dimilin 25 WP. Az első nemzedék ellen ez utóbbit javaslom. A korábbi készítményekhez hasonlóan már a 
tojásrakás előtt a levélen kell lennie a vegyszernek. 
A jobboldali fotón Acer pseudoplatanuson láthatják a vadgesztenyelevél-aknázómoly kártételét. Bodor János 
2011-es cikkében találtam rá a hírre és a képre, a Növényvédelemben.
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► A Flumite 200 atkaölőt engedélyezték közterületi felhasználásra is, idén április 1-től július 31-ig. Egy 
transzlamináris, tehát a levél lemezén és a fiatal gubacsokon is átdiffundáló készítményt kaptunk. Tehát a 
levélatkák, a fonákon szaporodó takácsatkák és a gubacsokat képző atkák ellen is hatásos lesz. A hárson 
takácsatkák, a vadgesztenyén a gubacsatkák kárképét fényképezhettem tavaly. A hárs-gubacsatka fotója 
szombaton készült. Mindegyik atkaölő szerre igaz: ismételni kell a permetezést a kívánt hatás eléréséhez.
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