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Gyomirtás
Régóta megosztja a szőlőtermesztési szakembereket az a kérdés, hogy a szőlő sorközöket
milyen esetekben célszerű füvesíteni és mikor
nem, abban azonban mindenki tökéletesen
egyetért, hogy a szőlősoroknak a teljes vegetáció alatt gyommentesen kell maradni. Nem
csak a víz– és a tápanyagelvonás miatt van ez
így, hanem azért is, mert a gyomnövényeken
felszaporodhatnak egyes kártevők, mint például a takácsatkák és a gyomnövény maradványok kedveznek a kórokozók áttelelésének is.
Összességében elmondható, hogy a gyommentes állomány az egyik előfeltétele a megfelelő minőségű és mennyiségű termésnek.
A szőlőültetvények gyomirtásához olyan készítményekre van szükség, amelyek beilleszthetőek az integrált termesztéstechnológiába,
nem terhelik a környezetet és biztonságosak a
szőlőre. Az állomány gyommentességét kora
tavaszi gyomirtással és szükség esetén a tenyészidő második felében végzett kiegészítő
kezeléssel biztosíthatjuk.

A gyomflóra sokszínűségéből és az elhúzódó
gyomkelésből adódóan a tavaszi gyomirtást
olyan széles ha-táspektrumú készítménnyel
érdemes végezni, amely tartamhatással is rendelkezik.

Tavaszi gyomirtás Folar-ral
Az évelő gyomok ellen a 6 l/ha-os Folar dózis
mellett Medallon Premium-ot is, sorkezeléssel
kijuttatva a teljes-körű gyomirtó hatás eléréséhez.
Végül ne feledjük, hogy a Folar mind önmagában, mind kombinációban csak 3 évesnél idősebb szőlőültetvényben használható.
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A Folar hatása levélen és gyökéren keresztül érvényesül. A kezelés időpontjára kikelt gyomokat
gyorsan és látványosan elpusztítja, majd a tartamhatása révén a nyár folyamán később csírázó, magról kelő gyomnövényeket pusztítja el.
A Folar 6 liter/ha vagy 0,6 liter/1000 m2 dózisban
használható. A kijuttatás időpontját az ültetvényben legnagyobb gondot okozó gyomnövény fejlettségéhez kell igazítani.
A kora tavaszi gyomnövények közül a tyúkhúr, a
pásztortáska, az aggófű, a rozsnok és az egyre
veszélyesebbé váló betyárkóró gyakran már ős�szel is csírázásnak indul, így tavaszra már erős
gyomfertőzés alakulhat ki.
Tarackos évelő gyomokkal fertőzött területen a
gyomnövény 10-20 cm-es fejlettségekor, az intenzív növekedés időszakában kell elvégezni a
Folar-os kezelést. Apró szulákkal erősen fertőzött területen május végén 15-25 cm-es gyomfejlettségkor a szulák virágzása előtt a legeredményesebb a Folar-os gyomirtás. Ilyenkor
biztosan számíthatunk a később csírázó gyomok elleni tartamhatásra is.

Újragyomosodás esetén Medallon Premium a megoldás
A tenyészidő folyamán az erősen fertőzött,
elgyomosodott ültetvényekben a gyomok
újra felszaporodhatnak. Mind az egynyári,
mind a nehezen irtható évelő gyomok újra
gondot okozhatnak. Ekkor kimondottan jó
megoldás a Medallon Premium-os gyomirtás
elvégzése.
A Medallon Premium 4-6 liter/ha, vagy 0,4-0,6
liter/1000 m2 dózisa minden gyomnövény ellen
hatékony, a nehezen irtható évelő gyomokat is
beleértve. A Medallon Premium levélen keresztül ható, széles hatásspektrumú készítmény,
amely kiváló hatású az olyan veszélyes gyomnövények ellen is, mint a tarackbúza, a csillagpázsit, az acat vagy a szulák.

Fiatal ültetvények gyomirtására Dual Gold
és Fusilade
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A gyomirtást már a telepítés évében meg kell
kezdeni, hiszen ilyenkor különösen nagy
szükség van arra, hogy a gyomkonkurencia
ne hátráltassa a szőlő fejlődését. Nagyon
gyakori a fiatal ültetvényekben a fűféle gyomok egyoldalú erőteljes felszaporodása.
A magról kelő fűfélék ellen a Dual Gold 1,4-1,6
liter/ha adagja a gyommentes talajra permetezve
hosszú hatástartammal véd. A Dual Gold a magasabb dózisban egyes magról kelő kétszikű
gyomnövény, mint például a disznóparéj-félék
ellen is jó hatást ad.
Az évelő egyszikűekkel, például tarackbúzával
vagy csillagpázsittal fertőzött ültetvényekben a
Fusilade Forte készítmény használata javasolható, 2,4-2,8 liter/ha adagban. A gyomirtást az
évelő egyszikűek intenzív növekedési szakaszában kell elvégezni. A Fusilade Forte az egynyári
fűfélék ellen is hatékony. Adagja ebben az esetben 0,8-1,2 liter/ha.
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A készítmény egyedülálló formulációja természetes tapadásfokozót és ion védelmi rendszert
is tartalmaz.A kezelést követő 1-3 óra után hulló
eső már nem csökkenti a szer hatékonyságát.
Magról kelő gyomok ellen 10-30 cm-es fejlettségkor kijuttatva az alacsonyabb, 4 liter/ha-os
adagban is kiváló hatékonyságú.
Évelő gyomok ellen, azok 10-30 cm-es fejlettségekor, illetve a virágzás kezdetén a leghatékonyabb, adagja ekkor 4-6 liter/ha. Erős szulák
fertőzés esetén hormonbázisú készítményekkel
kombinálva a hatása fokozható.
A Medallon Premium csak 3 évesnél idősebb
ültetvényben használható. A fakadás után végzett kezeléskor védőlemez használata javasolt,
mert a tőkék zöld részei is felvehetik a gyomirtó
szert. Sorkezelés esetén a dózis meghatározásánál fontos, hogy csak a ténylegesen kezelt területet vegyük figyelembe.

Gombabetegségek elleni védelem
A peronoszpóra a szőlő legveszedelmesebb betegsége
A peronoszpóra fellépése kiszámíthatatlan.
Vannak évek - aszályos, száraz esztendők amikor csak jelentéktelen mértékben jelentkezik. Az ilyen évek tapasztalatai azonban nem
téveszthetik meg a szőlőtermesztőt, hiszen ez
a betegség hirtelen bármikor felléphet és ahol
nem megfelelő a védelem, ott akár totális termésveszteséget is okozhat.
Május közepétől a szőlő minden zöld részét
képes megtámadni. A kártétel a virágzáskor és
a kötődéskor lehet a legsúlyosabb, amikor a
bogyókezdeményt a virágsapka nem védi.
A virágbimbók, a fürtvirágzat és a kötődött fiatal bogyók fertőződése okozza a legérzékenyebb, nem ritkán 100%-os terméskiesést és
gazdasági kárt, mert ekkor a fürt teljesen elpusztulhat. Később a bogyók már kevésbé fogékonyak, ekkor a megbetegedett levelek
csökkent vagy teljesen leállt fotoszintézise veti
vissza a termést.

A kontakt szerek gyengéje éppen az erős fertőzések időszakában jelentkezik, hiszen a kórokozó lappangási ideje ekkor rövid, 2-4 nap.
A permetezést 3 esős nap után meg kell ismételni a szer lemosódása és a fokozott járványveszély miatt. Ahol nem füvesített a sorköz, ott sok
esetben a felázott talajon nem lehet permetezni
és ez a betegség elhatalmasodásához vezet.
A kontakt készítmények helye a védelmi periódus második felében - nyár közepétől - van, a
legsúlyosabb fertőzések időszakában feltétlen
szükség van nagyhatékonyságú felszívódó gombaölő szer használatára, tartamhatásra is.
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A járványveszély hagyományos szerekkel
alig hárítható

Az egyetlen megoldás a peronoszpóra megelőzése
Az előrelátó termesztők sohasem várják meg
a tünetek tömeges megjelenését, hiszen ekkor
már mindenképpen felvetődik a termésveszteség kockázata. Az eredményes védelemnek ma
már több lehetőségét tartjuk a kezünkben. A kifogástalan lomb– és fürtvédelem elsősorban a
korai időszakban kulcsfontosságú.
A fertőzés gyorsan terjed, nagyobb fürtrészek
vagy akár az egész fürt is áldozatul eshet. Kísérő jelenség a lombfertőzés, amely az egész
tenyészidőszakban jelentkezhet. A beteg folto-

kon folyamatosan képződnek a fertőzés további terjedését szolgáló spórák. A legkritikusabb
fertőzési veszély időszakában különösen intenzív a hajtás és a fürtnövekedés, amely szintén a
felszívódó készítmények használatát indokolja,
mivel a kontakt szerek használata esetén pár
nappal a permetezés után már jelentős védetlen
növényfelület van kitéve a peronoszpóra fertőzésének.

A nagyhatékonyságú készítményekkel a védekezést a legfontosabb
védelmi időszakban, a fürtök megjelenésének és korai fejlődésének idején
kell elvégezni. Ekkor ideális megoldás a Quadris MAX és a Pergado F
váltott alkalmazása.
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Új védelmi stratégia a korai
fürtvédelemre… Quadris Max és
Pergado F

A Quadris Max 93,5 g/l azoxistrobin + 500 g/l
folpet gyári kombinációja. Kettős hatásmechanizmusú készítmény. Az azoxistrobin blokkolja
a gombák mitokondriumainak energia termelését, a folpet pedig kontakt hatású spóraölő
készítmény.
A Quadris MAX fontos tulajdonsága, hogy a
növényi felületek viaszrétegéhez erősen kötődik,
ami alkalmassá teszi a fejlődő bogyók hosszú
ideig tartó védelmére is. Más készítmények hatása csak a betegség blokkolására irányul, ilyenkor a növény már beindította a saját védekezési
mechanizmusát, ami jelentős többlet energiát
igényel. A Quadris MAX viszont már a spórák
elpusztításával védi a növényt. A szőlő védekező
mechanizmusa így nem lép működésbe, ezáltal
nincs stresszhatás és a növény minden energiája a termés kinevelésére irányulhat. A Quadris
MAX-al kezelt szőlőültetvény szemmel láthatóan jobb kondícióban van, üdébbek, zöldebbek a
növény levelei.
A Quadris MAX a peronoszpóra mellett a
szürkepenész ellen is hatásos.
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A peronoszpóra
tünetei levélen

A peronoszpóra
tünetei fiatal fürtön

A Quadris MAX azoxistrobin hatóanyagának mobilitása
A hatóanyag miután bejutott a levélszövetbe,
ott hamar szétterjed az erekkel sűrűn átszőtt
fiatal növényrészekben. Erősen kötődik a fürtön is. A levél színére jutott hatóanyag a fonák
felé áramlik, míg a fonákra került permetlé hatóanyaga a levél színe felé is eljut. Ez a több
irányú hatóanyag-elmozdulás biztosítja a szőlő
tökéletes védelmét, hiszen a levélre került kórokozók döntő része már a felületen elpusztul.
Amelyek mégis behatolnának a növénybe, azok
nagyon hamar találkoznak az azoxistrobinnal.

A Folpet hatásmódja
Ez a hatóanyag több ponton is hat. Egyrészt gátolja a spóra csírázását, másrészt megakadályozza a micélium fejlődését. Kihat olyan sejtfunkciókra is, mint a légzés vagy a sejtfalak átjárhatósága.
Az azoxistrobin és a Folpet jól kiegészíti és erősíti egymás hatását, hiszen a két hatóanyag között egyértelmű szinergizmus van.

Ez a speciálisan a fürtvédelemre kifejlesztett
készítmény 50 g/kg mandipropamid és 400 g/
kg folpet hatóanyag gyári kombinációja. Kettős
hatásmechanizmusa révén kiváló preventív és
kuratív hatással rendelkezik. A mandipropamid
képes megállítani a sejtközötti micéliumok növekedését 24-48 órával a fertőzés megtörténte
után. A hatóanyag erősen kötődik a szőlőbogyó
viaszrétegéhez, ennek köszönhető a hosszú, 1014 napos tartamhatása, amely a fürtvédelemre
gyakorolt kiváló hatását igazolja.
A mandipropamid egyedülálló lokális megkötődése és az erőteljes transzlaminális áramlása eredményezi a mandi-propamid hatóanyag
tartós beépülését a viaszrétegbe, illetve a gyors
szétáramlását a levél minden részébe.
Biztos hatással rendelkezik a peronoszpóra ellen. A hatóanyag transzlaminálisan terjed szét a
levél felszínétől a fonákig.

A Pergado F hosszú tartamhatással rendelkezik, mivel a mandipropamid tartósan beépül a
levél és a bogyó viaszrétegébe, így biztosítva a
tökéletes fürtvédelmet.
A Pergado F felhasználó– és környezetbarát
tulajdonságai révén az integrált szőlőtermesztés alapvető gombaölő szere. Mandipropamid
hatóanyaga hosszú ideig megóvja a szőlőt a
peronoszpóra fertőzéstől. A készítmény folpet
tartalma jó hatást biztosít a szürkepenész ellen
is. A Pergado F különleges tulajdonságainak
köszönhetően a permetezés után 1 órával már
esőálló, amely különösen alkalmassá teszi a peronoszpóra fertőzés szempontjából fokozottan
veszélyes csapadékos időjárás esetén történő
használatra.
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Pergado F – új hatóanyaga tartós biztonságot nyújt a fürt védelmében

A peronoszpóra elleni védekezés
Közismert dolog, hogy a virágzás előtt megelőző módon kell védekezni a peronoszpóra
fertőzés ellen.
A 10-15 centiméteres hajtások védelmére
kiválóan használható, nagy hatékonyságú,
kontakt gombaölő szer a Bravo 500 SC. A
permetezést a Bravo 0,3 %-os permetlevével
végezzük lisztharmat elleni készítménnyel,
például Topas-zal kombinációban.
A Bravo kiváló esőállósága és különleges hatásmechanizmusa miatt sehol a világon nem tudott
vele szemben rezisztencia kialakulni.
Az ezt követő időszak védelmére, közvetlenül
virágzás előtt a Ridomil Gold MZ a leginkább
javasolható. A felszívódó és kontakt hatóanyagot tartalmazó termék 2,5 kg/ha dózisban használva fertőzésmentes virágzatot és lombot garantál.
A fürtvédelem első lépése a virágzás elején elvégzett Quadris MAX permetezés, majd a szőlő legérzékenyebb stádiumában, közvetlenül a
virágzásban végrehajtott Pergado F kezelés.
Ezek a permetezések felszívódó és kontakt hatóanyagaikkal elsősorban a fürt peronoszpórás
és botritiszes fertőzését akadályozzák meg.
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A Quadris MAX adagja 1,5-2 liter/hektár, a
Pergado F dózisa pedig 2-2,5 kg/hektár. A peronoszpóra mellett fellépő lisztharmat elleni védelemre a Quadris MAX mellett a Thiovit Jet, a
Pergado F mellett pedig a Topas alkalmazása
javasolt.
A virágzást követően a bogyónövekedés időszakában a második Quadris MAX + Thiovit
Jet kezelés után újra a Pergado F + Topas
kombinációval permetezzünk. A kezelések váltogatását a rezisztencia kialakulásának a megakadályozása miatt indokolt betartani.
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A permetezéseket 10-14 naponként végezzük.
Különösen nagy fertőzési nyomás esetén csökkentsük a permetezési fordulók közötti időt 8-10
napra. Erre a négy kiváló készítményre alapozott
szőlővédelmi blokk megbízható védelmet nyújt
a szőlő mindhárom súlyos gombabetegsége – a
peronoszpóra, a lisztharmat és a szürkepenész
– ellen.
A Quadris MAX ráadásul kiváló hatékonysággal rendelkezik az egyre gyakrabban jelentkező
fakó– és feketerothadás ellen, valamint jó mellékhatása van a szőlő fás részeit megtámadó
gombák ellen is.
A Quadris MAX és a Pergado F kizárólag borszőlőben használható.
A fürtzáródást követő időszakban fellépő peronoszpóra fertőzés ellen kiválóan illeszthető a
technológiába a Ridomil Gold Plus, aminek az
adagja 3,5-4 kg/ha. Szintén a védelmi szezon
ebben a szakaszában javasolt a kontakt hatású
Neoram WG, 2-2,5 kg/ha adagban. A Neoram
egy forradalmian új technológiával előállított
rézoxiklorid hatóanyagú készítmény, amelynek
optimális méretű részecskéi más rézkészítményekhez képest fokozott esőállóságot és jobb
fedettséget biztosítanak a fitotoxicitás veszélye
nélkül.

Quadris MAX
Pergado F
Bravo 500
Ridomil Gold MZ
Ridomil Gold Plus
Neoram WG

A lisztharmat elleni védelem
Minden szőlőtermesztő jól ismeri a lisztharmat
jellegzetes tüneteit, a szürkésfehér lisztes bevonatot a bogyókon és a levelek színén, valamint a beteg, felrepedt bogyójú fürtök dohos
szagát. A szőlőlisztharmat ha fellép, a fertőzött csemegeszőlő eladhatatlan, a beteg termésből készült bor élvezhetetlen lesz. Súlyos
esetben teljes termésveszteséget is okozhat.
Az első fertőzések egyre korábban következnek
be. Már a 3-5 leveles állapottól - ami rendszerint
május elejére esik - számítani lehet a fertőzés
megtörténtére, ezért nem szabad elhanyagolni a
korai lisztharmat elleni védekezést. Amennyiben
a száraz időjárás más gombabetegség elleni védekezést nem indokol, a lisztharmat ellen akkor
is feltétlenül permetezni kell. A hosszú permetezési fordulók esetén a betegség felszaporodik
és virágzás után a fürtön már nagyon nehéz a
kialakult fertőzést blokkolni.

Célszerű ezért már a kis leveles állapotban nagy
dózisú kén, a Thiovit Jet alkalmazása 10-12
kg/ha adagban. Ez a nagy dózisú kén hatékony
védelmet ad a lisztharmat mellett a közepes
levélatka fertőzés ellen is. Virágzás előtt még
feltétlenül egy 0,3 l/ha dózisú Topas kezeléssel
biztosíthatjuk a virágzat védelmét.
A virágzás-bogyónövekedés időszakában a
lisztharmat ellen a Quadris MAX kombinációs partnereként a Thiovit Jet 3-8 kg/ha-os, a
Pergado F mellett pedig a Topas 0,3 l/ha-os
dózisának alkalmazása szükséges. A permetezéseket 10-14 naponként végezzük, de nagy
fertőzési nyomás esetén csökkentsük a permetezési fordulók közötti időt 8-10 napra.
A kombinált kezelések után 10-14 nappal újra
Topas-zal permetezzünk. A zsendüléstől a
Thiovit Jet-tel tudjuk fenntartani a lisztharmatmentes állapotot.

Lisztharmat
termésen
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Lisztharmat
levélen

Kiváló lisztharmat elleni készítmény a Topas
A Topas penkonazol hatóanyaga a permetezés után 2 órával már tökéletesen felszívódik
a szőlő zöld szöveteibe.
Belülről védi a szőlőt, az esővel már nem
mosódik le. Kiemelkedő hatékonyságának
köszönhetően a lisztharmat mellett jól véd
az orbánc ellen is.
Közvetlen a virágzás előtt a Topas 0,3 l/ha-os
dózisa kiemelkedő megelőző védelmet biztosít a fejlődésben lévő lisztharmat ellen. Száraz
időjárásnál és lisztharmatra fogékony fajtákon
az utolsó Pergado F + Topas permetezés után
10-14 nappal térhetünk át újra a Topas önálló
használatára, amit a fürtzáródásig még 1-2 alkalommal érdemes elvégezni. Egy vegetációs
ciklusban maximum 4 alkalommal használjuk a
Topas-t

Orbánc levélen

Tradíció a növények védelmében…
Thiovit Jet - lisztharmat és
levélatka ellen is

A szőlő védelme • Gombabetegségek elleni védelem

A Thiovit Jet hatóanyaga egy természetből
nyert anyag, a kén. Részben ez az oka annak,
hogy a Thiovit Jet az integrált növénytermesztés során gond nélkül felhasználható.
Egyedülálló hatékonysága abban rejlik, hogy
a benne lévő 1-8 mikronos kénszemcsék optimális méretűek, hiszen az 1 mikronnál kisebb
szemcsék perzselést okozhatnak, a 10 mikronnál nagyobbak pedig nem képesek megfelelő gombaölő hatás kifejtésére. A Thiovit Jet
kénszemcséi egyenletes vékony réteget alkotva
tapadnak meg a növény felületén, közvetlenül
érintkeznek a kórokozóval, amelynek a gyors
pusztulását okozzák.
A Thiovit Jet hatékonyságát fokozza, hogy a
szemcsékből folyamatosan felszabaduló kénhidrogén gázok hozzáférnek a rejtetten meghúzódó gombafonalakhoz is és elpusztítják azokat.
A Thiovit Jet atkagyérítő hatása olyan jelentős,
hogy két Thiovit-os permetezés hasonló védelmet ad az atkakártevők ellen, mint ha még külön
egy atkaölő szerrel védekeztünk volna.
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Felhasználási javaslat
A vegetáció kezdetén a gyapjas állapotot követően, az első kis levél megjelenésekor 1012 kg/ha dózisban tökéletes védelmet nyújt
a lisztharmat és a közepes levélatka fertőzés
ellen.
A nagy adagú Thiovit Jet kora tavaszi használata nem okoz perzselést. Rügyfakadástól
az egész vegetáció során sikerrel alkalmazható a lisztharmat ellen. Adagja a vegetációs
időszak alatt 3-8 kg/ha.

A botritisz elleni védekezés
Sajnos az egyes évjáratok időjárása csak ritkán kedvez a nemesrothadás kialakulásának.
Csapadékos, nedves időjárásnál, főleg az
érés kezdetén kialakuló fürtfertőzés a termés
mennyiségét és minőségét egyaránt nagymértékben fenyegeti. Ennek a sikeres elhárításához szükség van a tudományos ismereteket
is felhasználó, megelőző, közvetett védelemre és egy olyan kiváló speciális készítményre,
mint a Chorus 50 WG.

A botritisz tipikus korai tünete az érzékeny szőlővirágon, és a nagyon gyakori
látvány az érés kezdetén a kis gócokból kiinduló fertőzés, amely rövid idő alatt a fürtök
szinte teljes pusztulását eredményezi
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A szürkepenész, vagy latinosan Botritisz
cinerea sajátos gombabetegsége a szőlőnek,
amely esetenként és vidékenként „áldást” de
leggyakrabban sokhelyütt súlyos veszteséget
okoz a szőlő termesztőknek. Ennek a gombának köszönhető a nemesrothadás, amely a tokaji és egyes évjáratokban más szőlővidékek
későn szüretelt terméséből szűrt kimagasló
minőségű, speciális botritisz bukéval rendelkező borok világhírét megalapozta.

Rovarkártevők elleni védelem
A szőlőmolyok elleni védelem
A szőlőmolyhernyók és az általuk okozott sebzésen megtelepedő szürkepenész, a botritisz
elleni kifogástalan védelem azért kulcskérdés,
mert ez a két, együtt fellépő károkozó nemcsak jelentős termésveszteséget okozhat,
hanem lényegesen ronthatja a csemege és a
borszőlő, illetve az abból készült bor minőségét. Egy molyrágta, penészes szőlőből elfogadható bort készíteni valódi bortechnológiai,
pincemesteri bravúr.
Egy sor egyéb rovar- és atka kártevő mellett
a szőlőnek három moly kártevője van; a tarka
szőlőmoly, a nyerges szőlőmoly és a szintén ide
sorolható szőlőilonca.

Az 1970-es évek végéig váltakozó gyorsasággal és egyedszámban mindhárom faj károsított.
A három kártevő faj közül hazánkban az utóbbi
15 évben – valószínűleg a Kárpát-medence érzékelhető klímaváltozása, felmelegedése miatt –
ma szinte egyeduralkodóként a tarka szőlőmoly
vált dominánssá, amely kifejezetten Európa déli
országainak molykártevője.
Jelenleg is egyedül ez a faj okoz szőlővédelmi problémát, a másik kettő csak előfordulási
szinten érzékelhető. A továbbiakban ezért kifejezetten csak a tarka szőlőmoly kártételét és a
hatékony védekezést érintő kérdésekkel foglalkozunk.

A szőlőmolyok kártétele és az ennek
következtében fellépő szürkerothadás nemcsak jelentős terméscsökkenést okoz, hanem a borszőlő minőségét is nagymértékben lerontja.

A szőlő védelme • Rovarkártevők elleni védelem

szürkerothadás
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A tarka szőlőmoly
Lepke vagy imágó
A lepke kiterjesztett szárnyakkal 12-14 mm
nagyságú, csukott szárnyakkal 5,5-7 mm hos�szú. Elülső szárnya barna, rozsdabarna, kékesszürke színű márványozott foltokkal ás sávokkal
tarkított. Hátulsó szárnyai középszürkék, kékek,
a szárnyszegély barnásszürke. Kereszt alakú
rajzolat a szárny végen nem fedezhető fel, a „keresztes” jelző csupán német elnevezésének szó
szerinti fordítása nyomán került a hazai szakirodalomba, ezért helyesebb a „keresztes” helyett
a „tarka szőlőmoly” név használata.

tarka szőlőmoly
imágó

szőlőmoly tojások

Tojás
Lapos, kissé ovális, óraüveghez hasonló, 0,660,75 mm nagyságú, sárgás fehér, az embrionális fejlődés után opálos színű.

Báb
Kezdetben zöldes olajbarna, majd gesztenye
barna, a lepke kikelése előtt szürkésbarnává
színeződik. Nagysága 5-6 mm. Gubóját, a bábbölcsőt idegen anyag nélkül szövi, így az mindig
hófehér.

szőlőmoly
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különböző
fejlettségű lárvák

Az első nemzedék kártétele ellen biztosan véd
a Karate Zeon
Az áttelelő bábokból előjövő nőivarú lepkék
tojásaik zömét a virágbimbókra és egy kisebb
részét a vitorla leveleinek színére rakják. A károkat természetesen a hernyó okozza. A tojást
elhagyó kis hernyók rendszerint a bimbókba
vagy a zsenge bogyókba hatolnak és ezek belsejét kirágják.
Tartózkodási helyén jól látható fehér szövedékfészket készít, amelyhez hozzászövi a lerágott virágrészeket. Ez szolgál rejtekhelyéül, amiről a fertőzött fürtök jól felismerhetők.
A hernyók nagyon élénk mozgásúak. Mivel kis
termetű kártevő, aránylag keveset fogyaszt a
növényből.

A szőlő védelme • Rovarkártevők elleni védelem

Kifejlődése során 10-12 bimbót vagy 4-5 kis
bogyót károsít, de előfordul, hogy a fürtöcske kocsányát is átrágja. A fürtben egyetlen
hernyó még alig okoz kárt, mert a megmaradó
fürt lazább lesz, a bogyók nagyobbra nőnek
és így kompenzálják a kiesést. Ha ennél több
van, fürtönként akár 4-5 hernyó, a hiányzó bimbóktól és szemektől a fürt kiablakosodik és a
termésveszteség elérheti a 40-70%-ot. Ilyen
mérvű károk hazánk egyes szőlőterületén az
elmúlt 100 évben már többször előfordultak.
A szőlőmoly első nemzedéke által okozott – a
rágásból származó – elsődleges kártétel teljes
valóságában a fürt megnyúlásakor, május végén lesz igazán szembetűnő.

A védelmi stratégiát körültekintően kell kialakítani. A raj-zásmegfigyelés és a korábbi évek
tapasztalatai alapján döntsünk a védekezés időpontjáról. Mind a tarka, mind a nyerges szőlőmoly első nemzedéke esetében a kártételi küszöb 1-2 hernyó fürtönként. Ekkor egyetlen jól
időzített permetezés megfelelő védelmet biztosít. Ha a rajzás és a lárvakelés elhúzódó, a Karate Zeon-os védekezést érdemes 10-12 nap
elteltével megismételni.
A készítmény mikrokapszulába zárt hatóanyaga a speciális formulációnak köszönhetően
erőteljes azonnali és hosszú tartamhatással
rendelkezik.
A mikrokapszulából a hatóanyag fokozatosan
szabadul fel. Feromoncsapdás rajzásmegfigyelés esetén a permetezést a rajzáscsúcsot követően, az 5-6. napon végezzük. Az elhúzódó
rajzásnál a Karate Zeon kijuttatását 10-12 naponként még egy, esetleg két alkalommal érdemes megismételni.
A Karate Zeon adagja:
0,15-0,25 liter/ha, 600-1000 liter permetlére
számolva.
Kisebb felületre készítsünk 0,025%-os permetlevet, például 20 liter vízhez 5 ml vegyszerrel.

Az első nemzedék
kártétele következtében
a fürt kiablakosodik

A kártevő jelenléte
és a kártétele már
messziről szembetűnő

A tarka szőlőmoly
hernyója a virágzatot
károsítja
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A szőlőmolyok második nemzedéke ellen
modern biológiai fegyver a Lufox

A Lufox permetezés után a tojásokban leáll
az embrionális fejlődés és elmarad a lárvakelés. Kitinszintézis-gátló hatásánál fogva a hernyók vedlése megakad, túlfejlődnek, bőrük
felreped, testük elbarnulva kiszárad és elhal.
A hernyók L1-től L4-ig minden lárvastádiumban elhullnak. Az L4-es lárvák érését, bábozódását blokkolja, így nem lesz újabb lepke.
Ha az imágó veszi fel a hatóanyagot, akkor a
lepkék által lerakott peték sterilek lesznek és
a fejlődési lánc megszakad.
A Lufox nem mint méreg öli el a rovart, hanem
mint rovarhormon analóg, a szőlőmoly természetes biológiai folyamatait, - hormonháztartását megzavarva-, fejlődését meggátolva pusztítja el.
Ez az újszerű hatásmód az, amely a kitűnő
hatékonyság biztosítása mellett a Lufox-ot az
integrált szőlővédelem nélkülözhetetlen termékévé avatja.

A képeken
a tarka szőlőmoly
második nemzedékének
tipikus kárképei
láthatók.
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A nyári rajzás imágói tojásaikat a fiatal, zöld
szőlőbogyón helyezik el. A tojásból kikelő lárvák a szőlőbogyó felületén csak rövid ideig
mozognak, majd a bogyókba rágják magukat,
amelyeket csak akkor hagynak el, ha már azt
kiodvasították. Ezután szövedékkel egy újabb
bogyót húznak magukhoz és abban folytatják
a táplálkozást kifejlődésükig 3-5 bogyót károsítanak.
A nyári hernyónemzedék kártétele nem az
általa elfogyasztott bogyók mennyiségéből
adódó termésveszteségben jelentkezik, hanem ennél sokkal súlyosabb, hogy a rágás által a bogyó kötőszövetén okozott seb a szőlő
szürkepenész rothadásának kiinduló pontja
lesz. A sérült bogyók sebfelületein a Botrytis
cinerea gomba azonnal megtelepszik, sőt maguk a hernyók is beviszik testükkel a gomba
szaporítóképleteit, konidiumait a bogyó belsejébe. Létrejön a fertőzés és ezzel kezdetét
veszi egy érzékeny károkat okozó veszélyes
jelenség, a savanyú-, majd a szürkerothadás.
A tavaszi molyfertőzést indító áttelelő bábok
is ebből a második nemzedékből származnak. A második nemzedék elleni hatékony
védelem a fentieken kívül azért különösen
fontos, mert ezek számától függ a harmadik
nemzedék egyedsűrűsége, ami az érő szőlőre
nézve akár tragikus kimenetelű is lehet.
A szőlőmoly hernyók elleni integrált védelemben igazi megoldást csak egy olyan készítménytől várhatunk, amely minden fejlődési
alak ellen hatékony és hosszú hatástartamának köszönhetően a szőlőmoly elhúzódó rajzása esetén is a kártételi küszöb alatt képes
tartani a kártevő populációt.
Ehhez biztosíték és garancia a Syngenta innovatív készítménye a Lufox.
Ez az új generációs biológiai hatású, speciálisan a szőlőmoly elleni védelemre kifejlesztett készítmény az Insegar IGR (insect growth
regulator) fenoxikarb és a Match IGI (insect
growth inhibitor) lufenuron hatóanyagának
gyári kombinációja. A termék egyesíti magában e két specifikus hatóanyag előnyös tulajdonságait. Ennek köszönhetően a szőlőmoly
minden fejlődési alakja ellen hat, míg más
szerek többnyire csak a hernyókra.

A Lufox alkalmazása a két hatóanyag előnyeinek
maximális kihasználásával
A Lufox széles hatásspektrumát, tojás- és lárvaölő hatását egyszerre kell kihasználni, ezért
a permetezést a tojásrakás kezdetére kell időzíteni. Fontos, hogy a tojások a már kezelt szőlőbogyókra kerüljenek. A permetezés optimális időpontja az első jelentős lepke egyedszám
észlelése utáni 4-5. napon van. Ez az időpont
átlagos időjárásnál július 05-15. közé esik. A
második molynemzedék rajzása elhúzódó,
június végén indul és augusztus elejéig tart,
ezért a Lufox permetezést 14 nappal később
ismételjük meg.
A két Lufox kezelés 28 napon át tökéletes szőlőmoly elleni védelmet biztosít.
Ez a védelmi javaslat kizárja a 3. nemzedék veszélyes szinten való megjelenését, kártételét
és ennek nyomán az éréskor jelentkező rettegett betegséget, a szürkerothadást. A Lufox
adagja: 1 l/ha.

fenoxikarb + lufenuron = Lufox
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A fenoxikarb megakadályozza a tojások
kikelését és a lárvák bábbá alakulását.
A lufenuron pedig csökkenti a lepkék termékenységét, meggátolja a tojások kikelését
és a lárvák átalakulását az egyik lárvaállapotból a másikba.
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A teljeskörű vagy az összes fejlődési alakot átfogó hatás következménye az utolérhetetlen hatékonyság és a nagy rugalmasság a kijuttatás
időzítésében. Emellett a hatóanyagkombináció
lényegesen csökkenti a rezisztencia kialakulásának a veszélyét.
A Lufox 13 legfontosabb előnye:
Teljes hatás a tarka- és a nyerges
szőlőmoly, valamint a szőlőilonca ellen.
Kitűnő mellékhatás a pajzstetvek ellen.
Ovicid, lárvicid, transzovariális hatás,
amely ebben a kategóriában abszolút
egyedülálló.
Rugalmas felhasználás.
Kontakt és transzlamináris hatás.
Rezisztenciatörő hatóanyag-kombináció.
Stabilan kötődik a növény felületéhez.
Esőálló.
Hosszú hatástartam, 14 nap.
Melegvérűekre veszélytelen.
Ragadozó atkákra, kifejlett hasznos
rovarokra ártalmatlan.
Bortechnológiai szempontból közömbös.
Folyékony, könnyen kezelhető szerforma.

A vészhelyzet elhárítása Karate Zeon-nal
Gyakran előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére sem tudtunk megfelelően
védekezni a szőlőmolyok ellen, hiszen vannak
évek, amikor különösen változékony az időjárás és a hirtelen lehűlések, valamint az egyenetlen csapadékeloszlás miatt nem kielégítő
a védelem. Sok esetben csak későn észleljük
az intenzív lepkerajzást és a fiatal hernyók már
komoly fenyegetést jelentenek.
Ilyenkor nem lehet kockára tenni a termést,
hanem azonnal cselekedni kell. Olyan készítményre van ekkor szükség, amely azonnal
elpusztítja a szőlőmoly lepkéket és a hernyókat. Ilyen készítmény a Karate Zeon 5 CS,
amely korszerű, folyékony mikrokapszulázott
formuláció.

Lényeges előnye a terméknek más szerformákkal szemben, hogy a hatástartama hos�szabb, jobb az esőállósága, könnyen kezelhető és kevésbé terheli a környezetet. Méhkímélő
technológia alkalmazása esetén virágzó kultúrákban is használható a termék. Élelmezés egészségügyi várakozási ideje szőlőben
mindössze 3 nap.
A Karate Zeon adagja: 0,15-0,25 liter/ha, 1000
liter permetlével számolva. Kisebb területre
készítsünk 0,025%-os permetlevet, például 20
liter vízhez keverjünk 5 ml Karate Zeon-t

A szőlőmolyok előrejelzése

A rajzás során a nőivarú lepkék a hímek odacsalogatásához olyan illatanyagot bocsátanak ki,
ami a párok egymásra találásához és a párosodáshoz nélkülözhetetlen. Ezt az anyagot mesterségesen szintetizálták, amit szex-feromononnak
neveznek. Ha ezt kapszulába itatva egy ragacsos lapra helyezzük, innen a légtérbe kijutó illat
odacsalogatja a hímlepkéket, amelyek beleragadnak a csapdába és így naponta megszámlálhatók. A hím lepkék előjövetele, illetve rajzásának menete ezzel jól nyomon követhető.

15. táján ajánlatos kihelyezni a szőlőtőke belsejébe, a fürtzónába és a lepkeszámot a szüretig
2-4 naponként ellenőrizzük. Elméleti számítás
alapján az első nemzedék esetében az első jelentősebb hím egyedszám észlelését követő 12.
edik naptól, a másodiknál 8. nap után várható a
lárvák megjelenése.

A fogott lepkék rendszeres regisztrálásával
megállapítható a rajzás kezdete, fokozódása,
mikor nő meg hirtelen számuk, (akár 80-100
lepke/nap) ami a kiugró rajzást vagy a rajzáscsúcsot jelzi és mikor csökken a lepkeszám.
Ez a folyamat grafikusan jól ábrázolható. Így a
kiugró lepkeszámhoz, illetve a rajzáscsúcshoz,
a tojásrakás idejéhez vagy a tömeges lárvakeléshez igazodó védekezés optimális időpontja
pontosan meghatározható. A csapdákat április
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A védekezések optimális időzítéséhez nélkülözhetetlen a legtökéletesebb előrejelző eszköz, a szintetikus szex-feromon illatcsapda.

Atkák elleni védelem
Hatékony megoldás az atkák ellen ... Vertimec
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A szőlő lombfelületét károsító takácsatkák, levélatka és gubacsatka kártételükkel veszélyeztetik
a termés minőségét és mennyiségét. Tavasszal
a szőlőlevélatka szívogatásával a hajtások rendellenes fejlődését, rövidszártagúságot, illetve
a levelek kanalasodását okozza. A vegetációs
időszakban, nyár végén a szőlőgubacsatka képez a levél színén kidomborodást, a fonáki oldalon szöszösödést.
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A Vertimec a rovarok és atkák idegi működését blokkolja, így minden mozgó alakot képes
elpusztítani. Felszívódó és transzlamináris hatása következtében a levélfonákon és a gubacsok
belsejében táplálkozó kártevőkre is hat. Hatása
gyors, erőteljes és hosszan tartó.
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A védekezést a telelésből előjövő mozgó alakok
észlelésekor, a gyapjas állapotot követően, az
első kis levél megjelenésekor javasolt elvégezni. A Thiovit Jet 10–12 kg/ha-os dózisa tökéletes védelmet nyújt a közepes levélatka fertőzés
ellen. Nagyobb egyedszám esetén a Vertimec
alkalmazása szükséges a 2-3 kisleveles, de legkésőbb a 3-5 leveles fenológiai stádiumban.
A nyári nemzedékek ellen a felszaporodás kezdetén, a gubacsok leveleken való megjelenésekor célszerű permetezni.
A Vertimec adagolása gubacsatkák, levélatkák ellen 0,75 l/ha, 800-1000 l permetlével számítva. Kisebb felületre készítsünk 0,075 %-os
permetlevet: pl. 20 liter vízhez adagoljunk 15 ml
Vertimec-et.

Permetezés technika
A hatékony és takarékos permetezés technikája szőlőben
A szőlő permetezés 4 alapeleme
A jól megválasztott szer
A szer megválasztásának a konkrét igényhez kell
igazodnia. Ha a kitettség és az időjárás igénye
szerint felszívódó és gyógyító hatású szerre lenne szükség, akkor kockázatos az olcsóbb kontakt terméket választani. A Syngenta szerekben
maradéktalanul megbízhatunk, de hogy optimális hatást érjünk el, az adagolásnak, időzítésnek
és a szórástechnikának is összhangban kell lennie.
A korrekt adagolás
A növényvédő szereket mindig a címkén, illetve
az engedélyokiratban megadott dózisban használjuk. Ha az egy hektárra kijuttatott adag ennél
kevesebb, a várt hatás elmarad, ha több, akkor
ez nem csak felesleges pénzkidobás, de perzselést, növekedési zavart és nem kívánt szermaradvány terhelést okozhat. Szereink változatlanul
akkor fejtik ki maximális hatékonyságukat, ha az
adagolás korrekt. Az ajánlott dózison változtatni
nem javasolt.

A védekezés időzítése
A védekezés ideje mind a betegségek, mind
a kártevők elleni védelem sikere szempontjából igen fontos. Ha a szükségesnél korábban permetezünk, lehet, hogy még ott sincs
a károkozó vagy éppen nincs érzékeny periódusban. Ha a védekezés megkésik, már
legtöbbször nehezen vagy alig hárítható
kártétele alakul ki. Különösen vonatkozik ez
a lisztharmat, a peronoszpóra vagy a szőlőmolyok elleni védelemre.
A permetezőgép munkaminősége,
vagyis a szórástechnika
Ha egy probléma megoldásához megfelelő
szert választottunk, pontosan dozíroztunk,
a kezelést az optimális időben végeztük
el, de a permetezőgép rosszul beállított, a
szórólapkák némelyike kikopott vagy eldugult, esetleg pontatlan a manométer, akkor
a permetborítás a védendő felületen hiányos lesz és a várt hatás elmarad.
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Célunk a kifogástalan szőlővédelem

A növényvédő szerek az engedélyezett dózisban
hatékonyak, de csak akkor nyújtanak kellő biológiai
hatást, ha az ehhez szükséges hatóanyag-mennyiség a permetezőgép és a jó szórástechnika közvetítésével a megfelelő borítással eljut a célfelületre.
A védekezés eredményessége szempontjából éppen ezért meghatározó jelentőségű a hatóanyagok
célba jutásának, vagyis a permetezés technikának
a szerepe. Ezeknek a meggondolásoknak figyelembevételével a továbbiakban szeretnénk részben
rávilágítani a szórástechnika jelentőségére és néhány egyszerű gyakorlati tanáccsal segítséget nyújtani a permetezőgépek kalibrálásához. Célunk a jó
alkalmazástechnika kialakításának támogatásával
szereink hatékonyságának fokozása, hogy a szőlőültetvények védelme valóban kifogástalan legyen.
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A permetezőgépek beállításának lépései
A permetezőgép haladási sebességének
meghatározása

Szórófejenként szállított lémennyiség
meghatározása

1.) A szőlőültetvény egy jellemző pontján az
egyik sorközbe feszítsünk ki egy előzőleg
lemért 100 méteres zsinórt vagy mérjünk le
szalaggal 100 métert.

A haladási sebességet, a szórófejek számát, a
lapkák méretét mindenki maga választhatja meg,
de a szórófejeken átáramló lémennyiség gépenként és szórófejenként változó. Az egyenletes fedettség biztosítása szempontjából fontos, hogy
a permetezés során a szórófejek egyenként
ugyanennyi permetlevet szállítsanak.

2.) A permetezésnél szokásos haladási sebességnél mérjük meg stopperórával vagy a karóra másodperc mutatójával a 100 méteres
szakasz megtételéhez szükséges időt másodpercben.
3.) A haladás közben jegyezzük meg a sebességmérő óra állását és a motor fordulatszámot.
A haladási sebességet megkapjuk
Megtett út, azaz 100 x 3,6
Megtételhez szükséges idő (mp.)

=

km/h

Egy hektár lepermetezéséhez szükséges idő
kiszámítása
Egy hektár lepermetezetésének ideje függ az
ültetvény sortávolságától és a haladási sebességtől, vagyis 100 méter megtételéhez szükséges időtől.

A mérés lépései:
Töltsük fel a tartályt vízzel, illesszünk gumicsöveket a szórófejekre, indítsuk be a szivat�tyút a ventilátor nélkül.
A motor fordulatszáma a sebességméréskori
érték legyen. A szórófejekből távozó vizet egyenként 30 másodpercig fogjuk fel egy 2 literes
mérőedénybe és a skálán olvassuk le a vízmennyiséget, majd jegyezzük fel. Ezt a lépést
végezzük el minden szórófejnél. Egyszerre két
mérőedényt is tarthatunk a szórófejek alá.
A lészállítás akkor egyenletes, ha az eltérés az
egyes szórófejek között nem több 10%-nál.
Amelyiknél kisebb, ott szórófejet kell tisztítani.
Ha több, ellenőrizni kell a lapkanyílást és ha
kikopott, ki kell cserélni.

Ezt megkapjuk az alábbi számítással:

3600

= perc

Képlettel kifejezve, ahol: „a” a sortávolság, „b”
pedig a 100 méter megtételéhez szükséges idő
másodpercben.
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100: a x 100 x b

A permetezőgép gyors tesztje
A gyors teszt azért lényeges, hogy pontosan
megmérjük az összes szórófejen egy perc alatt
szállított lémennyiséget, a ventilátor egyidejű
járatásával. Ez a teszt álló helyzetben szimulálja a haladás közbeni működést.
A munkafolyamat lépései:
1. Állítsuk a permetezőgépet sík helyre, közel a
vízvétel helyéhez.
2. Töltsük tele a tartályt vízzel, majd az erőgéppel rázogassuk meg a gépet, hogy az esetleges légzsákok is vízzel telítődjenek.
3. Indítsuk be a szivattyút, és járassuk a gépet
egy percig, hogy az egész rendszeren egyenletes legyen a nyomás és a lészállítás. Ezután
az apadást csordultig pótoljuk a tartályba.
4. Ezt követően járassuk a gépet olyan fordulatszámon, ahogy az ültetvényben dolgozni szokott, indítsuk be a ventillátort, majd egy percre
– amit stopperórával, rádiótelefonnal vagy másodpercet mutató órával mérhetünk – nyissuk
meg a permetcsapot, amit pontosan egy perc
elteltével lezárunk.
5. A gépet állítsuk le.
6. Végül az apadást egy 10 literes vödörrel és
1-2 literes, 1 deciliteres osztással ellátott mérőeszközzel ismét csordultig mérjük vissza a
tartályba.
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Az így mért érték az összes szórófejen egy perc
alatt távozó lémennyiséget adja literben. Ha
ezt megszorozzuk az 1 hektár permetezéséhez
szükséges idővel, akkor pontosan megkapjuk az
1 hektárra jutó valós lémennyiséget.
Képlettel kifejezve, ahol:
„a” az 1 perc alatt fogyott lémennyiség literben
„b”az 1 ha leperemetezéséhez szükséges idő,
percben.
a x b = permetlé liter/ha
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A gyorsteszt közben elvégezhetjük a szórófejek vizuális ellenőrzését. Először vizsgáljuk meg
a permetívet. Ahol a szóráskúpok túl nyitottak
vagy átfednek, végezzük el a korrekciót a szórófej szórás irányának változtatásával vagy a
terelőlemezekkel. Ahol elcsepegést vagy tömítetlenséget észlelünk, ott ezt szüntessük meg.
A gyorsteszt elvégzése a védekezési szezon
előtt különösen indokolt.

A nyomásmérő pontosságának próbája

Az ellenőrző vizsgálathoz három különböző –
linerásian növekő – nyomásnál végzett mérésre
van szükség. Ezek közül az egyik már megvan,
mégpedig az az érték, amit a manométer a gyors
teszt végzésénél mutatott. Ha például ekkor 15
bár volt a nyomás, akkor végezzünk egy-egy, a
gyors teszthez hasonló mérést, mondjuk 5-tel
alacsonyabb és 5-tel magasabb értéknél, vagyis
10, illetve 20 bár nyomásnál. A manométer akkor
mutat pontos értéket, ha a tartályból az 1 perc
alatt apadó vízmennyiségek szintén lineáris értéket mutatnak.

Például ha:
10 bárnál
15 bárnál
20 bárnál

18 l
24 l
30 l

volt az apadás.

A ventilátorból kilépő levegő láthatóvá tétele
A ventilátor forgásirányából adódóan a levegőszállítás nem egyenletes. A légáram az egyik oldalon kissé feljebb, a másikon lejjebb irányul.
Ennek kiküszöbölésére a modernebb gépeken
a ventillátorból kilépő levegőt egy speciálisan
kialakított profil vezeti meg, ami ezt a hibát kiegyenlíti és az egész íven egyenletessé teszi a
légáramlást.
Számos, még ma is használt régebbi axiál ventilátoros gépnél ez hiányzik. Ezért ezeknél a gép
alsó részének egyik oldalán a vízszinteshez képest feljebb, míg a másikon lejjebb áramlik a levegő és természetesen a permet. Ugyanez a gép
felső részén fordítottan van meg.

Ez sajnos permetezési hibához vezet, mert az
egyik oldalon az alsó szórófejekből a korona
részekre alig jut permetlé, míg a másik oldalon
feleslegesen a lomb alá, a talajra jut. Hasonló a
helyzet a korona felső részén is, ahol az egyik oldalon feleslegesen a csúcsi rész fölé, a másikon
a csúcsot kihagyva permetez a gép. Ezeken a lefedetlen részeken telepednek meg először a kórokozók, kártevők és rezervoárként megmaradva
az újrafertőződés forrásai lesznek az egész vegetációs időszakban.
Ez grafikusan is ábrázolható. A manométer akkor jó, ha az értékek egy vonalba esnek. Ha az
eltérés 10%-nál nagyobb, akkor vagy a nyomásmérő vagy a szórólapkák hibásak.
A gyorsteszt és a nyomásmérő ellenőrzése a
permetezőgép kalibrálásának két sarkalatos
pontja. Ezt minden igényes gépüzemeltető önmaga könnyen elvégezheti. Két ember szükséges hozzá: egy, aki a gépet kezeli és egy, aki
méri az időt, a vízfogyást a tartályból és elvégzi a
vizuális ellenőrzést. Mindez összesen alig 1 órát
vesz igénybe, de megéri a fáradozást, mert biztosak lehetünk abban, hogy az így ellenőrzött és
szükség esetén korrigált gép jól dolgozik.

A vizsgálati módszer egyszerű:
Kössünk fel minden szórófej mellé egy-egy 6070 cm hosszú szalagot. Indítsuk be a ventilátort.
A szalagok ekkor kiegyenesedve lebegnek és
pontosan mutatják a kilépő levegő irányát. Ha
az alsó két szalag nem vízszintesen, a felső kettő nem pontosan V alakban helyezkedik el, a
gép nem rendelkezik légáram kiegyenlítő profillal. Az ilyen gépeknél célszerű a haladás irányát
a sorokban permetezésenként változtatni, hogy
a fedetlen koronarészek legalább minden második védekezésnél kapjanak permetet.
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Mivel ez a művelet is vízigényes, ezért érdemes
ezt is a vízkivételi hely közelében közvetlen a
gyors teszt után elvégezni.

A szőlőtőkék méretéhez igazodó légáram ellenőrzés
Ez a vizsgálat választ ad arra, hogy a gép a
jelenlegi állapotban a tőkék alsó részére és a
csúcsára pontosan a kívánt helyekre juttatja-e
a permetet. Nem lesznek-e fedetlen részek és
nem lesz pazarló módon a korona alá vagy fölé
feleslegesen szállított permet.
A munkafolyamat lépései:
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1.) Álljunk be a géppel az egyik sorközbe és állítsunk egy-egy hosszú lécet a gép két oldalán
két tőke közé úgy, hogy a felső része a tőke
legfelső hajtásánál fél méterrel magasabb legyen.
2.) Kössünk fel mindkét rúdra 4-4 fél méteres
szalagot. Egyet a legalsó, egyet a legfelső tőkerésszel azonos magasságba, majd egyetegyet 50 cm-rel lejjebb, illetve följebb.
3.) Indítsuk be a ventilátort, ekkor a szalagok kiegyenesednek és pontosan mutatják a levegő,
illetve a permet áramlásának irányát.
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A légáram akkor irányul pontosan a szőlőtőkék
védendő felületére, ha csak a tőkékalsó, illetve
a legfelső szintjét jelző szalagok mozdulnak ki,
és az ezek alatt, illetve felett lévők mozdulatlanul
lógva maradnak. Ez esetben a légszállított permet teljes fedettséget biztosítva veszteség nélkül jut a védendő felületre. Ha a két legalsó, illetve legfelső szalag is lebeg, akkor a tőkék alatt és
fölött az értékes vegyszer egy része kárba vész.

A szóráskép ellenőrzése a lombon
Ez a vizsgálati módszer az egész permetezéstechnika próbája. Ez dönti el, hogy egy adott
ültetvényhez jól van-e megválasztva:
a haladási sebesség,
a szórófejek lészállítása,
a hektáronkénti lémennyiség,
a levegő, illetve a permet iránya és van-e
elsodródás.
Bár erre több lehetőség van, de a legegyszerűbb,
leggyorsabb és kitűnően használható módszer
a vízérzékeny lapkák használata. Ezek kis sárga
színű papírlapok, amelyekre ha vízcsepp kerül,
ott azonnal megkékülnek. A lapkákat a permetezés előtt tűzőgéppel, vagy ruhacsipesszel
egyenletesen kell felhelyezni, a tőkék külső és
belső részére, az alsó, középső, felső szinten
lévő egy-egy levél színére illetve fonákára.

Ahol túladagolás van – a papír színe teljesen bekékül – a cseppek összefolynak, lecseppennek.
Itt az értékes permetlé nem ott működik, ahova
szántuk. Hiányos fedettségnél kevés apró csepp
látható. Itt nem jutott kellő mennyiségű permet
a teljes védelemhez. Ha kis kék pontok sűrűn,
szinte hálózatosan vannak a papírcsíkokon, a
borítottság jó. Ilyenkor kerül optimális mennyiségű hatóanyag a védendő felületre.
Az ideális az lenne, ha szinte minden felhelyezett vízérzékeny papír – a tőkék külső részén, belsejében, az alsó hajtásokon és a csúcsán – ezt az
optimális képet mutatná. Ha sok papírcsík hiányos fedettséget vagy túladagolást jelez, akkor
a haladási sebességen, a szóró lapkákon vagy
a nyomáson változtatni kell. A szomszédos sorközbe helyezett vízérzékeny lapkák képet adnak
az elsodródás mértékéről.

Az elsodródás figyelemmel kísérésére szöggel
szúrjunk le 2-2 lapkát a két szomszédos sorban
a föld felszínére. Ezután a vizsgálat helyétől 8-10
méterre indítsuk a permetezést a szokásos fordulatszámmal és sebességgel. Ha túlhaladtunk
8-10 méterrel, álljunk le, menjünk vissza és vizsgáljuk meg a vízérzékeny papírcsíkokat.
A lapkák tökéletesen mutatják a permetezés
eredményét, a fedettséget.

Ha a vízérzékeny papír ilyen képet
mutat, akkor alig jutott permetezőszer a védendő felületre. Az ilyen
permetezés biztosan nem nyújtja
a várt eredményt.

Az optimális szerborítás esetén
a vizérzékeny papír nagy része
elkékül, de nem teljesen.
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Itt túl sok permetlé került a
levélre, ami felveti a lecsurgás
veszélyét

A szőlő védelme
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Az alma védelme
A kertészek és növényvédelmi szakemberek méltán bíznak a Syngenta termékeiben. A Syngenta cég
az agrárkemikáliákat gyártó vállalatok élvonalában áll. A világ mezőgazdaságában betöltött rangos
szerepét elsősorban termékeinek minősége, hatékonysága és alkalmazásának biztonsága fémjelzi,
ami a fáradhatatlan és kiterjedt kutatómunka eredménye.
Célunk változatlanul az, hogy termékeinkkel a jobb és egészségesebb gyümölcstermesztést és partnereink termesztési céljait szolgáljuk. A hazai almatermesztésben bekövetkezett változások a korábbinál szigorúbb követelményeket támasztanak a termesztés-technológia egyik legfontosabb elemével,
a növényvédelemmel szemben.
A hatékonyság, gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjai már nem ajánlásként, hanem
termelői, fogyasztói igényként fogalmazódnak meg.
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A következőkben az almatermésűek szinte minden növényegészségügyi problémájára nyújtunk megoldást. Hatékonyságuk, környezeti biztonságuk, gazdaságos alkalmazásuk, maximális kihasználásuk
alapfeltétele az egyes termékek alkalmazásának alapos ismerete.

Ültetvények telepítés előtti talajfertőtlenítése
Telepítés előtt ne feledkezzünk meg a talajban károsító rovarokról sem!
A szőlő- és gyümölcsültetvények állókultúrák; ugyanazon területen történik a termesztés a telepítéstől a kivágásig. Létesítésük jelentős anyagi beruházást, körültekintő szakmai ismereteket és
komoly odafigyelést igényel. Még a legkörültekintőbb ültetvénytelepítés során is előfordul, hogy
megfeledkezünk a talajlakó kártevők egyedsűrűségének felméréséről és szükség esetén az ellenük való védekezésről. Pedig a talajlakó kártevők könnyen megtizedelik a fiatal telepítéseket, ezért
a talajfertőtlenítésnek az ültetvény startja és jövője szempontjából meghatározó jelentősége van!

A legnagyobb problémát a talajban 2–4 évig fejlődő cserebogárpajorok okozzák, amelyek elsősorban a fiatal csemeték gyökérzetét károsítják.
A lárvák a fiatal, vékony gyökereket átrágják, de
a vastagabb gyökerek felszínét is berágják, odvasítják. A megrágott csemeték föld feletti részein a
levelek hervadnak, majd megbarnulva lehullanak.
A kártétel nyomán a csemeték teljesen kipusztulnak. Az ilyen fákat kihúzva, a gyökérzónában
megtalálhatjuk a pajort.

A lárvák életmódjára jellemző, hogy a talaj hőmérsékletének függvényében vándorol a talajszintekben. A hőmérséklet emelkedésével a sekélyebb-,
míg a csökkenő talajhőmérséklet hatására a mélyebb talajszintekben tartózkodik. Ezt a védekezés időzítésénél feltétlenül vegyük figyelembe!
A kémiai védelem szükségességének eldöntéséhez érdemes az ültetvény létesítésére kijelölt
területről talajfelvételezéssel megállapítani a rovarfertőzöttséget.

Az alma védelme • Talajfertőtlenítés

Négyzetméterenként 1–2 pajor előfordulása
esetén már el kell végezni a talajfertőtlenítést!
Fontos, hogy a védekezést már a fiatal lárvák
megjelenésekor hajtsuk végre, mert az idősebb pajorok ellen a kémiai védekezés már
kevésbé hatékony!
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Talajfertőtlenítés
Fiatal pajorok ellen a Force 1,5 G a hatékony megoldás!
A Force 1,5 G nagy hatékonyságú, piretroid hatóanyagú, széles rovarölő spektrummal rendelkező szer.
A Force nem fitotoxikus, nem károsítja a facsemeték gyökérzetét, ezért az ültetéssel egy menetben, az ültetőgödörbe szórva kijuttatható. Hatását gázfázisban fejti ki, ezért a kiszórást követően
minél előbb be kell takarni a kezelt felületet.

Fontos, hogy a készítményt a csemete gyökérzónájába juttassuk ki!
Kiszerelés: 0,5 kg, 5 kg, 20 kg.
Dózisa: 7,5–10 g/m2 (sorkezelés).

cserebogár pajor

A gazdaságos almatermesztés egyik előfeltétele
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A gazdaságos almatermesztés egyik előfeltétele
a termesztés biztonságát veszélyeztető gyomnövények kiiktatása, azaz az állomány gyommentessége. Ez egy kora tavaszi gyomirtással és –
szükség esetén – a vegetáció közepén végzett
kiegészítő kezeléssel érhető el.
A gyomflóra sokszínűségéből és az elhúzódó kelésből adódóan a tavaszi gyomirtás a legeredményesebben olyan széles hatásspektrumú készítménnyel oldható meg, amely a kikelt gyomokra
azonnal hat, emellett jelentős a tartamhatása.

Gyomirtás
A Folar az összes magról kelő és évelő gyomnövény ellen hatékony
Kettős hatása a levélen és a gyökéren keresztül egyszerre érvényesül. Először a már kikelt
gyomokat gyorsan és látványosan elpusztítja,
ezt követően tartamhatása révén a nyár folyamán a később csírázó széleslevelű gyomok ellen is hat.
A gyomirtás időpontját a legnagyobb gondot
okozó gyomnövény fejlettségéhez kell igazítani.
A kora tavaszi gyomnövények így a tyúkhúr, a
pásztortáska, az aggófű, a rozsnok, betyárkóró ellen a minél korábbi permetezés javasolt 0,6
l/1000 m2 dózisban.
Tarackos, évelő gyomokkal, pl.tarackbúzával,
apró szulákkal fertőzött területen az előbbi 10–20 cm-es, az utóbbi 15–25 cm-es fejlettségekor – a gyomnövény virágzását
megelőzően – kell elvégezni a Folar-os kezelést. Az évelő gyomok ellen a 0,6 l/1000 m2
dózisú Folar mellé 0,1 l/1000 m2 mennyiségű
Medallon Premium-ot is keverjünk be, a teljes
körű gyomirtó hatás érdekében.
Triazin-rezisztens gyomokkal fertőzött területen a Folar-t oxyfluorfen hatóanyagú szerrel
kombinációban javasoljuk kijuttatni.
A Folar 525 SC adagolása

Az alma védelme • Gyomirtás

Sorkezelés formájában a ténylegesen kezelt területre vonatkoztatva: 0,6 l/1000 m2.
Kisebb területre használjunk 1–1,5%-os permetlevet.
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betyárkóró

aprószulák

Újragyomosodás esetén: Medallon Premium
A tavaszi kezelés ellenére a tenyészidő folyamán a korábban erősen elgyomosodott ültetvényekben egyes gyomnövények újra felszaporodhatnak. Ilyenkor a kiegészítő kezelésre
ideális megoldás a Medallon Premium.
A Medallon Premium levélen keresztül ható,
széles hatásspektrumú készítmény, kiváló hatékonyságú még az olyan veszélyes gyomfajok ellen is, mint a tarackbúza, a csillagpázsit, az acat,
vagy a szulák.

Figyelmeztetés
A Folar és a Medallon Premium készítmények három évesnél idősebb ültetvényben
használhatók. Fakadás után végzett kezeléskor védőlemez használata javasolt, mert
a fák a zöld részeken és a fiatal – még nem
kérgesedett – törzsön keresztül is felvehetik a gyomirtó szert.

Sorkezelés – szertakarékos, környezetkímélő megoldás

A gyomirtás már a telepítést
követő évben is indokolt lehet.

A területi dózis meghatározásánál rendkívül fontos, hogy csak a ténylegesen kezelt területet vegyük figyelembe.
A Medallon Premium adagolása, ténylegesen
kezelt területre vonatkoztatva 0,4–0,6 l/1000 m2.
Kisebb területre használjunk 1,5–2,0%-os permetlevet.

Figyelmeztetés fiatal
ültetvények esetére
A fiatal, még nem termő ültetvényekben a
magról kelő egynyári fűfélék ellen a Dual
Gold 0,14–0,16 l/1000 m2-es dózisa gyommentes talajra permetezve kitűnő eredménnyel használható. Az évelő egyszikűekkel, pl. tarackbúzával, csillagpázsittal
fertőzött ültetvényekben a Fusilade Forte
készítmény megtisztítja az ültetvényt ezektől a makacs gyomoktól. A Fusilade Forte
adagolása 0,8-2,5 l/ha.
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Napjaink növényvédelmének alapelve: csak an�nyit, amennyit feltétlenül szükséges. Emiatt az
ültetvényekben rendszerint csak a sorokat permetezzük, a sorközöket legjobb füvesíteni vagy
mechanikai gyomirtásban részesíteni.
Mind a Folar, mind a Medallon Premium megfelel ennek a követelménynek.

Hibátlan, piacos alma az almafavarasodás és a lisztharmat elleni kifogástalan védelem nélkül
nem termeszthető. Mindkét betegségtől a lombozat is súlyosan károsodhat, ami komoly termésveszteséghez vezet. Termesztett fajtáink betegségfogékonyságához igazodó megoldást
csúcstermékeink jelentik.

A felsorolt készítmények a vegetáció különböző
szakaszaiban – önállóan vagy kombinációban –
biztos védelmet nyújtanak a két kórokozó ellen.
Az eltérő hatásmódú készítmények alkalmazása
egyedülálló megoldás a rezisztencia kialakulásának a megelőzésére.

A varasodás elleni védekezés kulcsa:
a korai fertőzés megelőzése… Chorus

Az alma védelme • A gombabetegségek elleni védelem

A varasodástól a gyümölcs és a lombozat is súlyosan károsodhat. Az előző évi beteg leveleken
képződő aszkospórák már egérfül állapottól veszélyeztetik ültetvényeinket. A vegetáció korai
szakaszában, a rendkívül fogékony növényfelületen kialakuló fertőzések a továbbiakban a
kórokozó folyamatos terjedését okozhatják.
A Chorus éppen arra képes, amire ekkor
szükség van:
más szereket felülmúló hatékonysággal véd a
kora tavaszra jellemző, hűvösebb, változékony
időjárásban,
felszívódó, ezért hatásbiztonságát a fertőzést
kiváltó csapadék nem befolyásolja,
a 2–3 nappal korábban létrejött fertőzést
gyógyítólag képes blokkolni.

A Chorus-t az egérfül állapottól a virágzás végéig 7–8 naponként, 2–4 alkalommal javasoljuk
használni. A készítmény általában önmagában
megfelelő hatákonyságú mindkét fontos betegség ellen. A lisztharmatra fokozottan érzékeny
Jonathan, Jonagold, Idared fajta esetében azonban a Chorus-t tanácsos Thiovit Jet-tel kiegészíteni.
A Chorus 50 WG adagolása 0,4–0,45 kg/ha,
800–1000 l permetlére számolva. Kisebb területre készítsünk 0,04%-os permetlevet: 20 liter
vízhez adagoljunk 8 g Chorus-t.

alma varasodása
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Fajtaspecifikus készítményválasztás lisztharmat ellen – Topas
A virágzást követően, a jól ismert triazol típusú
készítmények átgondolt alkalmazása a biztosítéka a Chorus-éhoz hasonló további sikeres
védelemnek.

lisztharmat

A Topas ezért népszerű a Jonathan és a vele rokon fajták termesztőinek a körében.
A Topas-t a „Chorus blokk” után, június közepéig
7–8 naponként legalább 3–4 alkalommal javasolt
használni. Hatékonysága a Bravo-val fokozható.
Június végétől a fertőzési nyomás csökkenésével váltsunk kontakt szerekre, így a Bravo-ra és
a Thiovit-ra. Varasodás ellen a Bravo esőállósága egyedülálló, lisztharmat ellen pedig a Thiovit
Jet a garancia a nyári kezelések biztonságára.
A váltás után a szisztemikus Score és Topas által biztosított fertőzésmentes gyümölcs a szüretig
egészséges marad.
A Topas 100 EC adagolása 0,5 l/ha, 800–1000 l
permetlével számolva.
Kisebb területekre készítsünk 0,05%-os permetlevet: pl. 20 liter vízhez adjunk 10 ml Topas-t.

lisztharmat
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A permetezések időzítésének, a készítményválasztásnak elsődleges szempontja továbbra is az
időjárás, de érdemes a fajták fogékonyságbeli eltéréseit is figyelembe venni.
A lisztharmat-fogékony fajták, mint a Jonathan,
az Idared, a Jonagold fiatal hajtásvégein előforduló lisztes, fehéres bevonat és a törpült, beteg
hajtás redszerint az előző év sikertelen védelmének a következménye. Ez elkerülhető, ha az
intenzív hajtásnövekedés kezdetétől a csúcsrügyek záródásáig a lisztharmat ellen markáns készítményt használunk. A triazol hatóanyagú, felszívódó Topas csírájában fojtja el a lisztharmatot:
	meggyógyítja a beteg hajtásokat,
	leállítja a spóraképződést, ezzel megelőzi a fertőzés további terjedését,
	kontakt kombinációs partnerrel kiegészítve kitűnő védelmet ad a varasodás ellen is.

Vészhelyzetben a varasodás ellen – Score
A speciális, felszívódó, difenokonazol hatóanyagú Score rendelkezik mindazzal a hatástöbblettel, amellyel egyetlen más triazol hatóanyagú szer sem.
Programszerű védekezésnél – a virágzást követően – a kezeléseket 7–8 naponként ismételjük meg. Járványveszélyben a védekezések
biztonságát a Score kontakt varasodás elleni
készítménnyel, pl. kaptánnal való kombinációja
fokozza.

Lisztharmat-érzékeny fajtáknál – amennyiben a
fertőzés már bekövetkezett – ugyancsak a Score
használatát javasoljuk.
A Score 250 EC adagolása 0,25 l/ha, 800–1000
l permetlével számolva. Kisebb területre készítsünk 0,025%-os permetlevet: pl. 20 liter vizhez
adagoljunk 5 ml Score-t.
almalevél
varasodása
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A Score egyik egyedi tulajdonsága a kiemelkedő
„kuratív” (gyógyító) hatás. A fertőzés bekövetkezése után kipermetezve meggátolja a kórokozó
fejlődését és a tünetek megjelenését. Műszeres
előrejelzésen alapuló védekezési programban a
növényfelület nedvességborítottságának kezdetétől – ami a fertőzés kialakulásának feltétele –
96 óra áll rendelkezésre a permetezés elvégzésére. Ha ezen az időponton belül permetezünk a
Score a fertőzést leblokkolja és a varasodástünet
nem jelenik meg.

A fertőzés bekövetkezése után
kipermetezve meggátolja a kórokozó fejlődését és a
tünetek megjelenését.
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Thiovit Jet a lisztharmat megelőzésére
Az almafa-lisztharmat, elsősorban a Jonathan
fajtakörhöz tartozó almafajták termesztését nehezíti meg. A felszívódó hatású Topas-on kívül
itt egy eredeti kénkészítménynek is fontos szerepe van.

A Thiovit Jet speciális módon kialakított különleges minőségű mikronizált kénkészítmény,
amelynek ideális szemcsemérete biztosítja:
a védendő felületen a tökéletes szereloszlást és borítást, valamint a kén irányított, lassú
lebomlását, ami egyenletes és tartós gombaölőhatást eredményez a perzselés legkisebb
veszélye nélkül.

A Thiovit Jet a Chorus és a Score ideális partnere
Az intenzív hajtásnövekedést követően – június közepétől a permetezési szezon végéig – a
Thiovit Jet feladata a varasodás elleni kontakt
gombaölő szerekkel kombinációban az addig elért egészséges gyümölcs- és lombállapot fenntartása a betakarítás kezdetéig.
A Thiovit Jet adagolása:
Virágzás előtt 5–7 kg/ha, virágzás után 3 kg/ha,
600–1000 l permetlével számolva. Kisebb területekre készítsünk 0,3–0,5%-os permetlevet:
pl. 20 liter vízhez adjunk 60–100 g Thiovit Jet-et.
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A vegetáció kezdetén az áttelelt lisztharmatképletekből tömegesen képződnek a kórokozó
spórái. Mennyiségüket az első permetezésekkel
kijuttatott Thiovit Jet-tel radikálisan csökkenthetjük. A kívánt hatás érdekében ügyeljünk a dózis
helyes megválasztására, ez „egérfül” állapotban
7 kg/ha. Indokolt esetben – lisztes bevonatú hajtáskezdemények tömeges észlelésekor – a virágzás kezdetéig ismételjük meg a kezelést 5 kg/ha
szer kijuttatásával. Amennyiben a Jonathan típusúaknál varasodás ellen Chorus-t és Score-t
használunk a lisztharmat elleni hatás fokozására,
gazdaságos és biztos megoldás a Thiovit Jet.
Dózisát a fenológiai állapottól tegyük függővé.

Rovarkártevők elleni védelem
Minden gyümölcstermesztő tapasztalta már,
hogy milyen nehéz feladat a fakadástól a szüretig megvédeni a lombot és a termést a rovar
kártevők dézsmálásától. A következőkben felvázolt védelmi ajánlásainkban messzemenően
figyelembe vettük a hatékonyság, a gazdaságosság és a környezet védelmével kapcsolatos
szigorú elvárásokat.

aknázómoly kártétele

Az alma fejlődési szakaszainak jellemző kártevői és a védekezések optimális időzítése

Fejlődési szakasz Károsítók

Fakadás,
április 5–20.

almailonca,
almamoly,
aknázómoly,
sodrómoly

Védelem
időzítése

Javasolt
rovarölőszer

egérfül-zöldbimbós állapotban

Karate Zeon 5 CS

levéltetvek
Közvetlenül
a virágzás után,
május 10–június
30.

almailonca,
sodrómolyok,
aknázómolyok
hernyói,
levéltetvek
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Nyár végén,
augusztus.

sziromhullás után

Actara
Insegar

1

Vertimec

1

almamoly,
sodró- és
aknázómoly, levéltetvek

mogyoró nagyságActara
tól az intenzív
Match
növekedés végéig,
Lufox
14 naponként
Karate Zeon 5 CS

levéltetvek

megjelenéskor

Actara
(Karate Zeon 5 CS)

1

almamoly,
almailonca,
aknázómolyok,
almafa szitkár

az érés kezdetétől

Karate Zeon 5 CS

1

Vertimec

1

atkák
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2
1

atkák
A nyár elejétől
a nyár derekáig,
június vége –
augusztus eleje.

Védekezés száma

2–3

A virágzás utáni „kártevőegyüttes” gondját
bízzuk az Insegar-ra!
A virágzás után ültetvényeinket a legmakacsabb kártevőktől is meg kell óvnunk.
A rajzó aknázómolyok, az almamoly, az intenzív érési táplálkozást folytató almailonca és a
sodrómolylárvák már közvetlen veszélyt jelentenek a termés mennyiségére és minőségére.
Az Insegart a természettől ellesett ötlet adta a
kezünkbe.

Az Insegar specifikus, egyedi hatású rovarölő
szer, amely a molykártevők átalakulását szabályozva meggátolja a lárvakelést és a bábozódást. A készítmény sodrómolyok, almamoly
és aknázómolyok elleni széles hatássprektuma
rendkivüli hatástartammal párosul.
Hatóanyaga az élő környezetre és az emberre
ártalmatlan.

Az alkalmazás optimális időpontja
Az Insegar-ral védett gyümölcsösben a pajzstetvek fertőzése is jelentősen visszaszorul. Ha körtésekben használjuk, ott a levélbolha egyedszáma is látványosan csökken.
Az Insegar 25 WG adagolása 0,6 kg/ha, 600–
1000 l permetlével számolva. Kisebb területre
készítsünk 0,06%-os permetlevet: 20 liter vízhez
adjunk 12 g Insegar-t.

aknázómoly kártétele
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Almamollyal illetve aknázómolyokkal erősen fertőzött ültetvényekben a készítményt a kártevők
első lepkéinek megjelenésekor a rajzás kezdetén juttassuk ki. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést 12–14 nap múlva ismételjük meg, az alapdózis kétharmadával. Amennyiben az elsődleges
célunk az áttelelt sodrómolylárvák elpusztítása,
várjuk meg, míg az első egyedek a bábozódáshoz közeli állapotot elérik. Ez általában a sziromhullást követő héten van.

Levéltetvek ellen célzott védelem – Actara
Az Actara hatóanyaga egy újgenerációs neonikotinoid széles alkalmazási spektrummal.
Az almások védelmére elsősorban szisztemikus
hatása teszi alkalmassá, a rejtetten meghúzódó
levéltetvek elleni tökéletes védekezésre.
Hatástartama különösen hosszú.

Egy Actara-s permetezés 2–3 hétig fertőzésmentesen tartja a fákat.
Az Actara 25 WG adagolása levéltevek ellen
0,2 kg/ha, 600–1000 l permetlével számolva.
Kisebb területre készítsünk 0,02%-os permetlevet, pl. 20 liter vízhez 4 g Actara.

Actara aknázómolyok ellen is
A levéltetveken kívül az Actara tökéletesen véd a
levél-aknázómolyok ellen is. A védekezést ekkor
a tömeges lárvakelés idején kell megkezdeni és
1–2 alkalommal megismételni.

Aknázómolyok ellen 0,25–0,3 kg/ha, 600–1000 l
permetlével számolva. Kisebb területre készítsünk 0,03%-os permetlevet: pl. 20 l vízhez adjunk 6 g Actara-t.

levéltetvek

Az alma védelme • Rovarkártevők elleni védelem

aknázómoly
kártétele
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A rovarrágás mentes gyümölcs és a szüret
biztonsága – Match

Az almatermelők számára nincs tragikusabb
jelenség, mint a szüret időszakában kialakult
rovarkártétel, amely egy teljes év munkáját teheti tönkre.
A sodrómolyok felületi rágása, a gyümölcsbe furakodó almamoly értéktelenné teszi a termést.
De szomorú látvány az aknázómolyok korai lombhullást okozó levélkártétele is. Mindez elkerülhető július utolsó, augusztus első hetében egyetlen
Match-permetezéssel.

Rendkívüli hatásmód és hatékonyság:
A Match az eddig alkalmazott szerektől eltérő
hatásmódú rovarölőszer. A kártevők tojásaival
érintkezve megakadályozza a lárvák kelését,
ugyanakkor a kikelt lárvák fejlődését is blokkolja. Nem véletlen, hogy egyetlen kezelés elégséges a szüret végéig. Hatástartama minden
várakozást felülmúl.

A Match kijuttatásának időzítése
A készítmény hatásmechanizmusa és a kártevők
fejlődési sajátossága alapján az optimális kezelési időpont a lepkék rajzásának kezdete.
Amennyiben csak sodrómoly-kártételre számítunk, a permetezést a fiatal, kikelt lárvák ellen is
irányíthatjuk.

A meglepetésszerű kártételt – általában június
végén – szintén a Match alkalmazásával számolhatjuk fel.
A Match 050 EC adagolása 0,8–1 l/ha, 800–1000 l
permetlével számolva. Kisebb felületre készítsünk
0,08%-os permetlevet: pl. 20 liter vízhez adagoljunk
16 ml Match-t.

A Lufox a fenoxikarb és a lufenuron hatóanyagok
kombinációjának köszönhetően az almamoly, az
aknázó- és sodrómolyok minden fejlődési alakja
ellen hat. Rovarhormon-analógként megzavarja a
molyfajok természetes biológiai folyamatait, hormonháztartását, majd fejlődésüket meggátolva
pusztítja el azokat. A Lufox hatásmechanizmusa és a kártevők fejlődési sajátosságai alapján az
optimális kezelési időpont a tojásrakás kezdete,
ami általában a rajzás kezdetétől számított 5–7
napon következik be.
Fontos, hogy a tojások a már kezelt gyümölcs és
levél felületére kerüljenek. Elhúzódó rajzás esetén a permetezést 12–14 nappal később ismételjük meg.

A rajzásdinamikát feromoncsapda segítségével
követhetjük nyomon. A Lufox adagolása 1,0 l/ha
800-1000 l permetlével kijuttatva. Kisebb területre készítsünk 0,1%-os permetlevet, pl. 20 liter
vízhez adjunk 20 ml Lufox-ot.
Sodrómoly-kártétel esetén, a permetezést a fiatal,
kikelt lárvák ellen indítsuk.
Ebben az esetben a magasabb dózist válasszuk.
Ekkor a Lufox adagja: 1,5 l/ha.
Egy tenyészidőszakban maximum 2 kezelés javasolt!
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap.

sodrómoly kártétele
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Egy rovarölőszer két hatóanyaggal – Lufox
a hernyókártevők minden alakja ellen!

Egyes évjáratokban jellemző lehet az igen elhúzódó vagy éppen szakaszos lepkerajzás és
az ebből következő tojásrakás és lárvakelés. A
nemzedékek ekkor összefolynak, ezért alig van
lehetőség a specifikusan ható készítmények
optimális bevetésére, a kártételi veszély azonban változatlan.

Mi a teendő vészhelyzetben…
Amikor észleljük a nagyfokú lepkerajzást, esetleg
a már fiatal hernyók kezdődő károsítását, nem
halogathatjuk a védelmet. Ilyenkor még integrált védekezési módszerünkkel is szakítani kell
és azonnali, gyorsan ható, taglózó készítményt
kell bevetnünk.

almamoly

Ilyen készítmény a Karate Zeon 5 CS

Az alma védelme • Rovarkártevők elleni védelem

Ez a permetezés azonnal elpusztítja a lepkéket,
a hernyókat és egyéb kártevőket. Bár ilyenkor
gyakran áldozatul esnek egyes paraziták is, de a
szer rövid hatástartama miatt visszatelepülésükre hamarosan számíthatunk.
Karate Zeon 5 CS adagolása 0,2–0,3 l/ha,
600–1000 l permetlére számolva. Kisebb területre készítsünk 0,03%-os permetlevet: pl. 20 liter
vízhez 6 ml Karate Zeon-t adagolva.
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lombosfa
fehérmoly
kártétele

Atkák és levélbolhák elleni védelem
Takácsatkák, levélatkák megjelenése esetén, illetve körtében a levélbolhák felszaporodásakor
speciális megoldást jelent a Vertimec.
takácsatka
tojásai almafán

Védekezés almában atkák ellen
Az atkák felszaporodására közvetlenül a virágzás után és a nyár végén számíthatunk. A kezelés
során célszerű nagy permetlé-mennyiséget használni a megfelelő borítottság eléréséhez.
A Vertimec adagolása takácsatkák, levélatkák ellen 0,75 l/ha, 600-1000 l permetlével számítva. Kisebb felületre készítsünk 0,075 %-os permetlevet:
pl. 20 liter vízhez adagoljunk 15 ml Vertimec-et.

Védekezés körtében
		 levélbolhák ellen
A körte védelme során a molykártevők és a levéltetű ellen az almánál leírt javaslat helytálló, de
a körtelevélbolha miatt egyéb kezelések is szükségesek.
A levélbolhák elleni védekezés összetett feladat.
Felszaporodásuknak kedvez a sűrű lombkorona,
a sok vízhajtás jelenléte, ezért fontos az év közbeni hajtásválogatás elvégzése és a nitrogén lombtrágyázás mérséklése.
A rovarölő szerek közül a Vertimec-et használjuk virágzás után az első körtelevélbolhák
észlelésekor. Amennyiben új egyedek jelennek meg az intenzív hajtásnövekedés időszakában a hajtásvégeken, leveleken, ismételjük meg a védekezést 10-14 naponta. A készítmény hatékonyságát fokozhatjuk könnyű nyári
olaj (0,25% Agrol Plusz vagy Vektafid A) hozzáadásával. Más szerrel viszont nem keverhető.
A Vertimec adagolása levélbolhák ellen 0,5-1,0 l/
ha, 1000-1500 l permetlével számítva. Kisebb felületre készítsünk 0,075%-os permetlevet: pl. 20
liter vízhez adagoljunk 15 ml Vertimec-et.

körtelevélbolha

körtelevélbolha
kártétele

körtelevélbolha
kártétele
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A Vertimec a rovarok és atkák idegi működését
blokkolja, így minden mozgó alakot képes elpusztítani. Felszívódó és transzlamináris hatása következtében a levélfonákon és a levéllemezben táplálkozó kártevőkre is hat. Hatása gyors, erőteljes
és hosszan tartó.
Almában takácsatkák ellen a védekezést a mozgó
alakok megjelenésekor kell elvégezni, amikor 2-3
db atka látható levelenként. Levélatkák ellen az
első szívásnyomok észlelésekor permetezzünk.

Alkalmazástechnika
A jó permetezéstechnika a sikeres
növényvédelem kulcskérdése.

Az alma védelme • Alkalmazástechnika

A szakszerűtlen permetezés és a rosszul üzemelő
géppel végzett kezelés súlyos következményekkel jár. Ha a permetborítás egyenetlen, hiányos,
a legjobb szer sem képes megfelelő hatékonyságot nyújtani.
A nem kielégítő hatás hátterében rendszerint valamilyen permetezéstechnikai hiba húzódik meg.
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Melyek a leggyakoribb hibák?
	Hibás, kopott szórólapkák,
	valótlan értéket mutató manométer,
	rosszul megválasztott sebesség,
	rosszul megválasztott hektáronkénti
permetlé mennyiség,
	nem az ültetvényhez igazodó permetsugár.
Kulcskérdés tehát a permetezőgép műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése, a jó szerborítást biztosító sebesség és a lombkorona térfogatához igazodó lémennyiség megválasztása.

Syngenta alma technológia 2010
Kórokozók/kártevők

virágzás előtt

pirosbimbó

virágzás

gyömölcsnövekedés

Áttelelt
rovarkártevők

Lisztharmat

Varasodás

Levéltetvek,
aknázómolyok

Molyok

Molyok

Takácsatkák,
levélatkák

Gyomirtás

FOLAR
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Talajfertőtlenítés

Jegyzet
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A csonthéjasok
védelme

A csonthéjasok védelme

www.syngenta.hu
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Az kajszibarack védelme
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Kórokozók elleni védelem
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Meggy és cseresznye védelme
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A őszibarack
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Az őszibarack védelme
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A gombabetegségek elleni védelem
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Rovarkártevők elleni védelem
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Az őszibarack védelme
A következő fejezetben arra vállalkozunk, hogy bemutassuk a csonthéjasokat veszélyeztető legfontosabb kórokozókat és kártevőket, a hatékony védelemhez az ellenük alkalmazható, nélkülözhetetlen, korszerű, környezetbarát termékeinket és az optimális biológiai hatást biztosító védelmi stratégiát. Ajánlásaink elfogadása a gyümölcsösök egészséges termését garantálja minden termelőnek.
Biztosak vagyunk abban, hogy ajánlásaink elfogadása megkönnyíti a termesztésért felelős szakember gondját és eredményesen szolgálja a gyümölcsfák és az értékes gyümölcs biztonságos,
igényes védelmét.
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Az őszibarack védelme

A gondos védelem
				
és a Syngenta szerek
		 kívánatos, küllemben és ízben piacos termést garantálnak
					
minden termesztőnek.

Gombabetegségek elleni védelem
Az őszibarackot a gyümölcsök királynőjeként szokták emlegetni.
Ebben van némi igazság, mert valóban pompázatos szépségű, de olyan kényes is.

A tafrinás levélfodrosodás elleni védelem
a barackvédelem alfája
A tafrinás levélfodrosodás – vagy a régies nevén
dérharmat – az őszibarack legveszélyesebb betegsége. Súlyos esetben teljes termésveszteséget okozhat. A kórokozó kifejezetten hidegkedvelő, csak 14 °C hőmérséklet alatt képes fertőzni.
Fertőzési optimuma 2–6 °C között van. A kitettség akkor a legsúlyosabb, ha a fakadás idején
lehűléssel és csapadékkal tarkított a tavaszi időjárás.

Az őszibarack védelme • Gombabetegségek elleni védelem

A gomba a hajtórügyekből előbújó kis levélkéket
fertőzi meg.
A fertőzés létrejöttére utaló első tünet kis pirosaslilás folt a fiatal levélkéken. A biztos védelemnek
csak egyetlen útja van, a szigorú megelőzés, a
prevenció. A védelem alapja két fakadás előtti
lemosó permetezés réztartalmú készítménnyel.
Az első kezelést március elején adjuk még teljes
nyugalmi állapotban, a másodikat közvetlen fakadáskor, amikor a rügypikkelyek éppen elmozdultak. Az első zöld levélkék megjelenésekor már
feltétlenül védekezni kell, olyan kontakt szerrel, pl.
Bravo-val, mely maximális biztonságot ad a legelső fertőzések ellen. Majd folytassuk a permetezést a felszívódó hatású Score-ral.

tafrinás
levélfodrosodás

A Score hatása felülmúlhatatlan
A Score éppen azt tudja, amire ekkor szükségünk van. Felszívódik a zöld növényi szövetekbe
és belülről véd. Hatása független az időjárástól,
csapadéktól, hidegtől.
A fakadást követően a fiatal zöld részek védelmére
legalább 2 Score kezelésre van szükség. Az elsőt
akkor végezzük, amikor a csúcsrügy 1–1,5 cm-re
kizöldült, a másodikat 8 nappal később. Ez a két
feltétlenül szükséges kezelés a termesztő biztonságát szolgálva 2 hetes védelmet ad a legkritikusabb periódusban.
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Ha ezután is vannak lehűlések, akkor még 1–2
Score kezelésre lehet szükség. Ha az időjárás kiegyenlített, melegebb, elegendő a továbbiakban
kontakt szerrel védekezni. A Score kezelések a
tafrinán kívül védelmet adnak a virágokat veszélyeztető monília, a tavasszal aktivizálódó lisztharmat és a sztigminás levéllyukacsosodás ellen is.
A Score a különösen tafrina-érzékeny nektarinok
védelmét is biztonsággal megoldja.
Dózisa 0,2 l/ha.

A lisztharmat májustól támad
Az őszibarack lisztharmat főleg a késői érésű
fajták és a nektarinok betegsége. A szürkésfehér nemezes, lisztes bevonat a leveleken, hajtáson, vesszőn és gyümölcsön egyaránt jelentkezhet. Ha a tafrina ellen a Score szerepelt, a
lisztharmat ellen már félig nyert ügyünk van.

Chorus, Topas, Thiovit Jet – A védelem biztos pillérei!

A Topas a Score-hoz hasonlóan felszívódó,
nagy hatékonyságú fungicid.
Hatása elsősorban a lisztharmat és a monília
ellen kiemelkedő, de sokoldalúságának köszönhetően véd a sztigmina ellen is.

A Topas-t lisztharmat és gyümölcsmonília ellen
május közepétől július elejéig, az egyes fajták fogékonyságától függően 2–3 alkalommal, 10–12 naponként javasolt használni.
Dózisa 0,3 l/ha.
Ezután júliustól – a speciális formulációjú kénkészítmény – a Thiovit Jet 3 kg/ha dózisban biztos
védelmet ad a nyári fertőzések ellen. A Topas-al
és Thiovit Jet-tel védett barackos védelmet élvez a sztigminás- és a venturiás levéllyukacsosodás ellen is.

lisztharmat
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A Chorus a monília elleni korai védelem kimagasló hatékonyságú terméke. A Chorus egyedülálló előnye, hogy más készítményekkel ellentétben – az erre az időszakra gyakran jellemző
- alacsony, hűvös időjárási körülmények között
is maradéktalanul kifejti hatását. De természetesen a későbbi, gyümölcsön kialakuló monília
ellen is kiváló hatékonyságú.

Rovarkártevők elleni védelem
A rezisztens levéltetvek ellen
a Chess és az Actara a győztes
Az őszibarack legveszedelmesebb állati kártevői a levéltetvek.
A legtöbb gondot három faj, a zöld-, a hamvasés a fekete őszibarack-levéltetű okozza.
A szívogatás következtében megtámadott levelek a fonák felé görbülnek, sodródnak, sárgulnak,
mézharmattal szennyeződnek, esetenként idő
előtt lehullanak. A hajtás torzul, megcsavarodik
és növekedése leáll.
A zöld őszibarack-levéltetű a levelek súlyos károsításán kívül a sarka vírus átvitelével okoz jelentős
növényegészségügyi problémát.
A klasszikus levéltetűirtó szer a Pirimor 50 WG
0,8–1,0 kg/ha dózisban kiváló hatású. Méhekre
nem veszélyes, így a virágzás körüli időszakban
is használható.
Az új hatásmódú – táplálkozásgátló – Chess és a
mozgatóideg-bénító Actara a rezisztens törzsek
ellen is átütő hatású.
Ott, ahol a foszforsavészterek és egyéb szerek
csődöt mondanak, a Chess és az Actara kitűnő
védelmet ad. Mindkettő felszívódó, szisztémikus
készítmény. Hatásukat érintő- és gyomorméregként fejtik ki.

A Chess 50 WG tökéletesen környezetbarát, a
hasznos parazitákra és a méhekre veszélytelen,
ezért a virágzáskor berobbanó tetűinvázió ellen
a Chess 50 WG az egyetlen alkalmazható szer.
Dózisa 0,2 kg/ha.
Az Actara, bár szintén környezetbarát, a méhekre veszélyes, ezért az Actara-t a virágzás után, a
kolóniák ismételt észlelésekor javasolt használni.
Dózisa 14–16 g/100 l víz.
Hatástartamuk is egyedülállóan hosszú, 3 hét,
ezért egy védelmi szezonban a levéltetű fertőzés
egyetlen tavaszi Chess és egy nyári Actara kezeléssel tökéletesen hárítható. Mivel hatásmechanizmusuk különböző, váltott használatuk a
rezisztencia veszélyét kizárja, ezért a Chess és
az Actara hatékonyságában hosszútávon megbízhatunk.

Az őszibarack védelme • Rovarkártevők elleni védelem

levéltetű kártétele

A legtöbb gondot három faj:
a zöld-, a hamvas- és a fekete
őszibarack-levéltetű okozza.

zöld őszibarack-levéltetű
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A gyümölcsmolyok hernyói a hajtás és a gyümölcs veszedelmes ellenségei
A barackmoly és a keleti gyümölcsmoly több
nemzedékű fajok, kártételük hasonló. Évente
3, illetve 4 generációjuk fejlődik ki. A védekezéseknek pontosan igazodni kell életmódjukhoz.
A barackmoly áttelelt lárvái ellen
Az első nemzedék lepkéinek rajzása május
15–20. között kezdődik, ekkor kell a feromon
illatcsapdákat (pl. Csalomon) kihelyezni és a
lepkefogásokat rendszeresen ellenőrizni. A védekezést az alkalmazott szer hatásmódjától
függően – az Insegar-ral, vagy a Karate Zeonnal – a kiugró fogások utáni 3–5. napon kell elvégezni. A második rajzás július 5–15., a harmadik augusztus 15. után várható. A védekezés a
2. nemzedék hernyói ellen szintén a rajzásmegfigyelés alapján július 15–25. között esedékes.
A 3. nemzedék lárvái ősszel kikelnek, majd telelőhelyükre vonulnak. Ezek indítják a tavaszi
kártételt, védekezni ellenük nem szoktak.

A keleti gyümölcsmoly életmódja csak kissé
tér el a barackmolytól.
Fejlett hernyói telelnek át a fakéreg repedéseiben,
április elején itt bábozódnak, a lepkék április végétől rajzanak. Ekkor kell kezdeni a feromoncsapdás
rajzásmegfigyelést. A kis hernyók május folyamán a hajtáscsúcson berágják magukat a már
megnyúlt hajtásokba és azt belül kiodvasítják.
A hajtáscsúcs ezután hervad, majd összeszárad.
Ez a kárkép nagyon hasonló a barackmoly kártételéhez, amivel gyakran össze is tévesztik. A különbség csak az, hogy a hajtáshervadás időben
eltolódva egy hónappal később jelentkezik, évente 3–4 nemzedéke van. A 2. és 3. nemzedék főleg
a gyümölcsöt károsítja. A védekezéseket mind
a három nemzedék ellen – a feromoncsapdás rajzás megfigyelésére támaszkodva – úgy kell időzíteni, hogy a rovarölőszer a fiatal lárvákat a hajtás vagy a gyümölcs szöveteibe történő mélyebb
behatolás előtt elpusztítsa.

barackmoly lárva
kártétele

Az értékes gyümölcs védelme a hernyók kártételétől létkérdés.
Egy egész év munkája veszendőbe mehet, ha
a védelem csorbát szenved, ezért mindenképpen megéri és meg is térül a védekezések precíz
időzítését szolgáló feromoncsapdás rajzás-megfigyelés. Az Insegar rovarátalakulást, illetve rovarfejlődést gátló biológiai hatású termék. Nem
közvetlenül öli meg a rovart, hanem annak életfolyamatait megzavarva állítja le élettevékenységét. Az Insegar dózisa 0,3–0,4 kg/ha. A Karate
Zeon-nal a lárvakelés kezdetekor kell a permetezést elvégezni.

A Karate Zeon 5 CS egy folyékony olajemulziós –
mikrokapszulázott – formuláció. Előnye a korábbi
EC, WG készítményekkel szemben:
hatástartama hosszabb
kiemelkedően jó az esőállósága
folyékony
könnyebben kezelhető
m
	 éhkímélő technológiával virágzó kultúrákban
is használható.
A Karate Zeon 5 CS dózisa 0,2–0,3 l/ha.
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Kockázat nélkül… Insegar, Karate Zeon, Judo használatával

A védekezés optimális időpontjának meghatározása
Amíg naponta csak néhány moly ragad a csapdába, nincs teendő. De ha 2–3 napon át hirtelen
kiugró egyedszámot észlelünk, innen számítva az
5–6. napon permetezzünk Insegar-ral.
Ha a lepkék száma a csapdában a permetezéstől
számított 8–10. napon még mindig jelentős, vagyis a rajzás elhúzódó, a kezelést ismételjük meg,
vagy váltsunk a Judo-ra.
A Judo két hatóanyag gyári kombinációja, melynek köszönhetően kiváló védelmet nyújt molykártevők és levéltetvek ellen egyaránt.

gyümölcsmoly

Így használjuk az Insegar-t

Az őszibarack védelme • Rovarkártevők elleni védelem

A rovar átalakulásgátló Insegar-t a gyümölcsmolyok 1. nemzedéke ellen lehetőleg rajzásmegfigyelésre alapozva javasolt használni.
A lepkerajzás a keleti gyümölcsmoly esetében
április végén, május elején, a barackmolynál
május második felében van. A permetezés pontos időpontját a csapdák gondos megfigyelésével a rajzás intenzitás határozza meg.
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A kései fajtákon esetlegesen fellépő 3. nemzedék elleni védekezésre válasszuk a Karate
Zeon-t. A Karate Zeon piretroid típusú általános
rovaröloszer jó hatékonyságú a gyümölcsmolyok
és a levéltetvek ellen. Elhúzódó molyrajzásnál,
ha az ismételt kezelést nem az Insegar-ral vagy
a Judo-val végezzük, a Karate Zeon ideális választás ismétlődő, kiegészítő permetezésre. Egy
védelmi szezonban 10-12 naponként ajánlott a
fenti készítményeket használni.
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Akórokozók elleni védelem

65

A gombabetegségek elleni védelem

66

Rovarkártevők elleni védelem

68

Kórokozók elleni védelem
A kajszibaracknak, bár nincs sok betegsége
és kártevője, az a néhány mégis meghatározó
jelentőségű.
Koronaelhalás ellen jó fitotechnikával.
Ha azonban ez a módszer nem alkalmazható,
és a metszést a rügypattanás előtt el kell kezde
ni, akkor a sebek védelmére közvetlenül a met
szés után ionos réztartalmú szerrel lemosássze
rűen védekezni kell. Ugyancsak fontos a fűrészelt
csonkok lezárása sebkezelő szerrel.
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A részleges vagy teljes koronaelhalásokért két
kórokozó, egy baktérium és egy gomba felelős. A
fertőzés elkerülésének az alapja a koronaalakítás
és a metszés mellőzése a fertőzés időszakában.
A fertőzés novembertől március elejéig a vágott
sebzéseken keresztül történik, mivel ez a szoká
sos metszési időszak. Ezen a korábbi gyakor
laton változtatni kell. Az első feladat közvetlen
a rügyfakadás előtt egy rezes lemosó perme
tezés. Az alakító, koronaritkító metszést csak a
rügyfakadás és virágzás közötti időszakban java
solt végezni. Ez esetben a sebzést nem kell per
metező szerrel lezárni.

Gombabetegségek elleni védelem
A monília és gnomónia elleni védelem kulcskérdés
A monília itt is a virágzáskor fertőz, ha az időjárás ekkor hűvös, csapadékos.
A fertőzés hatására a virág elhal, extrém esetben a vessző is, ezért a védelem hajlamosító
időjárásnál elengedhetetlen.
A gnomóniás levélfoltosság a kajszi legsúlyosabb
betegsége. Egyes évjáratokban járványszerű fel
lépése a nyár derekára teljes lombvesztést okoz,
melyet gyümölcshullás követ. A levélfelület drasz
tikus csökkenése kihat az ültetvény kondíciójára
és a következő év termésére is. A fertőzés nyo
mán 4–5 mm átmérőjű, először halványsárgás,
elmosódott szélű foltok jelentkeznek a leveleken.

A fonákrészen az erezet megbarnul. A foltok ez
után megnagyobbodnak, vörösesbarnára, majd
szürkésre színeződnek, és szinte az egész levél
felületére kiterjednek.
A foltokat sárga udvar övezi. A gnomóniás levél
foltosság elleni védelem a kajszibarack növény
védelmének gerincét alkotja.
Az előző évi beteg levelekben képződő aszko
spórák a tavaszi fertőzés forrásai.
A fertőzési időszak április közepétől június kö
zepéig tart. Csapadékos időszakban a fertőzési
veszély fokozott. A legsúlyosabb járványt az in
tenzív májusi esők indukálják.
A védekezéseket ezért ennek megfelelően kell
időzíteni.

A kajszibarack védelme • Gombabetegségek elleni védelem

monília
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Chorus – Topas – kettős védelem a kajszi
betegségei ellen!
A kajszibarack betegségei elleni védelmet mindig
kezdjük a rügypattanást megelőző rezes lemosó
permetezéssel. Ezután fehérbimbóban adjuk az
első Chorus permetezést. A Chorus egyedülálló
előnye, hogy más készítményekkel ellentétben
– az erre az időszakra gyakran jellemző – nagy
hőingadozásokkal kísért, hűvös időjárási körül
mények között is maradéktalanul kifejti hatását.
Ezután váltsunk Topas-ra és ha szükséges, akkor
8-10 nap múlva ismétlejük meg a kezelést. Ez már
mindkét kórokozó ellen irányul, mert a gnomónia
spóraszóródása már ekkor elkezdődhet. A Topas
ekkor a monílián kívül kifogástalanul véd a korai
gnomónia-fertőzés ellen is. A sziromhullás után
1–2 alkalommal kontakt készítménnyel perme
tezzünk.

Intenzív védelem a Topas-al a gnomónia ellen
gnomónia

Végül egy jó tanács:
A rendkívüli termésingadozások miatt sok termesztő
a kihagyó években hajlamos elhanyagolni a növényvédelmet.
Ez nagy hiba, mert elfeledkeznek arról, hogy e szerény spórolás miatt
a gnomónia okozta korai lombvesztés nyomán a kihagyó évet követő
esztendő termését is kockáztatja.
Ezért kajszifáinkat a várható terméstől függetlenül érdemes évente
rendszeres gnomónia elleni védelemben részesíteni.
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Az intenzív védekezést a Topas-szal a spóra szó
ródás csúcsán – május 10–15. között – kell el
kezdeni és a csapadékviszonyoktól függően 10–
12 naponként még 2–3 alkalommal blokkszerűen
megismételni.
A három védekezésből álló Topas szisztémikus
blokk biztosan hárítja a gnomónia-kártételt még
a legsúlyosabb fertőzési nyomás esetén is.

Rovarkártevők elleni védelem
Az áttelelő hernyók a tavasz első ellenségei
A barackmoly és a sodrómolyok fiatal lárvái a
fa törzsén és ágain a kéregrepedésekben telel
nek. Tavasszal a fakadáskor azonnal megkezdik
kártételüket. Kiodvasítják a fakadó rügyeket, át
rágják, összesodorják a kis fiatal leveleket és a
hajtáscsúcsot. Igazi kártételük leginkább a szi
romhullás után válik szembetűnővé. Megoldás
a Karate Zeon 5 CS, vagy a Judo közvetlenül a
virágzás előtt.

Sziromhullástól a gyümölcsérésig a nyári kártevőegyüttes ellen Insegar és Karate
Zeon a biztos védelem

A kajszibarack védelme • Rovarkártevők elleni védelem

A keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és egyes
sodrómolyok ellen az érő gyümölcs védelme ér
dekében fokozott biztonságra kell törekedni.
A rágott gyümölcs értéktelen, eladhatatlan, meg
támadja a monília, jó esetben is csak cefrének al
kalmas. Az Insegar és a Karate Zeon rajzásmeg
figyelésre alapozott, célzott használata itt is, mint
az őszibaracknál, a siker garanciája.
A védekezések időzítésénél az őszibaracknál ja
vasolt permetezési menetrend szerint kell eljár
ni. A kajsziban a levéltetvek és atkák kártételével
nem kell számolnunk.
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Gombabetegségek elleni védelem
Bár a meggy és a cseresznye közeli rokonok, a betegségekkel és kártevőkkel szembeni fogékonyság szempontjából mégis sokban különböznek. A meggy különösen érzékeny a virágmoníliára, a
cseresznye kevésbé. Ugyanakkor a cseresznyelégy sokkal inkább a cseresznyét, mint a meggyet
károsítja. Ezeket a különbségeket a védelmi stratégia kialakításánál fontos figyelembe venni.

monília kártétel

A hagyományos
szerekkel
nehéz
védekezni

A gomba hifái a virágokból kiindulva
továbbnyomulnak:
a virágkocsányon át behatolnak a fás szövetek
be, amelynek drámai következményei vannak,
elpusztul a termőnyárs és ezzel együtt az ott
kötődött termés,
áldozatul esik a termővessző,
majd egyes ágrészek is elhalnak.
A súlyosan károsodott, megbarnult lombú meggy
fák járványos években június közepére szomorú
képet mutatnak – mintha leforrázták volna őket.
Gyümölcs csak elvétve itt-ott van rajtuk. A ter
mésveszteség 80–95%-os lehet. De nem ez a
legsúlyosabb károsodás, hanem a fás részek el
halása, amely a fák termőképességét több évre
visszaveti.

Ezek védő hatása
csapadékos hűvös idő
járásnál nem kielégítő,
hatásuk rövid és az eső
vel lemosódnak.

Igazi megoldás
ekkor
csak felszívódó
szertől várható.
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A meggyesek legsúlyosabb veszedelme a virág
monília. Meggyfáink egészségi állapotát, termő
képességét és az értékes gyümölcs minőségét
évjárattól függően súlyosan veszélyezteti a mo
nília okozta virág- és vesszőelhalás, valamint a
gyümölcskártétel. A fertőzés hűvös, csapadékos
időben következik be. A kórokozó gomba ekkor
a bibén keresztül behatol és fertőzi a virágot. A
beteg virágok, virágcsokrok barnulva elhalnak,
mely jelentős termésvesztéshez vezet.

Chorus – Egyedülálló hatékonyság még hűvös
időben is!
A Chorus 50 WG kimagasló hatékonyságát már
évek óta bizonyítja. Biológiai hatékonysága a hű
vös, moníliának kifejezetten kedvező időjárási
körülmények között meghaladja a gyakorlatban
eddig alkalmazott készítményekét.

Így védekezzünk a Chorus-szal

Meggy és cseresznye védelme • Gombabetegségek elleni védelem

A fakadás előtti lemosó permetezés rézhidroxid
tartalmú szerrel itt sem hagyható el.
A meggy virágzása rendes körülmények között
április 5. és 25. közé esik és 10–14 nap alatt le
zajlik. Ez esetben:
fehérbimbós állapotban Chorus-t,
8–10 nappal később Topas-t használjunk.
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Amennyiben a virágzási periódus csapadékos
időjárás miatt hűvös, a 2. permetezést is célszerű
Chorus-sal végezni. Ezt követően a virágzás le
futásától függően egy Topas-os kezelés válhat
szükségessé.
A Chorus 50 WG dózisa 0,35–0,4 kg/ha, a Topas
100 EC dózisa 0,5 l/ha.

Rovarkártevők elleni védelem
A cseresznyelégy elleni védelem kulcskérdés
A kifogástalan védelem döntő fontosságú az áru
értékesítése szempontjából. A legyek a talajban
telelő bábokból április közepétől jönnek elő.
Rajzásuk június végéig is elhúzódhat. Tojásaikat
a még zöld vagy pirosodó gyümölcs bőrszövete
alá tojják.

A lárva (nyű) berág a mag mellé és a gyümölcs
húst a mag körül elpépesti és szennyezi. A lárva
10–12 nap alatt fejlődik ki, majd a gyümölcsöt
elhagyja és bábozódásra a talajba fúrja magát.
Szintén súlyos másodlagos kártétele, a bőrszövet
felsebzése, mert a bőrszövet a gyümölcsmonília
Ņfő támadási helye.

Actara - Karate Zeon - Kimagasló védelem a
kártevők ellen!
Az Actara új és egyedülálló hatásmechanizmu
sának köszönhetően kíváló védelmet nyújt, még
erős cseresznyelégy rajzás esetén is. Az Actara
hatóanyaga egy újgenerációs neonikotinoid,
széles alkalmazási spektrummal. Szisztémikus
rovarölőszerként a növény szöveteibe hatolva bel
ső védelmet is nyújt a cseresznyelégy nyüve el
len. Így a permetezést követő csapadék már nem
csökkenti a szer hatékonyságát. Az Actara gyors
és biztos ölőhatás mellett jelentős rezisztenciatö
rő tulajdonsággal is rendelkezik. A kezelés indí

tását sárgalapos előrejelzés alapján végezzük. A
védekezést általában az érés kezdetén, a gyümöl
csök színesedésekor kezdjük. Dózisa: 0,3 kg/ha.
Amennyiben a rajzás intenzitása ismételten fel
erősödik, akkor a kései fajták védelmére a Karate
Zeon 5 CS-t alkalmazzuk 0,2–0,3 l/ha dózisban.
A Karate Zeon-t az integrált növényvédelmi tech
nológiát alkalmazó termelők is használhatják,
mert agrár-környezet gazdálkodási programban
is engedélyezett készítmény (csak cseresznyé
ben és meggyben, cseresznyelégy ellen).

Az Actara a cseresznyelégy elleni kiváló haté
konyságán túl az ültetvényeinket évről-évre invá
ziószerűen ellepő levéltetveket is maradéktalanul
elpusztítja. Így egy kezeléssel két súlyos kárt oko
zó rovar ellen is sikeresen védekezhetünk.
Felszívódó hatóanyagának köszönhetően a rej
tetten meghúzódó kártevőket is „utoléri” és el
pusztítja.

Hatástartama különösen hosszú, gyorsan felszí
vódik, így a csapadék sem csökkenti hatékony
ságát.
Egyszeri Actara permetezés akár 2–3 hétig is
képes fertőzésmentesen tartani ültetvényünket.
Rezisztenciatörő hatásának köszönhetően hasz
nálata abban az esetben különösképpen ajánlott,
ha más szerekkel szemben már toleráns vagy re
zisztens levéltetvek találhatók ültetvényünkben.
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Két rovart egy csapásra!
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Gombabetegségek elleni védelem
A szilva betegségei közül a polisztigmás levélfoltosság, a szilva fómás és sztigminás betegsége és a gyümölcsmonília ellen rendszeresen
kell védekezni. Az állati kártevők közül a gyümölcsmolyok, a levéltetvek, a gyümölcsdarazsak és a piros gyümölcsfa takácsatka okozza
a legtöbb problémát.
A fakadás előtti rezes lemosó permetezés a
szilvánál is elengedhetetlen, főleg a sztigminás
betegség korán induló fertőzése miatt.

A polisztigmás levélfoltosság kórokozója melegkedvelő. A fertőzés 18–22 °C-on a sziromhullás
után, évente csak egy hullámban következik be.
Tünetei a jellegzetes piros foltok, ezek 6 hetes
lappangás után május végétől jelennek meg.
Elkerülhető a kártétel, ha a sziromhullás után június közepéig 3–4 alkalommal kontakt szerrel védekezünk. Ezek a permetezések egyúttal védenek a szilva fómás betegsége ellen is.
Topas 100 EC dózisa: 0,5 l/ha.

monília
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Az első felszívódó szeres védekezést fehérbimbós állapotban végezzük el Chorus-al. A Chorus
egyedülálló előnye, hogy más készítményekkel
ellentétben – az erre az időszakra gyakran jellemző - nagy hőingadozásokkal kísért, hűvös időjárási körülmények között is maradéktalanul kifejti
hatását. A Chorus dózisa: 0,35-0,4 kg/ha.
A virágzás kezdetén és végén a Topas 100 ad
biztos védelmet a virágmonília infekció és a
sztigmina további kártétele ellen. Ezt követően a
polisztigmás levélfoltosság és a fómás betegség
ellen kell védekezni.

Rovarkártevők elleni védelem
Szigorú védelem a rovarkártevők ellen
A szilva állati kártevői közül a levéltetvek és
gyümölcsmolyok jelentik a fő veszélyt. A levéltetvek kártételére minden évben számítani
lehet.
A szilvát két faj, a hamvas- és a sárga szilva levéltetű évente rendszeresen károsítja.
A hamvas szilva levéltetű szívogatásának hatására a levelek a fonák felé enyhén görbülnek,
míg a sárga szilva levéltetű erőteljes levélsodródást és hajtástorzulást okoz.

Intenzív mézharmat kiválasztásuktól és az ezen
megtelepedő korompenésztől a szennyezett,
gusztustalan gyümölcs értékét veszti. A levéltetvek elsődleges kártételükön kívül közvetítői a
fák egészségi állapotát súlyosan veszélyeztető
vírusbetegségeknek.

A levéltetvek ellen először… Judo
Amint a többi csonthéjasban, itt is a levéltetű
ősanyák elleni, zöldbimbós állapotban végzett
Judo-s permetezésre helyezzük a fő hangsúlyt.
A Judo 1,0–1,2 l/ha dózisban kipermetezve tökéletes védelmet nyújt a levéltetvek és az akná
zómolyok ellen.

hamvas szilva levéltetű
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sodrómoly hernyója
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A levéltetvek nyári betelepedése ellen… Actara
Ha a levéltetvek nyári betelepedésekor az
aknázómolyok ellen Actarával védekezünk, külön levéltetű elleni permetezésre nincs szükség.
Az Actara elpusztítja a nyári telepeket is.
Amikor észleljük az első kolóniák megjelenését
és a csúcsi levelek sodródását, azonnal permetezzünk Actarával!
Az Actara dózisa: 30 g/100 l víz, hektáronként
800–1000 l vízmennyiség szükséges.

A szilvadarazsak és a szilvamoly
a rettegett ellenségek

szilvadarázs

ok miatt hatástalan, a termés jelentős része megsemmisül. A gyümölcsmolyok közül szintén két
faj – a szilvamoly rendszeresen, a barackmoly
alkalmilag – károsít. Ez utóbbi főleg akkor, ha
a zöldbimbóban végzett kezelés elmarad, vagy
nem sikerül. A hatékony védelem mind a gyümölcsdarazsak, mind a gyümölcsmolyok ellen
rendkívül fontos.

szilvadarázs
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A szilvadarazsak lárvái berágnak a gyümölcsbe,
a magházat kiodvasítják és jellegzetes poloskaszagú ürülékükkel töltik ki. A befúródás és a kilépés helyén a bőrszövet sérül, mely elsődleges
fertőzési kapu a gyümölcsmonília megtelepedésének. Fellépésük jelentős gyümölcshullással jár.
Ha nem védekezünk, vagy a védelem valamely

A szilvadarazsak ellen is biztos fegyver a… Judo
Szilvadarazsak előző évi lárvái telelnek át a talaj felső rétegében. Tavasszal bebábozódnak és
2–3 hetes báb állapot után, éppen a szilva virágzásakor kezdenek rajzani. A 10–20 napig tartó
rajzás menete ragadós fehérlapok (Csalomon
fehérlap) kihelyezésével jól nyomon követhető.

A permetezést az intenzív fogások észlelését követő 3–4. napon kell elvégezni a Judo-val.
A Judo azonnali taglózó hatással rendelkezik.
A Judo dózisa 1,0–1,2 l /ha.

Mesterhármas a szilvamolyok ellen…
Insegar, Karate Zeon, Judo
A szilvamolynak évente 3 nemzedéke van.
Az 1. nemzedék május elejétől június közepéig, a
2. nemzedék június közepétől július végéig szinte
folyamatosan rajzik. A tömeges tojásrakás az 1.
nemzedék esetében május végén – június elején,
a 2. nemzedéké július elejétől július végéig tart.

A teljes szezonra szóló védelmi stratégiánk
a molykártevők ellen

A szilva védelme • Rovarkártevők elleni védelem

Az első védekezés időpontját a feromoncsapdás
rajzásmegfigyeléshez célszerű igazítani.
Indítsuk a védelmet a tojásölő Insegar-ral a kiugró
rajzás utáni 5–6. napon. Ez többnyire május 15–25.
között van. Az Insegar dózisa 0,3 kg/ha.
Ezután június 1–10. között adjunk egy Judo-s permetezést, mellyel egyúttal elejét vesszük a levéltetvek nyári felszaporodásának is.
Ezt követően június 15–25. között váltsunk a radikális, taglózó hatású Karate Zeon-ra.
A Karate Zeon 5 CS dózisa 0,2–0,3 l/ha.
Végül július 5–15. között zárjuk az inszekticid blokkot egy ismételt Judo kezeléssel.
A Judo dózisa 1,0–1,2 l/ha.
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Az erősen elhúzódó, szinte folyamatos rajzás és
tojásrakás a védekezés pontos időzítését nagyon
megnehezíti. A legbiztosabb megoldás ezért a
veszélyeztetés ideje alatt a folyamatos védelem,
vagyis állandó inszekticid rács fenntartása.

szilvadarázs lárva

szilvamoly lárva
kártétele
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szilvadarázs

március

április
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június

július

augusztus
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levéltetvek
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Gombabetegségek elleni védelem
Kórokozók
Lisztharmat: A köszméte esetében ez a betegség okozza a nagyobb gondot. Használjuk ellene Thiovit Jet-et 1–2 alkalommal a rügypattanástól kezdődően. Kisebb felületre készítsünk
Thiovit Jet-ből 0,7%-os permetlevet (10 l vízben
70 g). Ezt követően váltsunk a felszívódó Quadris
gombaölő szerre 7,5 ml/10 l víz dózisban, hiszen
a Quadris a köszméte és a ribiszke valamennyi
kórokozója ellen hatékony. A rezisztencia elkerülése érdekében használjunk a Quadris-szal
együtt kontakt szert is.

A köszméte és a ribiszke védelme • Gombabetegségek elleni védelem

köszméte
lisztharmat
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Kórokozók elleni védelem
A málna és a szeder növényvédelmének legfontosabb technológiai elemei: a gyomirtás,
a gombabetegségek és rovarkártevők elleni
védelem.

szürkepenész

Gyomirtás
A sikeres málnatermesztés a telepítés gondos
előkészítésével kezdődik. A vegetációban az
évelő gyomok ellen nehezen tudunk biztonságosan védekezni, ezért a telepítés előtti évben
meg kell tisztítani a területet. Ajánlott készítmény
a Medallon Premium totális gyomirtó szer 600
ml/1000 m2 dózisban.

Gombabetegségek elleni védelem: Quadris!

A málna és a szeder védelme • Kórokozók elleni védelem

A málna és a szeder legveszélyesebb betegségei
a didimellás vesszőfoltosság, a különböző levélbetegségek és a (virágot, termést fertőző) szürkepenész. A virágzás elején, fővirágzáskor és a
virágzás végén permetezzünk Quadris 0,1%-os
oldatával (10 l vízbe 10 ml Quadris).
Ekkor lehet és kell megalapozni a termés védelmét. A rezisztencia elkerülése érdekében használjunk a Quadris-szal együtt kontakt szert is.
A Quadris alkalmazásával még további előnyökhöz jutunk: egyöntetű (nem elhúzódó) virágzás,
minőségi termés, zöldebb növényállomány.
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Ha elsősorban a szürkepenész jelent problémát,
akkor használjuk a Chorus 50 WG-t, amely a
bogyóba szívódva kiváló és hosszantartó védelmet nyújt. Dózisa: 8-9 g Chorus/10 liter vízhez.
A szürkepenészen kívül a Chorus szederrozsda
ellen is hatékony!
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A szamóca
védelme
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Gombabetegségek elleni védelem
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A szamóca termesztésének elengedhetetlen feltétele, hogy mind a levélbetegségek, mind a virág pusztulását és a termés rothadását okozó
szürkepenész ellen hatékonyan tudjunk védekezni. A virágbimbók megjelenésekor, a virágzás
elején és fővirágzáskor a Quadris 0,1%-os (10 l
vízbe 10 ml Quadris) kipermetezésével megbízható eredményt kapunk valamennyi felsorolt betegség ellen. Szükség esetén a letermett töveket
még egyszer részesítsük Quadris-os lombvédelemben. A rezisztencia elkerülése érdekében
használjunk a Quadris-szal együtt kontakt szert
is illtve váltakozva alkalmazzuk a Chorus 50 WGt, amely a bogyóba szívódva kiváló és hosszantartó védelmet nyújt szürkepenész ellen. Dózisa:
8-9 g Chorus/10 liter vízhez.
A fenti technológia betartásával jó kondíciójú,
egészséges, zöld növényállományt kapunk. Ez
különösen nagy előnya szaporítóanyag előállításánál.
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Gombabetegségek elleni védelem
A héjas gyümölcsök termesztésénél a legnagyobb problémát a gombabetegségek okozzák, ezért az ellenük való sikeres és hatékony
védelem elengedhetetlen.
A dió védelme
A dió egyik legveszedelmesebb gombabetegsége a gnomónia. A kórokozó a levelet, a hajtást,
vesszőt és a gyümölcsöt egyaránt megtámadja.
A károsítás következtében korai lomb- és gyümölcshullás következik be.
Jellemző tünet, hogy a levélen, a hajtáson és a
gyümölcsön egyaránt kerek vagy ovális, 3–4 mm
átmérőjű foltok jelennek meg, amelyek szegélye
barna, közepe pedig világos barna, okker színű.

A hajtáson és a termésen a foltok besüppednek
és a különálló foltok nagy, szabálytalan folttá olvadnak össze, miközben fokozatosan kiszürkülnek.Az elsődleges fertőzési forrás a lehullott levél
és a zöld héj, amin a gomba áttelel. A spóraszóródás már kora tavasszal elkezdődik és egész
júniusig tart, a legtöbb fertőzés április környékén
követ-kezik be.

Védekezés
a növény szöveteibe, „eléri” a fiatal hajtásokat
is, belülről nyújt védelmet, valamint a már bejutott spóra fertőzését is blokkolni képes. Ilyen
hatékony szer a Topas Már jó néhány éve bizonyítottan teljes körű és biztos védelmet nyújt a
gyümölcsöseinket fenyegető számos gombabetegség ellen. Nemcsak a kórokozók behatolását
akadályozza meg, hanem a már bejutott spórák
szaporodását és fertőzését is képes megállítani.
Dózis: 0,5 l/ha vagy 5 ml/10 l víz.

gnomónia

95

Héjasok védelme • A dió gombabetegségek elleni védelme

Nagyon fontos a fertőzött növényi részek, a falevelek talajba forgatása és a kora tavaszi rezes lemosó permetezés. A lemosó permetezést
követően térjünk át a felszívódó gombaölő szer
használatára.
Az intenzív hajtásnövekedéskor, valamint a virágzás körüli időszakban a növény fokozottan érzékeny a betegségre. Ilyenkor kontakt készítmény
már nem elegendő a védelemre, mert nem képes
követni a növény gyors növekedését. Ebben a
kritikus időszakban csak olyan gombaölő szerrel védekezhetünk sikeresen, amely felszívódik

A mandula védelme
Mandulafáinkat leginkább a varasodás és a monília támadja meg. Mindkét kórokozó jelentős
károkat és termésveszteséget okoz.

Héjasok védelme • A mandula gombabetegségek elleni védelme

A mandula ventúriás varasodásának leküzdése a mandula növényvédelmének gerincét jelenti. A varasodás – a legtöbb gombabetegséghez
hasonlóan – szinte a növény valamennyi részét
megtámadja. A tünetek a levélen, a hajtáson és
a termésen egyaránt megjelennek.
Kezdetben mindhárom növényi részen 3–6 mm
átmérőjű kerek, zöldesbarna vagy szürkésbarna
foltok keletkeznek. Később a leveleken található
foltok elszáradnak és kitöredeznek, a vesszőn pedig hosszirányban berepedeznek. A gyümölcsön
kialakult foltokon sötétbarna penészgyep alakul ki,
ami alatt a bőrszövet elparásodik.
Az elsődleges fertőzési forrás a beteg növényi
rész, elsősorban a vessző, amelyen a kórokozó áttelel. A spórák szóródása a vesszőn kialakult foltokról indul meg. A gomba optimális hőmérsékleti
igénye aránylag magas, 18–22 ° C, ezért a spóraszóródás általában május elején kezdődik.
A varasodás elleni védelemhez feltétlenül szükséges a helyes fitotechnika is. Nagyon fontos, hogy
a koronaritkítás során távolítsuk el a beteg, idősebb növényi részeket, hiszen belőlük indul ki a
következő évi fertőzés.

monília
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A kémiai védekezést kezdjük alapos rezes lemosó
permetezéssel. Májusban, az intenzív hajtásnövekedés időszakában, amikor a kontakt szerek már
nem képesek „utánanőni” az új hajtásoknak, át
kell térni a felszívódó szerek használatára. Ekkor
kell kezdeni a Topas-os kezeléseket.
A Topas egyedülálló előnye, hogy behatolva a
növény szöveteibe a fiatal hajtásokat is védelemben részesíti, valamint a már bejutott kórokozó
fertőzését is képes blokkolni.
A Topas a mandulát a varasodás mellett szintén
fenyegető moníliás betegség ellen is kiváló védelmet nyújt. Ez a kórokozó elsősorban a bibén
keresztül fertőzi meg a virágot, majd – eljutva a
hajtásba – az egész termőrész pusztulását okozhatja. A betegség a termést is megtámadhatja,
ehhez elsődlegesen valamilyen fertőzési kapu
(molykártétel, fizikai sérülés, stb.) is szükséges.
A Topas dózisa mindkét kórokozó ellen:
0,5 l/ha vagy 5 ml/10 l víz.

A mogyoró védelme
A gombabetegségek közül a mogyorót leggyakrabban a lisztharmat és a monília kórokozója
támadja meg, melyek közül az utóbbi idéz elő
jelentősebb termésveszteséget.
Közvetlen gombaölő szeres védekezésre kiválóan
alkalmas a Topas 100 EC, amely megakadályozza a betegség kialakulását, valamint a már kialakult fertőzést képes blokkolni. A mogyoróormányos elleni védekezés mellett az első gombaölő
szeres kezelést a mogyoróormányos károsítása
következtében a zöld termésmakkon kialakult
nyílt sebzések megjelenését követően kell elvégezni.
A Topas a monílián kívül a mogyorót károsító
lisztharmat ellen szintén hatékony és megbízható védelmet nyújt.
A Topas dózisa mindkét kórokozó ellen:
0,5 l/ha vagy 5 ml/10 l víz.

A
a monílián kívül
a mogyorót károsító lisztharmat ellen
szintén hatékony és megbízható
védelmet nyújt.
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A mogyoró moníliás betegségére jellemző tünet,
hogy a kopáncs alatt a még fiatal, zsenge makkon egyre növekvő barnulás indul meg, miközben
a makk és a magbél is fokozatosan aszalódik.
Végül a kocsány is fokozatosan elbarnul, elvékonyodik majd elhal, a mumifikálódott termés, terméscsoport a talajra hullik. A lehullott és mumifikálódott termés talajba forgatásával jelentősen
csökkenthető a következő évi fertőzés.
Mivel a gomba sebzéseken keresztül jut a növénybe, ezért nagyon fontos a mogyoró termését
károsító mogyoróormányos elleni rovarölő szeres
védekezés.

Jegyzet
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