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► Remélem mindenhol sikerült befejezni a vadgesztenyék permetezését a vadgesztenyelevél-aknázómoly első
nemzedéke ellen. Az időjárás nem kedvezett a növényvédősöknek és a molyoknak sem. Az áttelelő bábokból
kibújó nemzedék mindig kisebb egyedszámmal rajzik, de most az átlagosnál is kevesebbet fogtunk a
csapdáinkban. A kezeletlen fákon mégis súlyos kártétellel találkozhatunk. Még mindig veszélyes kártevő! Őszig,
továbbra is követjük a rajzását, jelezzük a második nemzedéket. (A felső fényképek a múlt héten készültek.)

► „A lisztharmatok és az atkák évtizedét éljük!” –kezdtem a házikerteseknek szóló egyik felhívásunkat
(www.magyarnovenyorvos.hu illetve www.zsigogyorgy.hu). Ugyanezt mondhatjuk el a közterületi növényeinkre
is. Az induló lisztharmat fertőzést láthatjuk a levéltetves szivarfán és a platánon is. De zöldjuharon,
vadgesztenyén, díszkörtén és sok bokron, egynyárin is megjelent. Tavaly megszületett a felszívódó Topas 100
EC engedélye, közterületi felhasználásra. Kiváló lisztharmat , apignomónia, gnomónia és guignardia elleni
gombaölő. Aláírásra vár a kontakt, kéntartalmú Thiovit Jet engedély-kiterjesztése is. Az egyik legjobb kénes
szert kapjuk majd meg. A pontosan szabályozott méretű szemcséi (labdacsai) miatt kicsi a perzselés
valószínűsége. Azonban a változatos összetételű, eltérő kondíciójú közterületi dísznövényeink miatt óvatosságra
intem a kollégákat. Erős napsütésben illetve 25 C0 felett megégetheti a leveleket. Próbapermetezéssel zárhatjuk
ki a perzselés veszélyét. A kénnek atkagyérítő hatása is van, a kezdődő fertőzést leállítja.

► Az előző levelemben több atkát is bemutattam. Egy ritkán látott faj, a tűztövis-gubacsatka is felszaporodott.
A gubacsok védelmében károsító egyedeket már nem éri el a kontakt kén. A július 31-ig engedélyezett Flumite
200 áthatol a levéllemezen (transzlamináris hatású) így még a gubacsok belsejébe is bejuthat és az újabb telepek
képződését is megakadályozhatja. Köszönöm dr. Ripka Gézának (NÉBIH) a fotók kártevőinek a meghatározását.
► Nagy riadalmat okozott egy, a kőrisek törzsén, levelén megjelenő viaszos levéltetű faj. Az olajjal (pl.
Vektafid A) kombinált Mospilan 20 SP (névváltozatai: Gazelle 20 SP, Spilan 20 SP) illetve Decis Mega biztosan
elviszi a lárvákat, és a szárnyas egyedeket is. A felsoroltak az erősödő levéltetű fertőzésre is bevethetőek.
(Az Admiral 10 EC is kiváló felszívódó hatású készítmény, lisztecske és pajzstetvek ellen kifejezetten ajánlják.)
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