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Tisztelt Olvasó!

A tavalyi évben kezdődő, nehéz pandémiás időszak egyik nyertesei vitathatatlanul a kiskertek
lettek. Hosszú évek óta feledésbe merült kertek nyerték vissza régi pompájukat, mivel sok család
újbóli kikapcsolódási formája a kertészkedés lett.
A jelenlegi szélsőséges időjárási körülmények között, illetve a szigorú jogszabályi követelményeknek
való megfeleléshez sok információra van szükségünk, hogy saját kertünkből származó egészséges
gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk.
Ehhez kívánunk Önöknek segítséget nyújtani a Zsigó György – okleveles agrármérnök, növényorvos,
talajtani szakmérnök –színes képekkel, magyarázó ábrákkal ellátott Szőlő- és gyümölcsfélék növényvédelme című füzetével, melyben aktuális növényvédelmi problémákra is felhívja a figyelmet.
Tőle megszokottan a hobbikertészek és a növényvédelemben jártas szakemberek számára egyaránt
hasznos és izgalmas olvasmánnyal ad betekintést a növényvédelem rejtelmeibe.
A füzetben tematikusan, fejlettségi fázisonkként, képekkel szemléltetve, mutatja be a mechanikai,
biológiai és kémiai növényvédelmi teendőket, és javaslatokat tesz arra, honnan szerezhetünk
további hasznos információkat.
Bízunk abban, hogy ezzel a füzettel tudunk Önöknek segíteni abban, hogy örömmel és sikerrel
termesszenek otthon friss, egészséges gyümölcsöket a családjuk számára, és ezt az értékes
tudást átadhassák a most felnővő generáció tagjainak.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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1. Már nem a naptár számít
Hol vannak már az évszázadok alatt kialakult népi megfigyelések? „A májusi eső aranyat ér”.
Ha egyáltalán esik… De ha megjön a csapadék, néha abban sincs köszönet. Mint az özönvíz
zúdul le, hetekre megakadályozza a palántázást és a permetezést.
Már nem dolgozhatunk a naptár szerint, nem hagyatkozhatunk az előző évek megfigyeléseire. Tudomásul kell vennünk, hogy minden év másmilyen! Rendszeresen megdőlnek
a hőségrekordok, egy településen belül is óriási különbségek lehetnek a csapadékeloszlásban,
váratlanul érkező jégesők tizedelik a termést stb. Mindezek kihatnak a károsítók viselkedésére
is. Támadhatnak szokatlanul korán vagy olyan időpontban, amikor nem számítunk rájuk.
A meteorológusok szerint az éghajlatváltozás leginkább az időjárásunk szélsőségessé válásában mutatkozik meg. A bevezetőben erre hoztam néhány példát. Mára az éghajlatunk
felmelegedését is bizonyítottnak vehetjük. A különböző hőmérsékleti mutatók egyértelműen
emelkedő tendenciát mutatnak, ezzel párhuzamosan megjelentek a délről betelepülő nem
honos károsítók. A Mediterrán területről érkezett pl. a zöld vándorpoloska. A határellenőrzések megszűnése is szerepet játszhatott pl. a dió-buroklégy kőszegi megjelenésében, míg
a foltosszárnyú muslicát valószínűleg turisták hozták be. Szinte évente szembesülünk új,
ismeretlen károsítók megjelenésével.
A szigorú EU-engedélyeztetési eljárás miatt alig kerülnek piacra új hatóanyagú növényvédő szerek, melyekkel esetleg válaszolni lehetne a fenti kihívásokra. A forgalomból való
kivonások száma viszont nem csökken, sok növényünknél égetően hiányoznak a hatékony
készítmények. A 2019-ben elfogadott európai zöld megállapodás ütemterve azonban
további szigorításokat helyezett kilátásba.
Míg a ‘90-es években a szakkönyvek, de még a kertészeti tankönyvek is alig beszéltek kémiai
növényvédelemről például a diótermesztésnél – talán csak az intenzív nagy gyümölcsösökben végeztek tavaszi lemosó permetezést –, addig ma már nyugodtan ki lehet jelenteni,
hogy a dió a rendszeresen permetezendő gyümölcsfák körébe került. Az ültetvényekben
már évente 7–9 alkalommal is permeteznek.
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1. MÁR NEM A NAPTÁR SZÁMÍT

Talán nem is kell mondani, hogy a környezetet és a természetet kímélő módon szeretnénk
megszabadulni a károsítóktól. Különösen figyelni akarunk a méhekre és természetesen
a pénztárcánkra is.
„Biztosan megeheti az unokám, már nincs benne növényvédő szer?” – gyakran hallani
a kérdést az, aggódó nagyszülőktől, akik kényszerűségből vagy tévedésből eltértek az előírt
technológiától. Kényszerűségből, mert mi más tehetnénk, ha az adott növényre nincs engedélyezett készítmény? Sőt, biztosak lehetünk abban, hogy egyhamar nem is számíthatunk
pl. a zöldségek, bogyósok esetében új szerekre. Újra fel kell fedeznünk a mechanikai, biológiai módszereket a termesztésben, valamint az ún. biostimulátorokban rejlő immunerősítő
lehetőségeket. Az egészséges növény jobban ellenáll a károsítók támadásának.
Egyáltalán nem utolsó sorban: a kertészkedéssel közösséget teremthetünk a kertbarát
körökben, összejöhetünk a szomszédokkal, véleménycserék helyszíne lehet a gazdabolt,
és játékosan versenyezhetünk is a legszebb kert címért.

1. MÁR NEM A NAPTÁR SZÁMÍT

Hogyan lehetne egy jól használható növényvédelmi segédanyagot, füzetet megírni a fent leírtak után? Szerencsére a bevezetőben feltett kérdések az EU országainak a nagyüzemeiben, ültetvényeiben is felmerültek, és a szakemberek válaszoltak is ezekre, kidolgozták az integrált növényvédelem módszertanát, sőt ezt 2014-től
kötelezővé is tették Európában. Ez a különböző védekezési eljárások együttes alkalmazását jelenti annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a kémiai
növényvédőszerek használatát. – Leegyszerűsítve így lehetne meghatározni az integrált növényvédelem jelentését. Úgy gondolom, hogy ezzel a szemlélettel lehet
a házikertek növényvédelmét is megközelíteni.
A képek és a pontos kór- és kárkép leírásával még a kezdő kertészkedők is könnyen beazonosíthatják a náluk tapasztalható károsodást, a szerek pontos nevének megadásával pedig
alternatívákat kapnak a megoldáshoz, azaz az egészséges gyümölcsök termesztéséhez.

1. kép: a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete kiállításán készült. Magáért beszél,
egy összeszokott csapat közös munkáját csodálhatjuk az asztalokon.
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2. Növényvédelem
a gyümölcsösben

Az integrált növényvédelem szellemiségében kezdjük azokkal a módszerekkel, amelyekkel
meg lehet előzni, vagy legalábbis késleltetni lehet a kémiai beavatkozást. Ha tankönyvet
írnék, akkor most hosszú bevezetővel kezdhetnék minden kerti növényünkről íródó fejezetet. A helyes fajtaválasztásról, a megfelelő telepítésről, az optimális tápanyag ellátásról és
a pontos adagolású öntözésről stb. kellene adatokat közölnöm, javaslatokat adnom. Ennek
kifejtésére most nincs lehetőségem, ezért engedjenek meg néhány, általam fontosnak
tartott gondolatatot. Aki még telepítés előtt áll, annak ajánlom a biotermesztésben használatos fajtákat. A biológiai (öko) ültetvények csak korlátozottan használhatnak növényvédő
szereket, ezért ők kénytelenek az ellenálló gyümölcsfajták közül választani. Hacsak nem
ragaszkodnak egy megszokott fajtához, akkor jó néhány permetezést megspórolhatnak
egy, a betegségeket tűrő (toleráns) vagy azoknak ellenálló (rezisztens) fajtával. Csupán egy
példa a sok közül: https://www.biokontroll.hu/biotermesztesre-alkalmas-almafajtak/ és https://
www.biokutatas.hu/hu/webshop/index/kiadvany/2. Ez utóbbi oldalról a házikertesek által is
felhasználható kiadványok letölthetőek, illetve megrendelhetőek.
Ültetés előtt mindenképpen érdemes bevizsgáltatni a kert talaját. A néhány ezer forintos
díjért cserébe akár évekre lebontott tápanyag-utánpótlási tervet is kaphatnak. Javaslom,
hogy négy-öt évente ismételjék meg a laborvizsgálatot! A talajmintavétel szabályairól
érdeklődjenek a szakembereknél.
Kiindulásként tegyük fel, hogy minden szükséges feltételt megkapott a kert összes “lakója”.
Jó egészségben kezdik az évet a növényeink, mégis biztosak lehetünk abban, hogy egyes
gyümölcsfajoknál, fajtáknál majd minden bizonnyal fel kell venni a permetezőgépet. Vagy
azért, mert ezzel a permetezéssel több későbbi támadást előzhetünk meg, vagy mert még
nincs megfelelő kémiai növényvédőszer-mentes technológia a károsítás megelőzésére.
Megpróbáltam időrendi sorrendben, táblázatban is összesíteni az előbb elmondottakat.
Milyen növénynél, mikor és milyen károsítóval számolhatunk nagy valószínűséggel?

8

9

2. NÖVÉNYVÉDELEM A GYÜMÖLCSÖSBEN
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Fenológiai stádium

Károsító

összes fásszárú

rügypattanás

rovar, atka, gomba,
baktérium

őszibarack, nektarin

rügypattanástól akár
termésérésig

tafrina

kajszi, meggy

virágzásban

cseresznye, meggy

Egyszerű anyagok

Egyszerű anyagok

Mezei zsurló

Talkum

Répacukor (szacharóz)

Sör

Kitozán-hidroklorid

Hagymaolaj

monília

Mésztej (kalcium-hidroxid)

Konyhasó

kis gyümölcs
fejlettségtől érésig

cseresznyelégy

Fűzfakéreg

Mustármagolaj

összes gyümölcs

kis gyümölcs
fejlettségtől érésig

gyümölcsmolyok

Háztartási ecet

Napraforgóolaj

Lecitinek

Hidrogén-peroxid

összes gyümölcs

kis gyümölcs
fejlettségtől érésig

gyümölcsfertőző monília

Gyümölcscukor (fruktóz)

Csalán

alma (Jonathan
fajtacsoport)

rügypattanástól érésig

lisztharmat

Szódabikarbóna

Agyagos faszén

Diammónium-foszfát

Tejsavó

alma, körte

rügypattanástól érésig

varasodás

dió

rügypattanástól érésig

baktérium, gomba, diólégy

2.1. Mielőtt a növényvédő szerekhez nyúlnánk
Úgy tűnik, hogy az EU-ban is felismerték a házikertesek sanyarú helyzetét, már ami
a növényvédőszer-kínálatot illeti. Megvizsgálták néhány, mindenki által megvásárolható,
a hétköznapi háztartásban is előforduló anyag növényvédelmi hatását. A leegyszerűsített
engedélyeztetési eljárás során a kísérletek kiértékelése után az alábbi termékekről tettek
közzé technológiai javaslatokat (2019. őszi dátum). A folyamatosan bővülő listát és leírásukat megtalálják a NÉBIH honlapján: https://portal.nebih.gov.hu/. Magyar szóhasználatban
„egyszerű anyag” lett a nevük. Egész biztos, hogy az eddig megszokott permetezésekhez
képest kisebb hatékonyságra számíthatunk, mégis, az integrált szemlélet jegyében minden
lehetőséget meg kell ragadnunk, mielőtt a vegyi hatóanyagot tartalmazó szerekhez nyúlnánk.

Tehéntej
Christane Maute könyve 2018-ban jelent meg Növénygyógyítás homeopátiával címen.
Interneten rendelhető, valamint gyógyszertárakban is kapható. A szerző az emberi gyógyításban használt készítmények hatását vizsgálta sok éven át a kerti növények betegségei
ellen. A több, mint 200 oldalas könyv Németországban 12 kiadást ért meg, konkrét ajánlásait,
receptjeit sokan visszaigazolták. A könyv 172. oldalán csupán egy kis bekezdést találtam
pl. a nozódákról. Házikertben ki lehet próbálni, pontosan idézem:
“Nozódát lehet készíteni magából a kártevőből vagy a növény fertőzött részéből:
• Gyűjtse össze a kártevőket (pl. csigákat, burgonyabogarat), hagyja kiszáradni, és égesse
el egy fémdobozban, vagy
• 2-3 teáskanálnyit kavarjon el 10 liter vízben, és ezzel öntözze meg a növényt!
Ugyanezzel a módszerrel lehet nozódát készíteni levelekből vagy ágakból (pl. moníliás
rothadás, tűzelhalás, monília gombás fertőzés, rozsdabetegségek esetén)”
Vannak, akik a holdfázisokat figyelve vagy a permakultúra alapelvei szerint kertészkednek,
növényteát készítenek és használnak. Talán a legismertebb, évente kiadott és a holdfázisokról
szóló füzet a „Maria Thun féle vetési naptár”, mely az intereten is rendelhető. A biodinamikus
gazdák pedig kizárólag Rudolf Steiner által leírt preparátumokkal dolgoznak (www.biodin.hu).
Biztosan sokat tanulhatunk tőlük is. Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges és így
a károsítóknak ellenálló növényeket neveljünk.
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2. NÖVÉNYVÉDELEM A GYÜMÖLCSÖSBEN

2.2. Ha már tényleg be kell keverni a rovarölőt és a gombaölőt
Az alábbiakban megemlített készítmények nevei szinte havonta változhatnak, pl. az ún.
névklónozás vagy a párhuzamos import miatt. (A metaldehid tartalmú csigaölőkből
16 névváltozatot számoltam össze, gyakorlatilag nincs különbség köztük.) Az engedélyeiket is visszavonhatják, módosíthatják, sőt egyes készítmények egyszer csak feltűnhetnek
a lombtrágyák között. Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a visszavonások után
türelmi időt engednek az árusításra és a felhasználásra is. Ez utóbbi akár két év is lehet
a “betiltott” készítménynél. Szigoríthatnak a forgalmazási előírásokon és a III. kategóriából
a II.-ba sorolhatják az adott szert. Gyakran csak nagy, több kilós kiszerelésben kaphatóak
a III. kategóriások is. Bár mindig hozok néhány konkrét példát, de kérem, hogy főleg a hatóanyagokra figyeljenek.
2.2.1. Rügypattanás idején
Amikor a gyümölcsfák többsége a rügypattanás állapotában van, indulhat a tavaszi lemosó
permetezés! A legnagyobb gondot okozó károsítók, a tafrina, a lisztharmat, a varasodás
és a monília a vesszőkön, a rügypikkelyek alatt várják az időjárás fordulását, hasonlóan az
atkákhoz és az ágakon, a kéregrepedésekben meghúzódó állati kártevőkhöz. Védeni kell
a zöldülő rügyeket, a fakadó levélkéket!

2. NÖVÉNYVÉDELEM A GYÜMÖLCSÖSBEN

A réztartalmú készítmények továbbra is központi szerepet kapnak. Jelentőségük akkora,
hogy sok növényünknél érdemes akár megismételni az őszi rezes kezelést.
A réz az egyetlen baktériumölő szerünk, többek között tűzelhalás ellen, és nagyon sok gombára
is kiváló. Ahol gondot okozott az előző nyáron a monília, a tafrina vagy a levélbetegségek,
és varasodásra érzékeny alma-, illetve körtefajták esetén, ott mindenképpen rézzel kell
kezelni a fákat. Ide tartozik az összes csonthéjas, mint a dió, mandula, az almatermésűek,
illetve a málna és sok dísznövénycserje is.
Bármelyik rezes szerrel dolgozhatunk. Sokan még mindig a klasszikus rézszulfátra (rézgálicra),
pontosabban az ebből készített bordóilére esküsznek. A rézszulfátot (a rézgálicot avagy
a kékkövet) már csak lombtrágyaként szerezhetik be, de számos, mésszel már a gyárban
összekevert változatban is kapható: Bordói Por, Bordóilé Neo SC, Bordóimix DG, stb.
Sok éve használjuk a rézoxiklorid hatóanyagot. Ebből készül a Rézoxiklorid 50 WP, Montaflow,
Astra Rézoxiklorid, Neoram 37,5 WG, Cuprosan 50 WP, stb.
A fenti hatóanyagok mellett néhány éve megjelentek új molekulákat tartalmazó, nagyon
finom őrlésű rezek is. Ezek lassabban bomlanak, tovább védik a növényeket, és nagyobb
levélfelületet képesek lefedni.
A rézhidroxid hatóanyagból gyártják a Champ DP, Champion 2 FL és WG, Copernico Hi
Bio, Funguran-OH, Kocide 2000, Vitra Rézhidroxid, Joker 77 WP, stb. gombaölőket. Kiváló
esőállósággal rendelkeznek, többségüket nyáron is felhasználhatjuk. Nagy előnyük, hogy
csonthéjasoknál is engedélyezettek (az őszibarack kivételével). Már nem perzselnek, mint
a fent felsorolt „régi” rezek.
A tribázikus rézszulfátot tartalmazó Cuproxat FW lemosás után csonthéjasokban, sőt az
őszibarackban is engedélyezett tafrinára. Ennek ellenére érdemes permetezési próbát
végezni, mert az engedély szerint az őszibaracknál sziromhullás, levélperzselés előfordulhat.
A Nordoxban rézoxid van. Esőállósága és tartamhatása nagyon jó. Csonthéjasokban csak
tavaszig vethető be, de sok más kerti növénynél lehet használni nyáron is.
Rezes szereink esőállóságát növelhetjük is pl. a Silwet Star tapadásfokozó hozzáadásával.

2. kép: a kipattanó cseresznyerügyek nem sokáig lesznek egészségesek.
Mögöttük a fán hagyott gyümölcsmúmia.
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Az atkák és a lisztharmat is komoly problémát okozhatnak a gyümölcsösökben. Különösen
akkor számíthatunk erős kezdeti fertőzésre, ha a tél nem gyéríti meg őket. Ahol a lisztharmat
gondot jelentett korábban (pl. jonatán típusú almáknál, rózsánál, köszméténél, ribiszkénél,
szőlőnél), használjunk kéntartalmú lemosószereket! A kén atkagyérítő hatással is rendelkezik.
Elsősorban a ként poliszulfid formában tartalmazó szerek használata javasolt. (Úgy tűnik,
ismét a figyelem középpontjába került ez a hatóanyagcsoport, pontosabban a kalcium-poliszulfid; megérdemelten, hiszen például varasodásra is kiváló.)
Lemosásra a poliszulfidként tartalmazó szereket javaslom, például a Tiosolt, melyet újabban
hígított formában, lombtrágyaként forgalmaznak. A hatóanyagához, a kalcium-poliszulfidhoz
számos olajos kombinációban is hozzájuthatunk.
Éveken át rendszeresen használtunk olyan rovarölőket, melyek megfelelően gyérítették
a pajzstetveket és a vértetűt. Mára felszaporodtak, ezért megnőtt az olajos lemosás
jelentősége. Ha tehát a törzsön, az ágakon áttelelő állati kártevők ellen kell védekezni
(pl. egyes pajzstetű-, levéltetű- és atkafajok), ott bevethetők az ismert olajok, mint a Vektafid
A, Biola-Agro, Catane, stb.
Aki együttes hatást szeretne elérni a rovarokkal, atkákkal és különböző kórokozókkal szemben,
az számos gyári kombináció közül választhat. Réz + olaj, kén + olaj, réz + kén + olaj és réz +
kén összetételben is kaphatók; előnyük, hogy egy alkalommal több ellenséget is gyérítünk.
Hátrányuk viszont, hogy gyakran kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, nem tudunk
velük olyan mértékű csapást mérni a kártevőkre, mint a töményebb hatóanyagú szerekkel.

3. kép: minél több permetlé jusson a kéregrepedésekbe és minél kevesebb a talajra.

Mindig kéregkaparás, metszés és sebkezelés után permetezzünk. Az ujjnyi vastag ágak,
vesszők levágása után már érdemes a sebeket fertőtlenítő és a parásodást elősegítő sebkezelőket is használni (Biocera, Fadoktor, Fagél, stb).
A permetezés bőséges lémennyiséggel, áztatásszerűen történjen, valóban lemosás legyen.
Fontos, hogy a legkisebb kéregrepedésbe is be kell jutnia a permetlének! A réz mérgező
nehézfémsó, a talaj mikroszervezeteit is elpusztítja. Az EU-ban minden évben felmerül
a végleges betiltása. A kezelés előtt terítsünk fóliát a fa alá, ezen fogjuk fel a lecsurgó
permetlevet.

Néhány javasolt kombinált szer:
• Réz + olaj: Vegesol R, Vektafid R
• Kén + olaj: Nevikén, Agrokén, Nevikén Extra, Vektafid S
• Réz + kén + olaj: Vegesol eReS, Olajos Rézkén
• Réz + kén: Bordóilé + kén Nano SC, Rézkén 650 FW
Amennyiben két menetben, rézzel vagy kénnel, majd olajjal is védekeznénk, mindig az előbbiekkel kezdjük! Ellenkező esetben az olajos bevonaton nem tapadnak meg a gombaölők.

4. kép: birs múmia. A lemosó permetlé sem tudja elölni a gyümölcsmúmiákon
kialakult penészgyepet. Már az őszi szüretkor szedjék le a beteg gyümölcsöket!
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2.2.2. Ne csak a fákat védjük, hanem magunkat is!
Hanem magunkat is! Bár a gyümölcsfák és bokrok permetezésénél a legritkább esetben
ázik át a cipőnk a permetlétől, egy gumicsizmát mégis ajánlatos beszerezni. Könnyen lemosható, és máshol is felhasználható. Egy kiselejtezett köpeny vagy ballonkabát és egy
széles karimájú kalap is lógjon a permetezőgép közelében. Innen már véletlenül se kerüljenek
vissza a lakásba, sőt nem is moshatjuk együtt a hétköznapi ruhaneműkkel. A fedetlenül
maradó kezünket gumikesztyűvel, az arcunkat laboratóriumi arcvédővel védhetjük- nagyon
praktikus eszköznek tartom. Felfogja a fáról lecsöpögő vagy a váratlan széllökésektől az
arcunkba, szemünkbe csapódó permetcseppeket. A légzésünket sem gátolja, és a kerti
csapnál bármikor leöblíthető. Számtalan típusa kapható, én pl. a köszörűsöknél szabványosított arcvédőt használom.
A növényvédősök számára kialakított speciális overált és szénbetétes légzésvédőt is vásárolhatnak. Egyes növényvédő szereknél még egyéb munkavédelmi előírásokkal is találkozhatunk. Mindig olvassák el a termék címkéjén a védőeszközökre vonatkozó útmutatót!
A még lombnélküli fák törzsén, ágain szinte világítanak a sárga, szürke zuzmófoltok,
amelyek gombák és fotoszintézisre képes zöldalgák, illetve baktériumok közös telepei.
Fontos tudni, hogy ezek csupán a kéreg felszínén tapadnak meg, nem hatolnak be a kéreg
alá. Szimbiózisban élnek, a levegőből, illetve a lecsorgó esővízből veszik fel a számukra
fontos ásványi anyagokat, amelyeket a zöld színtesttel rendelkező partnerek dolgoznak
fel tápanyaggá. Néhány kertész a telepek eltávolítását javasolja, mondván, hogy kártevők
bújhatnak meg alattuk, és a világos telepek alatti kéregrészek téli, eltérő felmelegedése
miatt sérülhet a fatest is. Én úgy gondolom, nem veszélyesek, sőt, a fiatal, vékony kérgű
törzseket, ágakat inkább félteném a durva beavatkozástól, például a drótkefétől. Aki mégis
az eltávolítás mellett dönt, az ecsetelhet rézzel is.

Rügypattanás idején lehet megfogni a körtelevélbolha fajokat. Aki elvégezte az olajos lemosást, előnyben van, de nem nyugodhat meg teljes mértékben. Az áttelelő imágók ekkor
jelennek meg a körtén és elkezdik a tojásrakást. Az érzékeny fajtákon már a tojások ellen
permetezni kell, majd érdemes megismételni a kezelést a lárvák kelésénél is. Bármelyik paraffinolaj-hatóanyagú szer alsó, azaz nyári dózisa (lásd fent a lemosó szereknél), az Envidor
240 SC és nedvesítőszer, pl. Nonit, Silwet együttese a hatásos. A felületi szárítást előidéző
Tiosol, a narancsolaj, a Biosol-Káliszappan is gyéríti a rovarokat. A körtelevélbolha nehéz
ellenfél. Ha nem kapjuk el időben, akkor a lecsöpögő mézharmatára telepedő korompenész
gombától fekete, ragacsos, gusztustalan termést szüretelhetünk.
A kombináció kontakt hatású, tehát nagyon fontos a jó permetléfedettség és a finom cseppképzés, mert a tojásoknak, majd a lárváknak is érintkezniük kell a permetlével!
A kémiai növényvédőszer csökkentése érdekében teremtsünk kedvezőtlen körülményeket
a kártevőnek! Ez a faj táplálkozásra és szaporodásra is kedveli a friss lombot, illetve a párás
mikroklímát. Tehát kerüljük az erős metszést, a túlzott nitrogéntrágyázást és a bőséges
öntözést. Tartsuk szellősen a lombkoronát, már a nyár folyamán távolítsuk el a vízhajtásokat.
2.2.3. Végre itt a tavasz! Számolnunk kell a tafrinával
és a virágfertőző moníliával, sőt még fagyhat is…
Már 10–13°C hőmérsékleten beindulnak a fák, virágozni kezd a kajszi, a mandula, a meggy
és a cseresznye, ezeknél számolni kell a moníliával. A kihajtó őszibaracknál, nektarinnál
a tafrina fertőzhet. Mindkét gomba a hűvösebb, nedvesebb időjárást kedveli. A téli csapadéktól
átázott talaj kipárolgása is elegendő nedvességet biztosíthat mindkét kórokozónak, még
akkor is, ha szárazra, melegre fordul az időjárás. Permetezni kell azoknak is, akik el tudták
végezni a rezes lemosást, ezzel a kezeléssel már a virágokat és a zöld levélkéket védjük.
Akinek őszibarackja és nektarinja van, annak a tafrinára mindig gondolnia kell. A fertőzés
után csak 1-2 héttel jelentkeznek a deformálódott, elszíneződött levelek. Tehát nem várhatunk a tünetek megjelenéséig, csak megelőzéssel (preventíven) lehet védekezni ellene.
Ahol az elmúlt években gondot okozott, ott permetezést javaslok! Különösen a nektarin és
a sárgahúsú fajták szenvedhetnek tőle. A tafrina a rügyekben vagy azok felületén telel át,
és már 4 és 14°C közötti átlaghőmérsékleten, a szétnyílt rügypikkelyek mögött is fertőzni
tudja a kis zöld levélkéket. Dérgombának is hívják, a terjedéséhez a 4-8°C átlaghőmérséklet
az optimális.

5. kép: védőeszközök: a laboratóriumi arcvédő és
a szénbetétes álarc a házikerti permetezések
többségénél megfelelő védelmet ad.
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6. kép: zuzmó. Magyarországon mintegy 800 zuzmófaj
él. Kettő telepét láthatják cseresznyeágon.
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Aki elvégezte a rezes lemosást, az lépéselőnyben van, de az érzékeny fajtákon ők is ismételjenek réztartalmú gombaölőkkel. Rügypattanás után, kisleveles állapotban a modernebb,
kevésbé perzselő készítmények közül válasszanak, és az alsóbb dózisokkal dolgozzanak:
Champion 2 FL és a WG, Cuproxat FW, Montaflow, Champ DP, Funguran-OH, Kocide2000,
Nordox 75 WG, Vitra Rézhidroxid, Copernico Hi Bio, stb.
Kénytelenek vagyunk még a perzselést is kockáztatni a rezek későbbi kijuttatásával, mert
nagyon lecsökkent a III. kategóriás engedélyezett tafrina elleni rézmentes gombaölők
száma. Még mindig csak egyetlen III. kategóriás rézmentes gombaölőnk van, a felszívódó
(szisztemikus) Score 250 EC, mely pl. Agria Difenokonazol, Alfa-Solo, Difcor 250 EC, Difcor
250, Mavita 250 EC, Yerupaja neveken is kapható.
A kis leveleket kell befednünk a kontakt rézzel, de a felszívódók is ezeken keresztül tudnak csak bejutni a növénybe. Ezért apró cseppekkel permetezzenek, tapadást elősegítő
segédanyagokkal. A fodros levelek leszedésével is lassíthatják a terjedését. Amennyiben
hűvösen, esősen folytatódik az év, még a nyár közepén is permetezhetünk a tafrina ellen.
Ismételni kell 5–7 naponta, amíg a levegő hőmérséklete nem éri el a 15–20°C-t, ekkor
leáll a dérgomba károsítása.
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Amennyiben meleg és száraz a tavaszunk, akkor gyorsan elvirágzik a kajszi és a meggy is,
így rövidebb ideig fertőzhet a virágfertőző monília. De ne feledjük, hogy a kórokozónak elég
a hajnali pára is, mely benedvesíti a sziromleveleket és a csapadéktól átázott talaj kipárolgása ebben az esetben is elegendő nedvességet biztosíthat a gombának. Tehát aki nem
akar kockáztatni, az permetezze felszívódó gombaölőkkel a kajszit, majd a meggybimbók
kibomlását és az aktuális időjárást figyelve a meggyet.
A virágfertőző monília /Monilinia laxa/ a bibén, de a sziromleveleken keresztül is be tud
hatolni a növénybe, és a vesszőkben terjedve ágszáradást okozhat. Tehát a virágokat kell
megóvni a gomba támadásától. Elsőként a virágzó kajszira figyeljünk! Ugyanígy fertőzi
a meggyet is, sőt már a megpattant rügyön keresztül is bejuthat a bimbóba. Ezért az intenzív
ültetvényekben a folyamatosan nyíló meggynél már fehér bimbós állapotban védekeznek
felszívódó gombaölőkkel, majd a virágzás hosszától és az időjárástól függően ismételnek
pl. teljes virágzáskor, 80%-os sziromhullásban, majd terméskötődés után. A nagy ültetvények 3-4 kezeléssel számolnak évről-évre. Hűvös, párás tavaszon a kajszinál is indokolt
lehet a két permetezés.
Jelenleg az alábbi III. kategóriás, felszívódó gombaölők engedélyezettek cseresznyében,
meggyben, kajsziban és őszibarackban: Chorus 50 WG, Topas 100 EC, Teldor 500 SC, Switch
62,5 WG (inkább később, a gyümölcsmoníliára ajánlják), Signum WG, stb. (Csak őszibarackban, nektarinban engedélyezett a Prolectus.)
Jó minőségben, apró cseppképzéssel történjen a kezelés. Teljesen be kell fednünk
a virágokat. Permetszereink tapadását, esőállóságát a cseppek szétterülését növelhetjük
a tapadásfokozók hozzáadásával. Több biostimuláló készítménynél leírták a moníliák elleni
szerek mellékhatását. A növény ellenálló képességét növelik, és ezzel segítenek nekünk
a küzdelemben. Az „egyszerű anyagok” közül őszibarackban és cseresznyében a csalán
kivonatát ajánlják a moníliás virágfertőzés ellen.

7. kép: A nektarinok különösen érzékenyek a tafrinára. Korai fertőzés tünetét láthatják.
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Amennyiben mégis megtörtént a fertőzés, azt már a sziromleveleken, a bibén vagy a porzókon is láthatjuk, apró, barna foltok alakjában. A sziromlevelek petyhüdtek, a kajszivirágok
tövénél apró mézgacseppek is megjelenhetnek. Később az egész virág elbarnul, nagy részük
elszáradva a fán marad. Ez a meggynél különösen feltűnő. Ekkor már a vessző belsejében
terjed a kórokozó. A vesszők elszáradása gyakran megáll, nem folytatódik a vázágak és
a törzs felé, de a szakirodalom a teljes fapusztulást sem zárja ki. A gyors metszés segíthet!
A fertőzött rész alatt 20-30 cm-rel kell levágni a száradás tüneteit mutató vesszőt, ágat.
A cseresznye, az őszibarack, a mandula, egyes szilvafajták és számos dísznövény pl. japánbirs, aranyfa (Forsythia), törpemandula, díszcseresznye, díszőszibarack, babarózsa is
károsodhat a virágfertőző moníliától.
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A házikertesek csak a szomszédokat zavarnák pl. a begyújtott nedves szalmabálákkal. A talajok hőtárolóképességet megnövelő felszíni öntözéssel mintegy 1 méteres
magasságig mérsékelni lehet a hideg hatását, de leginkább a fáink jó kondíciójában
bízhatunk. A rügypattanás környékén segíthet a bór és borostyánkősav összetételű
lombtrágya, pl. a Damisol BB gabona névre hallgató, melyet „elsősorban gyümölcsösben használjanak kisebb mértékű fagykár megelőzésére, illetve a fagykár mérséklésére”. A tájékoztató szerint a szer már a kinyíló rügypikkelyekből és a vesszőkből
is felszívódik, de a virágzásban is bevethető. Kis kiszerelésben is kapható.
A virágok megvédésére még szóba jöhetnek egyéb, pl. algát, káliumot, kalciumot,
vitaminokat, hormonokat és cukrokat tartalmazó készítmények és biostimulátorok
is. Biostimulátor hatású pl. a Wuxal Ascofol, az Atonik.
A visszejelzések szerint -2-3°C éjszakai lehűlést is ki tudnak védeni a felsoroltakkal.
(Ez is nagy szó, mert a bibékre már ez is végzetes lehet.) A fagyot megelőzően és
utána is permetezni kell velük. Néha a beáramló északi hideg levegő is komoly kárt
okozhat, a szállított fagy ellen gyakorlatilag nem lehet védekezni. Hiába végeznek
ventillátoros légkeverést, mert a felső légréteg is 0°C alatti. A füstképzők és a meleggyertyák is hatástalanok, mert a füstöt és a hőt is elfújja a fagyos szél.

2.2.4. Az alma- és a körtefáknál is készíthetjük a permetezőgépet

8. kép: az elszáradt virágok nem hullanak le. Biztosak lehetünk,
hogy a virágfertőző monília támadta meg a meggyfát.

Szélcsendes, csillagfényes éjszakákon a talaj felett 0°C alá hűlhet a levegő.
Az ültetvényekben füstöléssel, a korona feletti fagyvédelmi öntözéssel, paraffingyertyával végzett ültetvényfűtéssel, telepített vagy traktor által vontatott hőlégfúvó
berendezéssel és légkeveréssel is védekezhetnek. Ezekkel még a -6–8°C –os fagytól
is megóvhatják a fáikat.
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Ha a téli időjárás nem gyérítette sem a lisztharmat, sem a varasodás áttelelő képleteit, sajnos bőséges fertőzőanyag várja a megfelelő hőmérsékletet, párát és a fertőzésre alkalmas
növényi felületet, ezért feltétlenül védekezni kell a fenti kórokozók ellen. Az almalisztharmat
fertőzte beteg rügyekből rügypattanás után már kibújtak a torz, rojtos szélű, fehéres-szürkés
bevonatú levélkék – ez a primer fertőzés. A felületükről leváló konídiumokkal folytatódik
a lisztharmat élete (szekunder fertőzés). Remélhetőleg a metszéssel sokan eltávolították
a beteg, „gyertyás” ágvégeket, és kénes lemosást is kaptak a fogékony fajták, mint például
a Jonathan.
A kerti almáknál piros bimbós állapotig védekezhetünk a kifejezetten lisztharmat elleni
kontakt kéntartalmú szerekkel, mint a Cosavet DF, Thiovit Jet, Kumulus S, Kén Extra, Eurokén
2000 80 WG, Microthiol Special, Micro Special, Necator 80 WG, Microkén, stb. Fontos, hogy
a korai permetezés jó minőségben, apró cseppképzéssel történjen, teljesen be kell fednie
a növényt. (Mindig olvassuk el a permetszerek tájékoztatóját, mert a kénes szerek más
dózisban használhatók a virágzás előtt és után!)
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10. kép: Repedezett, torz és tárolásra alkalmatlan gyümölcsök.
Nem védekeztek az alma ventúriás varasodása ellen!
9. kép: az előző évben megfertőződött rügyekből tavasszal lisztharmatosan bújnak
elő a levelek és a virágok. Ezekről terjed tovább a gomba. Nehéz lesz megállítani!

Bár a fenti táblázatban főleg a lisztharmatot emeltem ki, mint a biztosan megjelenő kórokozót, de akinek pl. Starking almája van, az tudja, hogy a varasodást sem lehet elhanyagolni. A lehullott őszi lombról az esőcseppek hatására az alma varasodásának aszkospórái
elkezdenek kilövellni, szaknyelven: szóródnak. (A legújabb kutatási eredmények szerint
a varasodás a rügypikkelyek alatt is áttelelhet.) A tankönyvek szerint 10 mm csapadék (erős
pára, köd) és 2°C felett elindul a fertőzési hullám. Permetezni kell az egérfüles és varasodásra érzékeny almákat. Ne engedjük, hogy megtámadja a lombot, mert később nehéz lesz
megakadályozni a gyümölcsfertőzést!

Hasonló a helyzet a körte varasodásával: itt a lehullott levelekről és a fertőzött vesszőkről is
terjedhet a gomba. A védekezés elve ugyanaz, a réztartalmú gombaölőket már felsoroltuk
az előzőekben.
Az említett permetezéseknél csak apró cseppképzéssel érhetünk el jó eredményt, teljesen
be kell fednünk a virágokat és az apró leveleket! Permetszereink esőállóságát, a cseppek
szétterülését növelhetjük például a Silwet Star, Nonit, Biosol-Káliszappan hozzáadásával.

A varasodás a virágokat is megbetegítheti, amire akár az egész termés is rámehet. Zöld
bimbós stádiumig többször is használhatjuk a rezeket, virágzástól a gyümölcsök viaszosodásáig pedig át lehet térni a felszívódó szerekre és a rézpótlókra. Ez lesz majd az ún.
szisztemikus blokk.

11. kép: a körte legsúlyosabb betegségének, a varasodásnak a halvány, sötétbarna foltjai mellett
a kevésbé veszélyes körterozsda élénk vörös foltjait is megfigyelhetik a fotón.
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Beporzó rovarok nélkül nem lenne termésünk! A felsorolt gombaölőknél, a segédanyagoknál és persze főleg a rovarölőknél nézzük meg a méhveszélyességi kategóriákat.
A „méhekre kifejezetten veszélyes” vagy a „kifejezetten kockázatos” szereket a fák,
illetve az aljnövényzet virágzása esetén, de a kártevők által termelt mézharmattal
szennyezett növényeknél is tilos felhasználni.
A „méhekre mérsékelten veszélyes” vagy a „méhekre mérsékelten kockázatos”
besorolású készítményeket akkor lehet bevetni, ha az okiratuk megengedi a méhkímélő technológiát. Ekkor a kezelést a virágzó állományban kizárólag a méhek napi
aktív repülésének lezárulása után, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy
órával lehet megkezdeni, és legkésőbb 23 óráig be kell fejezni. Ezt követően a reggeli
kirepülésig már lebomlanak ezek a készítmények.
A „méhekre nem veszélyes”, illetve a „nem jelölésköteles” jelzésű szerek virágzáskor
is alkalmazhatók, hacsak az engedélyokirat nem ír elő korlátozó intézkedéseket.
A háziméhek mellett a poszméhek és “társaik” is segíthetnek a beporzásban.
A kert dísze is lehet a rovarhotel, melyben búvó- és szaporodóhelyet találhatnak.
(Nagyapámnál az ól mögötti farakás töltötte be ezt a szerepet.)

2.2.5. Megérkeztek a levéltetvek, hullik a szilva
A házi- és vadméhek mellett megjelennek az első kártevő rovarok is. Tavasszal már egyre
több növényen találhatunk levéltetveket: a ribizlin, a csonthéjasokon és az alma mellett
a juharon, berkenyén, bodzán is megtalálhatók az egyedei. Általánosságban elmondható,
hogy csak nagy fertőzésnél nyúljunk növényvédőszerekhez, a cseresznyelégy és a molyok
elleni permetezés úgyis gyéríti majd őket. Tehát ahol tudjuk, hogy a tetvek nem bírnak el
a jó erőben lévő növényekkel, ott még nem kell felvenni a permetezőgépet. A kezdeti tünetek
után leállhat a fertőzés, nem terjednek tovább a károsítók.

12. kép: hangyák a levélen. Biztosak lehetünk, hogy levéltetvek vagy pajzstetvek is vannak a fán.
A tarka dió levéltetű egygazdás, nem vándorol el, a dión él egész életében.

Sok kiváló, levéltetű elleni szer kapható, de némelyikük csak zöldségféléknél engedélyezett.
Mindig olvassuk el a tájékoztatót! A Pirimor 50 WG, Sherpa 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Cyperkill
25 EC, Mospilan SG (és „ikertestvérei”: Gazelle 20 SP vagy SG, Spilan 20 SP), Teppeki 50 WG,
Mavrik 24 EW azaz Klartan 24 EW, és a Vektafidok között válogathatunk. A szárító hatású
narancsolaj hatóanyag és a Tiosol, a Biosol-káliszappan, sőt a hidegvizes zuhany (slaggal)
is gyérítheti a telepeiket. A Vegarep EC nyári hígítása is engedélyezett levéltetvekre. Azt
a lecitint is tartalmazza, mely „egyszerű anyagként” többek között őszibarackban tafrina
ellen is engedélyezett.
Egyre többen panaszkodnak a poloskaszagú szilvadarázs kártételére. Ahol a kb. 1 cm-es
nagyságú, kirágott, ürülékes belsejű, poloskaszagú termések borították a fák alját, ott
ez garázdálkodott. (A szilvamoly később jelentkezik, és a magot nem rágja meg, csupán
a gyümölcshúsból táplálkozik.) A körtének, almának is van poloskaszagú darazsa.
Az egynemzedékes kártevő a talaj felső rétegében telel, báb alakban. A szilva virágzása
előtt bújik elő, és egyenesen a virágkelyhekbe rakja a tojásait. Amennyiben kb. 2 mm-es,
barnuló foltokat látnak a csészeleveleken, sziromhullás után minél gyorsabban egy felszívódó készítménnyel kell védekezni a kikelő lárvák ellen.
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Egyetlen felszívódó, III. kategóriás rovarölő hatóanyagunk van, az acetamiprid. A Mospilan
20 SG és a névváltozatai tartalmazzák. Gyakorlatilag nincs nagy különbség köztük, ezeket
használhatjuk a kertekben. Méhkímélő készítmények, „méhekre nem jelöléskötelesek”.
A poloskaszagú szilvadarázsra is ezek közül választhatunk.
A kihelyezett ragacsos fehér lapra repülnek a szárnyas imágók, így időzíteni lehet a kezelést.
Kisebb fáknál védekezni is lehet ezekkel: már a virágzás előtt ki kell akasztani a lapokat
a fa mindegyik oldalára, minél többet.
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2.2.6. Összeszőtt lyukacsos levelek és a cserebogarak
Az Óbudai Megfigyelőkertben minden tavasszal megjelennek a gyümölcsfákon a sodrómolyok hernyói: kajszin, almán, körtén és a meggyen is. A fák Óbudán kiheverik a támadást.
Ahol viszont az előző években visszatérően és súlyos kártételt okoztak, ott védekezni kell
ellenük. Amennyiben épp egy kétnemzedékes faj okozza a levélrágást, ott nyáron a gyümölcs károsítására is számíthatunk. A rágássebeken keresztül pedig fertőzni fog a monília.

13. kép: kirágott belsejű és ürülékkel teli körömnyi szilvák a fa alatt.
A poloskaszagú szilvadarázs ellen kellett volna védekezni.

Levéltetvek megjelenését jelző ragacsos sárgalapot és a fehérlapot, de más
a feromoncsapdák típusait is megtalálják a www.csalomoncsapdak.hu oldalon. Innen
rendelhetnek e-mailben, telefonon vagy levélben. Ezen az oldalon a csapdázható
kártevők részletes leírását is elolvashatják, érdemes felkeresni, lapozgatni benne.
A kecskeméti Biocont Magyarország Kft. is forgalmaz előrejelzésre használható
csapdákat: www.biocont.hu.
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14. kép: még ki sem nyíltak a levelek, de máris rágja valami.
Valamelyik sodrómolyfaj hernyója a kibontott kajszilevélkék között.

A tavaszi hernyók, egyben a levéltetvek ellen a felszívódó Mospilan 20 SG és valamelyik
kontakt piretroid hatóanyagú készítmény kombinációja bevált. Ilyen pl. a „két” Karate, a Kaiso
Garden, a Decis, a Sherpa 100 EC, a Cyperkill 25 EC. Speciális hatóanyagú a Klartan 24 EW
más néven a Mavrik 24 EW, melyek a molyokat és tetveket is irtják. Az adott gyümölcsfajra
engedélyezett szerekről érdeklődjenek a gazdaboltokban.
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Ugyanezekkel a készítményekkel a rajzó cserebogarak ellen is védekezhetünk. Legfőbb
kártételüket, a gyökerek megrágását sajnos nem tudjuk kivédeni. A „legújabb” fajok már
nem is táplálkoznak a fán, egyből a talajra rakják a tojásaikat. A talajban fejlődő, a gyökereken 2-4 évig is táplálkozó lárvák, a pajorok ellen nem tudunk mit tenni. Az I. kategóriás
talajfertőtlenítőkkel elvégzett talajinjektálással sem tudtuk jelentősen gyéríteni a számukat.
A felszínhez közeli gyökérzettel rendelkező csemeték esetében, a tövek mellé helyezett,
félbevágott krumpliszemek még odacsábíthatják a pajorokat, így összegyűjthetünk néhányat
közülük. A telepítés előtti talajfertőtlenítésről még írok az őszi teendők között. A később
betelepülők ellen sajnos ez sem véd.
2.2.7. Az atka nem rovar!
Az egészen fiatal dió- és szőlőleveleken is megjelentek azok a szöszös vagy szemölcsszerű
dudorok, amelyek a gubacsképző atkáktól származnak.
Egyre jelentősebb kártevői a magyar kerteknek az atkák. A legtöbb atka faj inkább a száraz
időt kedveli- ebben a környezeti igényükben hasonlítanak a lisztharmatokhoz. Az elmúlt
10-20 évben rosszul használtuk a rovarölő szereinket. Túl gyakran vetettük be a piretroid
hatóanyagúakat, talán emlékeznek arra, hogy a Chinetrint, a Decist, a Chinmixet szinte egész
nyáron át használtuk. Ezek egyáltalán nem gyérítették az atkákat, ellenben nagy hatásfokkal
elpusztították a konkurens rovarokat - hasznosakat és károsakat egyaránt. Szabaddá vált
a pókszabásúakhoz tartozó atkák előtt a táplálékpálya, vígan szaporodhattak.
Mivel távoli rokonságban állnak a rovarokkal, ezért a közismert rovarölőkkel nem, csak
speciális atkaölő szerek használatával küzdhetünk ellenük.
Szabad szemmel csak a takácsatkákat ismerjük fel. Aprók, szövedékük alatt még éppenhogy láthatóak. Szinte az összes gyümölcsfán, zöldségen és dísznövényen károsítanak.
A szívogatásuk után kifakulnak, lehullanak a levelek és a gyümölcsök. Akár 10-12 nemzedékük is lehet egy évben, így egyszerre akár az összes fejlődési alakjukkal találkozhatunk.
A gubacsképzők kevésbé károsak, bár a tüneteik ijesztőbbek. A dió, illetve a szőlő levelén
jól ismerjük a kárképüket, a fonák nemezes bevonatát vagy a szemölcsöket. Az ún. transzlamináris atkaölők áthatolnak a levéllemezen, és még a fiatal gubacsokba is bejutnak,
pl. Nissorun 10 WP, Flumite 200 ,stb. A szeder gubacsatkájának a károsítása miatt maradhatnak a szederszemekben éretlenül, fehéren a termésrészek.

28

15. kép: a szeder gubacsatkájának szívogatásától nem színeződnek
egyenletesen, és nem is érnek be a megtámadott bogyók.

Súlyosabb kárt okoznak a szabad szemmel nem látható levélatkák. Szőlőben különösen
nagy jelentőségük lehet. A rügyekben, de a kéregrepedésekben is telelhetnek, már szöszösödés után kirajzanak és elkezdik a szívogatásukat. Torzult, kisméretű levelekkel fakad
a beteg növény. A csökött hajtások és „gyűrött levelek” összetéveszthetőek más károsítással,
mikroszkópos vizsgálat szükséges a pontosításhoz.
Mivel az atkaölők többsége nem pusztítja el az összes fejlődési alakot (a tojást, a fiatal,
illetve az idős egyedeket), ezért felváltva kell dolgozni velük, annál is inkább, mert többségük
csak 1-2 alkalommal használható évente. Súlyos fertőzésnél 7-10 naponta ismételni kell
a permetezést. A már említett Flumite 200 és a Nissorun 10 WP mellett a Zoom 11 SC,
az Envidor 240 SC, az Ortus 5 SC, a Floramite 240 SC és a Fazilo is III. kategóriás. Enyhébb
esetekben a kénes szerek is elegendőek, ezek is gyérítik az atkákat.
A készítmények többsége kontakt, azaz érintőleges hatású, ezért kiemelt jelentősége van
a nedvesítő szereknek, az apró cseppképzésnek, a bőséges permetlének és a permetezés
időzítésének. A piretroid hatóanyagú rovarölők rövid várakozási időkkel rendelkeznek, de
nem hatásosak ellenük, tehát csak indokolt esetben vessük be ezeket, pl. a szüret környékén. (Ilyen a „két” Karate, a Kaiso Garden, a Decis, a Sherpa 100 EC, a Cyperkill 25 EC, stb.)
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Augusztusban már nem tudjuk elérni a gubacs és a levélatkákat, ezért a rügypattanáskor
elvégzett tavaszi lemosó permetezésre koncentráljanak. Az atkák a rügypikkelyek védelmében telelnek át, és rügypattanáskor rajzanak szét, ekkor még a felszínen mozognak.
Az olajos, illetve az olajos-kénes készítmények bevonják és megfullasztják az atkákat. A kora
tavaszi kezeléssel egyben a kéregrepedésekben, ágvillákban áttelelő egyéb atkafajok ellen
is védekezünk, itt húzzák ki a telet pl. a takácsatkák is. Ellenük még most is szóba jöhetnek
a fent felsorolt szerek. Kérem, nézzék át a fáikat, bokraikat, mert a felszaporodásuk kezdetén védekezhetünk ellenük a leghatékonyabban. A levelenkénti 2-3 mozgó alak esetén
már permetezést javasolnak a takácsatkák esetében. Már a legegyszerűbb nagyítóval,
lupéval is megfigyelhetők.
2.2.8. Sziromhullás után beindul a nagyüzem és jöhetnek a felszívódó gombaölők
Általában ekkorra már kaptunk valamennyi esőt is (az utóbbi években túl sokat vagy túl
keveset), annyit mindenképpen, hogy tartanunk kelljen az almatermésűek varasodásától
és a lisztharmat felerősödésétől. A csonthéjasok levélbetegségeire is biztosan számítanunk
kell, és megelőzésképpen a kajszinál, szilvánál, meggynél, cseresznyénél permetezni kell.
Az őszibaracknál is ugyanez a helyzet, de ennél még a tafrina is sodorhatja a leveleket.
Ha átlagosan alakul az időjárás, akkor gyakori csapadékra készülhetünk, ami lemoshatja
a kontakt, a felszínhez kötődő növényvédő szereket. Ekkor indulhat az ún. szisztemikus
blokk, amikor is egymás után 2-4 alkalommal permetezünk felszívódó készítményekkel.
Elsősorban az almatermésűeknél és a szőlőnél alkalmazzák.
Felszívódó, azaz szisztemikus az a gombaölő vagy rovarölő szer, amely a levél felületéről
bekerül a növény nedvkeringésébe és ott szétáramlik, így belülről véd. A hatóanyagok
a párologtatással és a nedvkeringéssel a csúcslevelek felé mozdulnak el. Nem csodaszerek,
több tényezőtől is függ a hatásuk. Az időjárás (eső, hőmérséklet) és az adott fa állapota is
meghatározza azt, hogy milyen gyorsan, mennyi idő alatt telítődik a növény a készítménnyel.
De gondolni kell arra is, hogy tavasszal nagyon intenzíven növekedhetnek a gyümölcsfáink.
Akár néhány nap alatt felhígulhatnak bennük a kipermetezett felszívódók, olyannyira, hogy
már nem fejtik ki az elvárt védőhatást. Csak a kertjét és az adott szer hatását jól ismerő
gazda dönthet a permetezés ismétléséről, a permetezési fordulóról. Késlekedés esetén
megtörténhet a fertőzés, mert már nem volt kellő töménységű hatóanyag a növényben.
A sokkal korábbi permetezésnél pedig feleslegesen dolgozott.
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Sokszor reklamálnak a kertbarátok: hiába permetezek sűrűbben, és emelem meg
a dózist, nem hat a növényvédő szer. A károsító gombákban a növényvédő
szerekkel szembeni rezisztencia a felszívódó készítmények gyakori, illetve helytelen használata miatt alakulhat ki. A kontakt hatóanyagok (kén, réz, metiram, stb.)
megtörik a rezisztencia kialakulását, ezért kell ezeket is használnunk a felszívódók
mellé keverve, illetve kezelésenként felváltva. Gyakran már a kereskedelembe is két
vagy több hatóanyagos összeállításban kerülnek ki a termékek. A gyártók gyakran
a címkén a „csak kontakt készítménnyel kombinálva” felirattal hangsúlyozzák ennek
a jelentőségét.
Ugyanez érvényes a rovarölőkre is. Az atkáknál, a burgonyabogárnál, de pl. egyes
levéltetűfajoknál már néhány év alatt kialakulhat a szerrezisztencia. A gombaölő
szereknél leírt váltással, illetve kombinációkkal előzhetjük meg ezt. A megelőzést
szolgálja az is, hogy gyakran csak 1-2 alkalommal lehet bevetni egyes szereket.
Tartsuk be ezeket az előírásokat, ne szokjanak hozzá a hatóanyaghoz a károsítók!

Tehát készülni lehet a sziromhullás utáni permetezésre. A lisztharmatra érzékeny almatermésűeknél máris kezdhetnek valamelyik felszívódó gombaölővel. Ilyen a Score 250 EC
(és névváltozatai az Agria Difenokonazol, az Alfa-Solo, a Difcor 250 és 250 EC, a Difcor 250
EC, a Difo 25 EC és a Yerupaja), a Topas 100 EC (és a névváltozatai a Topase, a Penco 100
EC és az Agria Penkonazol), a Dagonis és a Cyflamid.

Kombináljuk, azaz keverjük a felszívódókat a kontakt szerekkel, illetve felváltva használjuk
ezeket. Csak így kerülhetjük el a rezisztencia kialakulását.
16. kép: a lisztharmatfajok jól érzik magukat a meleg, párás, hajnali harmatokkal jellemezhető nyarainkon.
A lisztharmat fertőzésétől parás lett a körtetermés.
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A biotermesztőkhöz hasonlóan a kénes gombaölőkre is hagyatkozhatunk, de csak óvatosan,
mert a gyümölcsöket a viaszosodásig megperzselhetik. A dió nagyságú termések már ellenállóbbak. A kontakt szerek lemosódhatnak, de aki olyan szerencsés, hogy a kertjében lakik,
és eső után ismételni tudja a kezelést, az ezzel is védekezhet. Nagyapáink is így csinálták.
Az alma és a körtevarasodás esetében a lisztharmat elleni felszívódó gombaölők közül jó
néhányat varasodás ellen is engedélyeztek, pl. a Score 250 EC-t, a Topas 100 EC-t. Tehát
ezekkel kettős hatást érhetnek el az egymást követően 2-4 alkalommal ismételt permetezésekkel, az ún. szisztemikus blokkal. Természetesen szép számmal találunk kizárólag
varasodásra ajánlott gombaölőt is.
2021 végén el kell búcsúznunk a mankoceb hatóanyagú készítményektől. Több, mint négy
évtizedig használtuk a kertünkben, gyümölcsre, szőlőre és a zöldségfélékre is engedélyezve voltak. Illik megemlékezni róluk. Talán a Dithane M 45 a legismertebb név ebből
a hatóanyag-családból.
A csonthéjasoknál a felsorolt rovar- és gombaölők közül választhatnak. Kérem, tájékozódjanak a gazdaboltokban!
A száraz vagy túl nedves talajokból nehezen veszik fel a tápanyagokat a növények, a vas
esetében pl. ennek jele, hogy sárgulnak a gyümölcsfák levelei. Ezért vasat (Fe) és egyéb
mikroelemeket is tartalmazó lombtrágyával kombinálják a permetlevet.

2. NÖVÉNYVÉDELEM A GYÜMÖLCSÖSBEN

Csak az almafán él a vértetű
Ha fehér vattacsomókat látnak az ágakon, a kéregrepedésekben vagy a metszési
sebeken, és piszkos vörös „véres” lesz az ujjuk a szétkent telepek váladékától, akkor
biztosak lehetnek, hogy a vértetvek telepedtek meg a fáikon. A nyáluktól dudorok,
ágelzáródások keletkeznek, a mézharmattól szennyeződik a gyümölcs. Télen a talajban
a gyökérnyak környékén bújnak meg, rügypattanáskor vándorolnak fel a koronába.
A vértetű gyorsan gyapjasodik és a fehér viaszszálas bundáján már nem hatolnak át
a rovarölő szerek. Szapora rovar, 10-13 nemzedéke is lehet évente. Tavaszig a talaj,
őszig a viasztakaró védi őket. Nehéz a küzdelem ellenük és nem lehet a permetezésre
hagyatkozni, mivel az erősen metszett fákon, gyökérsarjakon, a sűrű lombkoronában
is jól érzik magukat. Kerülni kell a túlzásba vitt nitrogéntrágyázást. A vízhajtások
kivágásával, a sebtisztítással és a seblezárással is sokat tehetünk.
Az őszi olajos lemosással gyéríthetjük a kérgen lévő telepeket. A többség a gyökerekre húzódik, ezek ellen nem hat az olajos lemosás. Rügypattanáskor, zöldbimbós
állapotban felfelé vándorolnak, a viaszburkot feloldó olajos rovarölők mellé adagolt
Pirimorral is permetezhetünk. A II. kategóriás Calypso 480 SC-t is megemlítem, mert
nincs több III. kategóriás készítmény ellene. Ezért is kell kímélni a vértetűfürkészt,
melynek egyetlen nősténye akár 140 vértetűt is képes elpusztítani. Tehát ne használjuk a piretroidokat pl. Decis, Karate, stb.

Ne feledkezzünk meg a molyokról, a tevékről es a legyekről sem. Sok kiváló rovarölő szer
van, ezek egy része akkor hat, amikor a lárvával érintkezik, pl. a fentebb felsorolt piretroidok ilyenek, más szerek akkor hatnak, ha a kártevő eszik a lepermetezett növényből, ilyen
pl. a „bio” Dipel DF, mégis valószínű, hogy továbbra is a felszívódó Mospilan 20 SG vagy
az „ikertestvérei” lesznek a főszereplők a kártevő irtásban. (lásd a cserebogaras részben)

17. kép: szövetburjánzás, rákos sebek, elhaló ágrészek jelzik a vértetvek terjedését.
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2.2.9. Külön fejezetet igényelne a dió

Talán a Mospilannal kevert fehérjekoncentrátumok hozzák el a megoldást. A legyek a számukra csábító fehérjével együtt a rovarölő szert is megeszik. A hazai ültevényekben már
bevált ez a kombináció, évente 5-6 alkalommal kezelik a fákat, kb. 10 napos időközökkel.
Remélem, nemsokára engedélyezik a készítményeket.

A magyar kertek szeretett fája, melyet az unokánknak ültetünk, lassan a többi gyümölcshöz
hasonló intenzív növényvédelmet igényel. Az ültetvényekben 7-9 alkalommal is permetezik
évente.

A dióburok-fúrólégy /Rhagoletis completa/ 2012-ben lépte át a határt Kőszegnél, 2018-ban
már Szabolcsban is megtalálták. A zöld termésburok alatt rágó nyüvek nyomán megjelennek
a baktériumok és gombák, ettől rothad feketén és bűzösen a termés.

Aki a házikertjében is próbálkozik a permetezéssel, annak javaslom, hogy a cseresznyelégynél is bevált PALz jelű ragacsos sárgalappal kövesse a légy rajzását. Újabban egy olyan
párnácskával is kombinálják a színcsapdát, mely a legyeket táplálkozásra csábítja. Így még
hatékonyabban gyűjt az előrejelző eszköz.
Csak a cseresznye vagy a diófa tetejére kihelyezett csapdák mutatják pontosan a rajzás
kezdetét. A kutatók csigákkal oldják meg a rendszeres leolvasást. Mi is szerkeszthetünk
teleszkópos, botos akasztókat, különben létráznunk kell. Sokan injektáltatják a fáikat, holott
nem zajlottak le az engedélyeztetési vizsgálatok. Egyelőre nem tudni, mi marad a dióbélben
a rovarölő szerből, mi kerül majd a karácsonyi bejglibe…

18 kép: a valaha zöld termésburok alatt csapatostul károsítanak a dióburok-fúrólégy lárvái.

19 kép: a dióburok-fúrólégy repülő egyedei (imágói) a PALz jelű sárgászöld ragacslapon.

A dió gnomóniás levélfoltossága és a baktériumos betegsége rendszeresen megjelenik
a leveleken, de akár a termést is megtizedelheti. A mindkét kórokozóra jó hatású réztartalmú készítmények mellett a felszívódó Topas 100 EC is bevethető a gomba ellen. A termés
hullását az aszályos időjárás is okozhatja.

„Testvéreihez”, a cseresznyelegyekhez hasonlóan a talajban telelnek át, báb alakban. Tehát
folyamatosan fel kell szedni a lehullott termést, és a fán se hagyjunk foltos, fekete szemeket. Ezekből vándorol, pottyan a fa alatti téli búvóhelyére a lárva. A nyüvektől mentes,
de a dió baktériumos betegségétől fonnyadó, száradó szemeket is meg kell semmisíteni.
Ne kupacoljuk, azonnal tüntessük el a begyűjtött beteg termést!
Az engedélyezett rovarölő szerek közül a kontakt hatásúakkal (pl. Decis, Karate) nyártól-őszig
többször kellene permetezni a nagyméretű fákat, a felszívódóak (pl. Mospilan, Gazelle)
nehezen jutnak el a zöld terméshéjba.
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2.2.10. Kukacos a cseresznye
Pontosabban nyüves! Már két cseresznyelégyfaj is „beköpi” az érésben lévő cseresznyét,
meggyet, a sárguló, halványan pirosodó szemeket már alkalmasnak találják a tojásrakásra,
A sárgalapok is jelzik a repülő legyeket és ezek védekezésre is alkalmasnak bizonyulnak.
A fa négy oldalára, méterenként kell kiakasztani ezekből a ragacsos sárgalapokból, ez
a színburok távol tartja a legyeket. (Talán a néhány éves kisméretű fák még feldíszíthetőek
a színcsapdákkal.)
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Nem változtak a bevethető rovarölők. Ha a szüretig még „belefér” a felszívódó Mospilan
(14 napos é.v.i.), akkor ezt is választhatják. Később már csak a kontakt készítményekkel
ismételgethetünk, pl. a Decis, a Karate 2,5 WG, a Karate Zeon 5 CS, a Full 5 CS, a Lamdex
Extra és a Kaiso Garden. Ezeknek 3, ill. 7 nap az é.v.i.-jük. A korai érésű fajták termesztésével megelőzhetjük a légy kártételét. Ősszel, a csemeték telepítésénél erre is gondoljanak.
2.2.11. A molyok és a monília. Egész nyáron át, a szüretig…
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara országos előrejelző hálózatában
a legfontosabb házikerti gyümölcskártevők rajzását figyeljük. Hetente frissülnek a fogási
táblázatok, Önök is követhetik a molyok, legyek fejlődését pl. a www.magyarnovenyorvos.
hu oldalon. Leginkább a saját kertünkben felállított csapdák adataiban bízhatunk, hiszen
itt akarjuk megvédeni a fákat. Ajánlom, hogy többször, heti 2-3 alkalommal nézzék meg,
és számolják össze a befogott molyokat, legyeket.
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Az alábbi táblázatban összefoglaltam a legjelentősebb megfigyelésre kerülő rovarok fontosabb adatait.
Csapdázott faj

Károsított növényfajok

Nemzedékszám

Almamoly

Alma, körte, dió, kajszi, szilva, birs,
mandula, naspolya

2

Almafaszitkár

Alma, körte, birs, szilva

1

Ribiszkeszitkár

Piros és fekete ribiszke, köszméte

1

Szilvamoly

Szilva, kökény, meggy, cseresznye,
kajszi, őszi, dió, alma

3

Keleti
gyümölcsmoly

Őszi, szilva, mandula, cseresznye,
kajszi, körte, birs, alma, naspolya, szőlő, rózsa

3+(1)

Barackmoly

Őszi, kajszi, szilva, mandula, cseresznye, meggy

3

Tarka szőlőmoly

Szőlő, (ribizli, szamóca, cseresznye)

3

Cseresznyelégy
(2 faj)

Cseresznye, meggy, lonc, sajmeggy
(a 2 faj elhúzódóan rajzik májustól szeptemberig)

1

Kéregmoly

Meggy, őszibarack, szilva, mandula,
cseresznye, kajszi, körte

2

Poloskaszagú
szilvadarázs fajok

Szilva (néha a kajszi, cseresznye, meggy, kökény)

1

Dióburok-fúrólégy

Dió, feketedió

1 elhúzódó

A Győri Kertbarátok Egyesülete 2019-ben Győr három kertjében saját előre jelző hálózatot is kialakított. Fogási adataik megtekinthetőek a http://www.gyorikertbarat.hu oldalon.
A Banai úti zártkert eredményeit alább láthatják. Kezelte Mészáros László és Pippei György.
Köszönjük a munkájukat!

20. kép: a szexcsapda. A házikó, az alján a ragacslappal és a kártevő moly szűz nőstény lepkéjének
a csalogató feromonját tartalmazó kapszulával. Jöhetnek a molyfiúk, mi pedig követhetjük a rajzást.
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10.01.

2
6
5
8

Ahogy látják, gyakorlatilag folyamatosan, rajzáscsúcs nélkül repül a keleti gyümölcsmoly,
a szilvamoly és egyre inkább így fejlődik az almamoly is. Hogyan lehetne így kiszámítani
a permetezés optimális időpontját? A gyümölcsszüretig többször is védekezni kell gombaölő
és rovarölő szerek keverékével. Lombtrágyákat és szükség esetén az atkaölőt is használnunk
kell. A szürethez közeledve az élelmezésegészségügyi várakozási időkkel (rövidítése:
é.v.i.) mindenképpen számolni kell!
A darazsak, a szomjazó hangyák és a molyok mellett a viharok is megsértik a gyümölcs
bőrszövetét, így utat nyithatnak a gombáknak, baktériumoknak. Jégverés után minél gyorsabban, az ültetvényekben 12 órán belül permetezzenek valamelyik réztartalmú szerrel.
Kiváló sebfertőtlenítő. A réz hatóanyagú készítmények a varasodásra és a csonthéjasok
levélbetegségeire is hatásosak.
A betakarításig még felerősödhet a moníliás termésrothadás. Ilyenkor már a monília
kiverődött penészgyepei is feltűnnek a fán lévő és a lehullott terméseken. A virágfertőző
moníliánál felsorolt gombaölők közül választhatunk. A csonthéjasoknál engedélyezett Teldor
500 SC három napos-, míg a Switch 62,5 WG hét napos élelmezésegészségügyi várakozási
idővel (é. v. i.) rendelkezik.

8

5
ki
0

6

5

4

10

0
1
1
0
0

0
2
7
Tarka sz. moly

0

0

0

1

8
2
8
5

21. kép: már nincs mit tenni! Talán két darázsharapás nyitott utat a gombának.
Gúnyosan nevet a fa alól a moníliás körte.

Dióburoklégy
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16
8
12
Barackmoly

12

44

46

5

4
31
24
19
58

62
54
101
Keleti gy. moly

72

91

57

72

2
4
3
16
Szilvamoly

59

27
15
68

38

33

65

26

0
6
8
10
22
38
Almamoly

16

2
7
6

08.07.
07.17. 07.24.+ 07.31.
07.10.
Dátum:

Győr, Banai úti zártkert, 2019.
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08.14.

3
0
0
0
ki
Cseresznyelégy

3

09.11. 09.17. 09.24.
09.04.
08.21.+

08.28.

8
12
12

22
44
53
9

25
3
71
Tarka sz. moly

ki

16

52

7

8

2

0
0
0

15
9
1
Barackmoly
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5

92

3

6

4

80
45
70

129
39
103
Keleti gy. moly

ki

36

27

19

27

6

45
48
78

61
28
24
Szilvamoly

ki

29

97

47

69

38

23
19
71

32
24
14
46
42
4
1
4
6
15
2
ki
Almamoly

04.03. 04.10. 04.17. 04.24. 05.01.+
Dátum:

Győr, Banai úti zártkert 2019.

05.08.

05.15. 05.22. 05.29.+

06.05. 06.12. 06.19. 06.26.+

07.03.
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Már az Újszövetségben is találhatók ilyen szép mondatok: „Ha a nap fölkel, perzselő heve
kiégeti a növényt, virága lehull, szépsége elenyészik.” Úgy látszik, már abban az időben is
gondot okozott a napperzselés. Manapság is gyakran kapjuk a nagyon magas UV sugárzásról
szóló értesítéseket: „extrém UV-B sugárzás várható” figyelmeztet az OMSZ a www.met.hu -n.
Érdemes figyelni a jelentéseiket.
A sugárzástól sérül a növények bőrszövete: száradnak, barnulnak a fák, bokrok levelei,
foltosodnak az érésben lévő almák, körték. Ezeket a gyümölcsöket már nem lehet sem
meggyógyítani, sem tárolni. Az érzékeny fajtáknál csak megelőzéssel védekezhetünk.
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2.2.12. Már poloskák az almán és a körtén is
A zöldségféléken, dísznövényeken tehetetlenek vagyunk a zöld vándorpoloskával szemben.
Az almatermésűekre pedig megérkeztek az ázsiai márványospoloskák. Már eddig is hallottuk az ijesztő híreket, pl. az USA almaültetvényeiben százmillió dolláros károkat okoznak.
A szívásuk nyomán már a magyar kertekben is torzulnak a termések. Mivel hálóval nem
tudjuk beborítani a fáinkat, ezért ebben az esetben csak a rovarölő szerekben bízhatunk.
Az érésben lévő gyümölcsökre alkalmazható készítményekkel (é.v.i. figyelembevételével)
védekezhetünk. Soktápnövényű (polifág) kártevő, tehát a zöldségágyásokat és a dísznövényeiket is nézzék át. Lehet, hogy a rovarok testét bevonó, 0 napos é.v.i.-vel rendelkező
Biosol-káliszappan, Wetcit vagy a Prev B2 önmagában is megoldás lehet. Próbálják ki és
örülnék a visszajelzéseiknek!

22 kép: bizonytalan kiterjedésű barnuló, száradó foltok a levelek, gyümölcsök napsütötte oldalán.
A Nap káros sugarai perzselték meg az almákat.

Erősen metszett gyümölcsfáknál, túlzó nitrogéntrágyázásnál, a korábban árnyékban lévő
lombfelület fényre jutásánál számíthatunk a kárképre. Tehát ismét ugyanoda lyukadunk ki,
a jó táperőben, egészségesen tartott fák kevésbé sínylik meg a nap perzselő hatását. Ezzel
kezdődik a növényvédelem. A megelőzés mellett kulcsfogalom lett az immunerősítés
biostimoulátorokkal, biokondícionálókkal, lombtrágyákkal.

23. kép: a dísznövényeken, zöldségféléken és a gyomokon is jól érzik magukat a soktápnövényű
(polifág) rovarok. A paradicsomról is átköltözhet az almatermésűekre az ázsiai márványospoloska.

A Prosilicon növényi „napolaj”, szilikonos védőréteget képez a leveleken, de a Vektafid A
nyári hígítását is használják erre. Újabban a parkokban zsákvászon csíkkal tekerik be az
érzékeny fatörzseket. Már a kéreg védelmére is gondolnunk kell.
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Az ázsiai márványos poloskák a lakásokban, falrepedésekben telelnek át hasonlóan
a vándorpoloskákhoz. Állítólag az 1 mm x 3 mm lyuknagyságú szúnyoghálóval tudjuk távol
tartani ezeket a rovarokat. Az MTA 2020-ra ígérte a poloskák gyérítésére is alkalmas csapda
prototípusát. Bizakodjunk, hogy beválik!
Furcsa foltok a szilva levelén és a gyümölcsön is
Eddig igyekeztem a fényképeken a tipikus tüneteket bemutatni, a gombák, rovarok és atkák károsítása nyomán jelentkező elváltozásokat illusztrálni. Amit a szilvalevél fotóján és
a termésen látnak, az egyik károsítóra sem jellemző. A szilvahimlő vírusának a „lázfoltjait”
és a gyümölcsön jelentkező deformációit mutatja. A kajszin és az őszibarackon is hasonló
elváltozásokat okoz.
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Mit tehetünk ellenük? Nem sokat. A növényi sejtek „agyát”, a sejtmagot kellene elpusztítanunk ahhoz, hogy a vírusokat is megöljük. Marad a szomorú válasz: addig hagyják meg
a gyümölcsfát, amíg felhasználható termést ad.
Szerencsére a nemesítők már elértek néhány szép eredményt a toleráns fajták előállításában
is. Vetőmagvásárlásnál vagy az újabb csemete ültetésénél érdemes tájékozódni ezekről.
Évközben pedig késleltethetjük a fertőződést, ha védekezünk a terjesztők, szakkifejezéssel:
a vírusvektorok ellen. Ide tartoznak pl. a levéltetvek, a tripszek és a kabócák, de a talajban
a fonálférgek is átvihetik a vírust a beteg növényről az egészségesre. Sőt, metszéskor mi
is továbbadhatjuk a vírust a szerszámon maradt növényi nedvvel.

Sok példát hozhatnék még a gyümölcsök, a zöldségfélék és a dísznövények világából, melyen valamelyik növényi vírus avagy a hozzá közeli rokonságban lévő fitoplazma kártételét
mutatnám be. Egyes becslések szerint az összes termesztett növényünk 20-30%-kal többet
teremne, ha nem lennének a vírusok.

25. kép: a szilvahimlő, más néven sarkavírus tünete szilvalevélen

2.2.13. A szüret előtti permetezéssel a tárolási betegségek ellen?

24 kép: szívásnyom a körtén, nem a kövecsesség! Az ázsiai márványospoloska
szívásától deformálódott körtetermés.

42

Egyre nagyobb gondot okoznak a tárolási betegségek. Nem csodálkozom, hiszen gyakoribbak a gyümölcsöket karcoló viharok, a rovarok károsítása sem csökkent és a napsugárzás
káros hatásáról sem feledkezhetünk el. Szabad szemmel nem látható mikrorepedések
keletkeznek a gyümölcsök bőrszövetén, tehát az egészségesnek vélt termés is sérült lehet.
Több permetszer is kapható melyekkel a szüret előtt „letisztíthatjuk” a gyümölcsök felületét.
Ilyen pl. a Bellis (7 nap é.v.i.) és a Switch 62,5 WG (3 nap é.v.i.) Antagonista gombát tartalmaz
két „bioszer”: a Boni Protect és a Blossom Protect. Bár 0 naposak, de ezeknél is be kell tartani
a szakmai utasításokat. Pl. a Boni Protectet a gyümölcsérés állapotában célszerű kijuttatni
megelőző jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 2-10 napos időközönként. Maximum
háromszor használható egy évben.
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2.2.14. Segítőink a madarak
A széncinke táplálékának 65%-át a káros rovarok adják.” Hosszan sorolhatnám még
a hasonló példákat. Egy cinkeodú kifüggesztésével, kezelésével, talán egy permetezést is
megspórolhatunk!
Ahol télire új etetőt szerelnek fel, ott már ősszel hozzáláthatnak a szoktatáshoz. Csak akkor
alakítsanak ki etetőhelyeket, ha folyamatosan biztosítani tudják a táplálékot. A kistestű
madarak halálát jelentheti az, ha egy fagyos éjszaka után csak üres etetőt találnak. A téli
itatás jelentőségéről, a tápanyagokról sok mindent megtudhatnak a www.mme.hu honlapon.

26. kép: a tárolás alatt bőrszerűvé és feketévé aszalódó almaszemekért is a monília a felelős.
Rendszeresen válogassák át a betárolt terményeket.

Érdemes a szerves kötésben kalciumot és káliumot tartalmazó lombtrágyákkal keverni
a permetlevet. Amennyiben alga és aminosav is található a készítményben, akkor biostimulátor-hatással is számolhatunk. Sajnos növényeink a kalciumot nehezen tudják felvenni
a gyökerükkel; hiánya viszont pl. tároláskori foltosodás okoz almán stb. Néhány kalciumos
termék a sok közül: Wuxal Aminocal, egyes Damisol termékek. Akár 3-5 naponta ismételni
lehet szüretig a permetezéseket. A kálium is egyre inkább főszereplővé válik. A termések
színeződéséért, a gyorsabb érésért és az eltarthatóságáért felelős elem. E tulajdonságok
káliumos erősítésével egyben az aszály és a Nap káros hatását is ellensúlyozzuk. Adagolhatjuk
a talajra, de a leveleken át is felszívódik: pl. Wuxal K 40 levéltrágya, Alga K plusz, magas
K tartamú NPK műtrágyák stb. A nitrogénnel (a jele a címkéken: N) már óvatosan bánjanak,
beindíthatja a hajtásnövekedést, télen elfagyhatnak ezek a vesszők.

27. kép: széncinegék számára készített B-típusú madárodú

2.3. Körültekintő szürettel a tavaszi károsítók ellen? Őszi lemosás
A diónál is felhívtam a figyelmet arra, hogy ne hagyjunk összeaszott vagy éppen feketedő, foltos termést a fákon. A diólégy innen veti le magát a talajra, a gnomónia gomba és
a baktériumok pedig egyenesen ezekről indítják majd a következő évi támadásukat. Az almatermésűeknél, a csonthéjasoknál és a bogyósoknál is sorolhatnám a gyümöcsmúmiákon
áttelelő gombákat, baktériumokat. Két vödörrel másszanak fel a fákra, egyikbe a tárolásra
alkalmas gyümölcsöket szedjék bele, a másikba a megsemmisítésre ítélt hibásakat.
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A fatörzsön, az ágakon és a vesszőkön is áttelelhetnek a fenti kórokozók. Már ősszel elkezdhetjük a következő évi növényvédelmet. Amennyiben olyan súlyosnak ítélik az adott
évi fertőzést, akkor ősszel rézzel pl. a gnomónia gomba, a varasodás vagy a csonthéjasok
levélbetegségei ellen érdemes permetezni. Akár ismételhetik is tavasszal a rezes lemosást.
De ha a lisztharmattal gyűlt meg a bajuk a nyáron, akkor rügypattanáskor választhatnak
egy kénes gombaölőt.
A III. kategóriás rovarölő szerek közül kiestek azok a készítmények (Bi 58 EC, Unifosz
50 EC, stb.), melyekkel kordában tartottuk a pajzstetveket. Mára viszont ismét felszaporodtak.
Ahol már ősszel elvégezték a rezes vagy a kénes lemosást, ott tavasszal válasszanak inkább
az olajos készítmények közül. A készítményeket megtalálják az írás elején. Körbeért az év.

28. kép: pajzstetűtelep szilvafán. A lyukas tetejűeket már megtalálták, sőt már el is hagyták a paraziták.
Talán valamelyik fürkészdarázs faj segíthetett nekünk.
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2.4. Téli teendőink
A jó kertész ilyenkor sem tétlenkedik. A szerszámok karbantartása mellett olvas és tanul is.
Az interneten is érdemes böngészni. Már legalább száz kisfilmet készítettünk el az Óbudai
Megfigyelőkertben, melyek újabban a YouTube-ra is felkerülnek: https://www.youtube.com/
user/Gazdabolt. 2020-tól pedig 1-2 perces videókat küldünk a feliratkozóknak az aktuális
károsítókról.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara minden megyében növényvédős
tanfolyamokat szervez. A 80 tanórás képzéseken megismerkedhetnek a legfontosabb károsítókkal, a védekezés lehetőségeivel, a növényvédelem jogi és munkavédelmi hátterével
és az előrejelző eszközökkel. A sikeres vizsgát követően II. kategóriás növényvédő szereket
is vásárolhatnak.

29. kép: a nemezeléssel készült almák fényképével búcsúzok! Lehet, hogy szebbek, mint az idei termés,
de nem az én kertemben teremtek, és nem tudnám felszeletelni az unokámnak.
Tavasszal újra kezdjünk a munkálatokhoz, vár minket a kert! Vajon mit hoz a következő év?
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3. A szőlő és a bor
A grúziai leletek is azt bizonyítják, hogy már legalább 6000 éve készítünk bort, tehát legalább
6000 éve termesztünk szőlőt is. Honfoglaló őseink is fejlett szőlőműveléssel és borkultúrával
találkoztak Pannóniában, de Anonymus szerint már korábban is ismerték, és valószínűleg
a szertartásaikhoz is használták ezt az italt. Nálunk ma is nagy tisztelet övezi a bort. Talán
az egyetlen nemzet vagyunk, amelynek a Himnuszában is szerepel.
„Végül is ketten maradnak, Isten és a bor…” – írta Hamvas Béla utalva annak spirituális
szerepére. Nem túlzás, hogy az emberi civilizáció története egyben a bor története is.

1. kép: Kőbánya bortermelő múltját idézi az utcai feszület.

A legtöbb házikertben ma is megtalálható a szőlő, kordonon vagy tőkéken. A fehér vagy
vörösbornak szánt fajták mellett a nagy szemű csemegeszőlők is népszerűek. Sok károsítótól
szenvednek, ezért bátran kijelenthetjük, hogy nincsen szőlőtermesztés növényvédelem nélkül.
Az Európai Unió mezőgazdasági területeinek csupán 2%-án található szőlő, de az összes
növényvédő szer 40%-át a szőlőművelés területén használják fel.
Kifejezetten permetezést igénylő növény a nagyüzemekben is. Ez a tény/ a szőlőtermesztés
e jellegzetesség a környezetvédőknek is a látókörébe került, egyre több országban keresnek
alternatívákat a gombaölők kiváltására.
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3.1. Összegyűjtöttem Önöknek néhány
gondolatot a szőlő növényvédelméről
Még mindig a szőlő három gombájával van a legtöbb bajunk.
A lisztharmat, a peronoszpóra és a szürkepenész akár a teljes termést is elviheti. Nehezíti
a helyzetet az, hogy mindegyik kórokozónak sajátos, a többitől teljesen eltérő biológiája
van. Nem lehet egyszerre ugyanazzal a hatóanyaggal és ugyanabban az időpontban permetezni ellenük.
3.1.1. A lisztharmat kívülről hálózza be a szőlőt
„A lisztharmattal mindig számolnunk kell, és a saját fertőzésünkért mi vagyunk a felelősek.”
– Egy konferencián hallottam ezeket a súlyos kijelentéseket. Sajnos igazak!
Az időjárásunk ugyanis valamilyen mértékben mindig kedvez a lisztharmat terjedésének
A kevés esővel, hajnali párával társuló magas hőmérséklet már minden évben jellemző
a klímánkra, és ez ideális környezet a lisztharmat fejlődéséhez. A kérdés csak az, hogy
járványossá alakul-e a helyzet?
A lisztharmat tüneteit jól ismerjük: a növény részein – a virágzaton, a fiatal fürtökön, a hajtásokon és a leveleken is – azok felületét behálózó gombafonalakból és a rajtuk képződő
spórákból (konídiumokból) álló fehéres-szürke bevonat képződik. Tehát mindig a növény
felszínén marad a gomba, csak szívókacsokkal kapaszkodik a levél bőrszövetébe. Már
a virágzáskor elviheti a termést, később torzulnak a levelek. A gombaháló szorításában
kirepedhetnek, „sérvessé” válhatnak a szemek, ideális táptalajt biztosítva pl. a szürkepenésznek. A cél az, hogy egyáltalán ne engedjük elszaporodni a gombát, mert már az 5%-os
bogyófertőzéstől is egérízű lesz a bor.
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A lisztharmatnak két áttelelési formája van. Gombafonalai a rügypikkelyek alatt is megbújhatnak, itt a nagy téli hideget is kibírják. Innen indul tavasszal az elsődleges (primer)
fertőzés, lisztharmatosan, „zászlós hajtással” fakad a szőlő. Egyből ontja a könnyű nyári
spórákat (a konídiumokat).
Manapság azonban főleg azokkal az apró, még talán szabad szemmel is látható göbökkel
(gombaképletekkel) telel, át melyek nyár végén alakulnak ki a leveleken. A sárga göbök őszre
vastag falúvá és feketévé alakulnak. Ezek már kibírják a hideget és a növényvédő szereket is.
Az őszi esőkkel lemosódnak a kordonkarra, támberendezésre. Itt húzzák ki a telet. Tavasszal
innen lövik ki az első fertőzést beindító ivaros spóráikat. Ezek az ivaros spórák nehezek,
nem szállnak messzire a széllel, nem a szomszédból jönnek, a mi növényünkön nevelődtek.
Éppen, hogy csak eljutnak a kordonkarokhoz és a talajhoz legközelebbi kis levélkékhez.
A sárguló áttetsző foltocska megjelenése után rövidesen torzulni kezd a levél, a fonákon pedig
hamarosan megjelennek a gomba jellegzetes apró, fehér-szürke telepei, melyek ontják a nyári
spórák (konídiumok) milliárdjait. Ekkor már egyértelmű a fertőzés, de a permetezéssel ne
várjunk idáig se! Ne feledjék, a lisztharmatok ellen csak megelőzéssel védekezhetünk! Ha
nem kezdik el a védekezést kellő időben, akkor a szőlő virágzásáig felszaporodhat. Elhúzódó
virágzásnál több gombageneráció is válthatja egymást, és a felhalmozódó fertőző anyag
a virágokat teljesen elviheti. Megelőznél a kontakt kénes szereké a főszerep. Talán a legősibb növényvédő szerünk, már az ókori görögök is használták. Jelentőségét jól mutatja, hogy
a világon a legnagyobb mennyiségben eladott növényvédő szer ma is.
Bármelyik gyártmányt választhatják, pl. Thiovit Jet, Cosavet DF Edge, Microthiol Speciál,
Eurokén 2000 80 WG, Kumulus S, stb. stb. Ezekkel virágzásig ismételhetjük a kezelést, sőt
töményebb lehet a permetlé, mint nyáron. A Karathane Star is kontakt és kénmentes, hűvösben kifejezetten jól működik. Fürtmegnyúlásnál indíthatjuk a felszívódó (szisztemikus)
blokkot, azaz 2-4 alkalommal, egymást követően permetezhetünk a felszívódó szerekkel.
Sok felszívódó szert nem is lehet többször felhasználni évente! Ilyen pl. a Topas 100 EC,
a Cabrio Top, a Dynali, a Vivando és a Cyflamid, stb. (A Cantus is engedélyezett, de főleg
fürtvédelemre kiváló, a Quadrist inkább csak szürkepenészre ajánlom.)
Az a kertész, aki biztosra akar menni, a kén mellett, kombinációban már korábban is bevetheti a felsorolt felszívódó gombaölőket. Így járhat el az is, aki ritkán jut ki a kertjébe,
és az esők után nem tud rögtön a kontakt kénnel ismételni, vagy olyan érzékeny fajtákat
telepített, melyeknél biztosan számíthat a gombára, illetve ha a közvetlen szomszédjában
fertőzött növények vannak.

2. kép: A lisztharmat gombafonalainak a szorításában kirepedt „sérvessé” vált szőlőszemek.
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A gomba további terjedésének az intenzitása az időjárás függvénye, és ez szabja meg
a permetezések gyakoriságát is. A felszívódó blokk után újra elő lehet venni a kéntartalmú
szereket. A fejlettebb bogyókat már nem tudja megtámadni a lisztharmat, de a levelek
egészen a szüretig dolgoznak, mindvégig követni kell a gombát.
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Tehát ekkor már megtörtént a fertőzés, és akár már másnap megjelenhetnek a gomba
telepei, a fehér penészgyepek, melyek a fonákon a foltok alatt fejlődnek ki. Ezekről szóródnak a fertőzést továbbító spórák (konídiumok), melyek mérsékelten meleg és erősen párás
időjárásban expressz gyorsasággal beteríthetik az egész ültetvényt.

A nyár vége felé már észrevehetjük azokat az apró sárga göböket a leveleken, melyekkel
már a következő szezonra készülődik a gomba. Most még érzékenyek, vékony falúak,
elpusztíthatjuk, szó szerint lemoshatjuk ezeket a levelekről.
Ahol nagy volt a nyári fertőzés, ott a betakarítás után, de még lombhullás előtt érdemes
felvenni a permetezőgépet és elvégezni a kénes vagy még inkább a kénes-olajos lomblemosást, a zárópermetezést, mellyel már a következő évi termést védik. Ne feledjék! A következő
évben elsősorban a saját tőkénkről támad a gomba, mindenki a saját lisztharmatáért felelős.

4. kép: Olajfolttal indul a peronoszpóra levélfertőzése.

3. kép: A lisztharmat áttelelését biztosító sárga és beérett fekete falú göbök (a kazmotéciumok).

3.1.2. A peronoszpóra a szőlő belsejében terjed
Magyarországon 1880. óta kell számolni a szőlő peronoszpórájával. A szőlő bármely zöld
részét megbetegítheti: a virágokat, a fiatal fürtöket, a hajtásokat, a kacsokat és a leveleket is. Ebben hasonlít a lisztharmatra. Viszont a lisztharmattal ellentétben fertőzéskor
a növény belsejébe jut be a gázcserenyílásokon keresztül, és a sejtközötti járatokban terjed
tovább. A sejtekbe szívókákat bocsájt, ezzel károsítja a szőlőt. A megtámadott szőlősejtek
zöld színteste, a klorofill is elbomlik, emiatt keletkeznek az első tünetek. A fény felé tartva
sárga zsíros foltokat, ún. olajfoltokat láthatunk a leveleken.
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5. kép: Ugyanannak a levélnek a fonákja, a kiverődött penészgyeppel.
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Elsősorban a hőmérséklet határozza meg a fertőzéstől a tünetekig eltelő idő, a lappangási
idő hosszát. Ez a folyamat akár három nap alatt is lejátszódhat. A világon az elsők között,
1913-ban Istvánffy Gyula és Pálinkás Gyula táblázatban is feldolgozta ezt az összefüggést.
Az ősszel lehullott beteg levelekről a fakadás után indul a tavaszi fertőzés, 10 °C feletti
napi középhőmérsékletnél, meleg éjszakákon és néhány napos eső után. De később is,
a növény egész életében gondot okozhat. A fiatal bogyók felületén szintén vannak behatolásra alkalmas légcserenyílások, a felületükön is megjelenhet a penészgyep. Az idősebb
szemek töppednek és lilán-barnán összeaszalódnak. Ez jelzi, hogy már „elment a termés”,
leszüretelt helyettünk a gomba. A peronoszpóra a nyár vége felé akár teljesen leszáríthatja
a leveleket, pedig ezeknek még cukrot kellene termelniük a fürtökbe. Ilyen esetben alacsony
lesz a mustfok.
A mediterráneum felől érkező szelekkel váratlanul is megkaphatjuk a könnyen repülő
nyári spórákat. Ez a váratlanul érkező fertőzés is jelentős lehet, mindig résen kell lennünk.
A lisztharmat megbízhatóbb ellenfél, rá biztosabban számíthatunk.
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Jól ismert régi permetlénk a bordóilé, mely a rézgálicból készült (nagyapám kékkőnek hívta).
Még ma is sokan esküsznek rá, több változatban, készen is kapható.
Sok új fejlesztésű molekulában is megtaláljuk a rezet, pl. rézoxiklorid, tribázikus réz-szulfát,
rézhidroxid, rézoxid, stb. Ezek kevésbé perzselnek, a finomabb őrlés miatt a szemcseméretük is kisebb.
Csak néhány név a sok közül: a Champ DP, Champion Gold, Champion 2 FL és WG, Copac
Flow, Copernico Hi Bio, Rezerv, Funguran-OH és Progress, Kocide 2000, Vitra Rézhidroxid,
Cuproxat FW, Nordox, a Rézoxiklorid 50 WP, Montaflow, Rézmax, Copper Field Basic és
Prémium, Astra Rézoxiklorid, Meteor, Neoram 37,5 WG, Cuprosan 50 WP, stb.
Virágzásig bátran használhatják a rezeket, van, aki a virágzó szőlőt sem félti. Ekkor inkább
az újabb típusú rezes készítményeket válasszák - rézmentesből a Polyram DF készítményt.
A felsoroltak valamennyien kontakt módon hatnak, az esőtől lemosódnak. (A mankocebek
„betiltásáról” a gyümölcsös részben már említésre került)
Később, a virágzás után a felszívódó szereket is előveheti az a gazda, aki belülről is szeretné
védeni a szőlőjét, mert pl. biztosra akar menni, csak ritkán jut ki a telkére vagy mert érzékeny
fajtái vannak. Ezek többségét csak 2-4 alkalommal lehet használni, mert könnyen kialakulhat
a gombákban a rezisztencia. Ilyen pl. a Quadris, a Mildicut, stb. A rezisztencia megtörésére
már a gyártásnál kontakt hatóanyaggal kombinált felszívódó szerek is rendelkezésre állnak
a peronoszpóra ellen: Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ, Electis 75 WG, Enervin, Equation Contact,
Lieto, Profilux, Profiler, Cabrio Top, Overgo, Ridomil Gold, Curzate Super DF, Kupfer Fusilan
WG, Galben R, Melody Compact 49 WG, stb.
3.1.3. A szürkepenész, amely mindig jelen van

6. kép: Ezeknek a peronoszpórás őszi leveleknek még cukrot kellene termelniük a fürtökbe.

A védekezés szempontjából még mindig a kontakt réztartalmú gombaölőké a főszerep.
A spórák levélre jutásakor már ott kell lennie a rezes bevonatnak a zöld növényi részeken.
A réz-sók akadályozzák meg a spórák kicsírázását és levélbe jutását. A házikertekben az
időjárást, a növényt és az előrejelzést figyelve a rézzel megelőző kezelést kell végeznünk.
(Ahogyan többi kontakt rézpótlóval is.)
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A legjelentősebb különbség az előző kórokozókhoz képest, hogy a szürkepenész az elhalt
növényi maradványokon is fenn tudja tartani az életét. A lehullott leveleken, a virágporon
vagy akár a karón is. Tehát gyakorlatilag mindig jelen van a környezetünkben, a fertőzés
beindításához csak a számára alkalmas időjárást (esőt) és növényfelületet várja. Ezzel
magyarázható, hogy míg a lisztharmat- és a peronoszpórajárványok előzményei akár egy
évre is visszanyúlnak, addig a szürkepenész berobbanását mindössze a megelőző 15-20
nap határozza meg. Éppen ezért előrejelzése sem megoldott.
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Az éjszakai lehűlésekkel együtt járó meleg, csapadékos napok kedveznek a szürkepenész
(Botrytis cinerea). terjedésének, amely bármelyik zöld növényi részt meg tudja támadni.
A sérülések (pl. jégverés) elősegítik a bejutását, de az ép bőrszöveten és a légcserenyílásokon
át is be tud hatolni. Már virágzáskor elviheti az egész termést. A virágrészek elbarnulása,
elhalása jelzi a fertőzést. Ahol gondot okozhat, ott már a virágzáskor permetezni kell. Furcsának
tűnik, de az elmúlt évek kutatásai bebizonyították, hogy a fürtfertőzést is csökkentheti ez
a korai permetezés. Ezek szerint, akinél visszatérően fürtkárt okoz a szürkepenész, annak
már ekkor védekeznie kell.
A kocsány fertőzésétől zölden zsugorodnak a szemek. Az éretlen bogyókon zöld vagy savanyú rothadásnak hívják a szürkepenész tünetét, de már a zsendülő fürt kirepedt bogyóján
is kiverődhet a gomba „egérszürke” bársonyos penészgyepe. Erről milliószámra fűződnek
le a továbbterjedést szolgáló nyári spórák (konídiumok).
8. kép: Még kicsíphető a szürkepenészes fürtrész.

Ha mindezek ellenére mégis feltűnnek a bogyókon a szürkésbarna foltjok, majd a kiverődött
penészgyep, ott azonnal védekezni kell. A beteg fürtrészek gyors eltávolításával (késsel,
bogyózó ollóval) megelőzhetjük a nagyobb kárt. A nyár folyamán a hajtások és a levelek is
fertőződhetnek. Ezeken alakulnak ki az áttelelést szolgáló fekete „göbök”, a szkleróciumok.
Ha szárazra fordul az időjárás, a fertőzött bogyók összezsugorodhatnak, értéktelenné
válnak. A szürkepenész ősszel az érett, ép bogyókat is megtámadhatja. Emiatt 2014-ben
például sokan nem is kezdték el a szüretet.
Tehát csak megelőzéssel (preventíven) lehet védekezni e gombafaj ellen, ebben hasonlít
a lisztharmatra és a peronoszpórára. A penészes termést már utólag nem lehet meggyógyítani.
7. kép: A lisztharmattól kirepedt bogyón máris megjelent a szürkepenész.

Később a fürtzáródás előtt, megelőzésképpen ismételni kell a permetezést. Ekkor tudunk
utoljára gombaölő szert bejuttatni a fürtök belsejébe, ahol a bogyóktól védett párás, nedves
mikroklímát a kórokozó különösen kedveli. Kiemelten figyelni kell a sűrű lombozatú tőkékre,
a mélyfekvésű területek növényeire.
Leggyakrabban a szürkepenész fürtön jelentkező kórképével találkozunk. A lisztharmattól,
napégéstől, jégveréstől, molyok rágásától sérülő, vagy a hirtelen lezúduló csapadéktól kirepedő
bogyók nyitott kapukkal várják a gombát. Még a bőrszöveten sem kell átküzdenie magát.
Tehát az egészséges és károsítómentes tőke fél siker a szürkepenész elleni küzdelemben

56

Sajnos a kén és a réz sem hatásos ellene. Amennyiben a gomba terjedésének kedvező napok
jönnének pl. a Chorus 75 WG (14 nap), Quadris (7 nap), Switch 62,5 WG (bor21, csemege
35 nap), Teldor 500 SC (csemege 7, illetve bor 14 nap), Cantus (é.v.i. 28 nap), Prolectus (bor
21, csemege 14 nap), Qualy (21 nap) az engedélyezett III. kategóriás készítmények, melyek
a zárójelben lévő élelmezésegészségügyi várakozási időkkel rendelkeznek. Kis kiszerelésben
már a Cabrio Top is bevethető, mely egyben lisztharmatra és peronoszpórára is engedélyezett, 35 napos é.v.i.-vel rendelkezik. Egy parazita gombát tartalmazó „bioszer” a Botector,
mely nincs korlátozva a várakozási idő tekintetében.
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3.1.4. A trónkövetelő feketerothadás gomba
Egyre több ültetvényben, egyre nagyobb gondot okoz. Abban is különbözik a három nagy
testvértől, hogy még nem igazán kidolgozott a kémiai növényvédelem ellene. Esetében
jóval nagyobb jelentősége van azoknak a mechanikai, biológiai módszereknek, melyekkel
csökkenteni lehet a fertőzés kialakulását.
Ez a gombafaj a szőlő minden fiatal, növekedésben lévő zöld részét fertőzheti, pl. a fürtkocsányon is megjelenhet. Tehát a fejlődő szőlőre kell a leginkább vigyáznunk, a virágzástól
4-6 hét át sűrűn kell ellenőrizzünk a tőkéket.
A leveleken talán a perzseléshez hasonlítanak leginkább a szabálytalan alakú, barna
közepű és éles sötét határvonallal lezárt foltjai. Az elhalt levélfolton körkörösen megjelenő
termőtestek pedig már egyértelművé teszik, hogy ennek a gombának a kórképét látjuk.
10. kép: Egészséges, kávébarna és feketévé aszalódott szemek.
A feketerothadás fertőzésének fokozatai fürtön.

Ez esetben a beteg levelek összegyűjtése és a száraz fürtök leszedése, megsemmisítése
a legfontosabb védekezési teendőnk. (Ezzel egyben a peronoszpóra áttelelését is megakadályozzuk.) A szőlőt is termésmaradványok nélkül kell a télbe bocsájtanunk, hasonlóan
az összes gyümölcsfánkhoz és bokrunkhoz. (Tapasztalatok szerint a feketerothadástól
összeaszott fürtöket nehéz leválasztani a vesszőkről. Ez is a gomba jelenlétét mutatja.)
Tavasszal pedig a beteg vesszőket eltávolító erős tisztítómetszéssel folytassuk a védekezést.
A védekezés kulcsa tehát: a beteg növényi részeket el kell távolítani a kertből! Ugyanakkor
lassan gyűlnek a tapasztalatok is a gombaölő szerekkel kapcsolatban is.

9. kép: A feketerothadás kezdeti levéltünete.

A fürtön összetéveszthető a peronoszpórával, de a feketerothadásnál barna színnel indul
a bogyók rothadása, majd szénfeketévé aszalódik a fürt. Később a mumifikálódott szemeken is megjelennek a fekete apró, a gombostűfejnél is kisebb gombatestek. Ezekkel telel át
a gomba. Ellenállóságukra jellemző, hogy 2-3 évig is életképesek maradnak, és újra és újra
fertőzhetnek a kertünkben.

11. kép: A feketerothadás áttelelését biztosító beszáradt fürtök,
felületükön a tűszúrásnyi gombatestekkel.
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A felszívódók közül III. kategóriás és a feketerothadásra hivatalosan is engedélyezett a Dynali,
pozitív visszajelzések érkeztek a Cabrio Top-ról és a Cantusról is. Megnehezíti a dolgunkat, hogy a fertőzés később, akár csak 3 hét elteltével válik láthatóvá, ekkor jelennek meg
a tünetek. Ekkor már késő felvenni a permetezőgépet. Tehát ahol az előző évek fertőzése
és a meleg csapadékos időjárás miatt számítani lehet a megjelenésére, ott megelőzéssel
kell védekezni ellene. Ebben hasonlít az előzőekben tárgyalt gombákra.
3.1.5. A kártevők: a molyok, az atkák és az amerikai szőlőkabóca
Ezek a kártevők a gombákhoz képest kevesebb gondot okoznak. Leginkább talán a tarka
szőlőmollyal gyűlhet meg a bajunk. Az első nemzedék hernyói a virágokat rágják, a saját
védelmükre kialakított szövedékben károsítanak. A második és a harmadik nemzedék hernyói
a bogyókba rágnak be, és ezzel utat nyitnak a szürkepenésznek.
Szerencsénkre jól működik velük szemben a szexferomoncsapda, mellyel észlelhetjük
a lepkék megjelenését, tehát felkészülhetünk a védekezésre. A néhány ezer forintos eszközzel
akár 12 hétig is követhetjük a moly rajzását. Megtekinthetőek pl. a www.csalomoncsapdak.hu
oldalon. (Érdemes megnézni a honlapot! Az MTA növényvédős tudósai már számtalan
kártevőre kifejlesztették a feromonos és a színcsapdákat, melyek innen megrendelhetőek. A rovarok biológiájáról részletes leírást tettek fel a weblapjukra, a tanfolyamainkon is
ajánljuk a hallgatóknak.)
Heti kétszeri leolvasással már elég pontosan meghatározhatjuk a rajzáscsúcsot, ezután
7–10 nappal a lárvák tömeges megjelenésére is számíthatunk. Folyamatosan figyeljük
a tőkéket, és amennyiben már találtunk kis hernyókat a virágon, a fürtökön, indíthatjuk
a permetezést. Számos rovarölő a piretroid csoportba tartozik, ezek kontakt szerek: Decis,
Karate, Kaiso Garden, Cyperkill, Mavrik 24 EW, stb. Bioszer a Dipel DF, ezek a fiatal hernyók
ellen hatásosak.

12. kép: A szőlőmoly virágzáskori kártétele, a megrágott fürt.

A gubacsatkák, a levélatkák, de a takácsatkák is hasonlóan károsítanak a gyümölcsfákon
és a szőlőben is, ezért együtt tárgyaltam ezeket a pókszabásúakat a gyümölcsfás részben,
egy szőlőlevél fényképét is beillesztettem. Az ellenük felhasználható készítmények többsége
is közös, a fákra és a tőkékre is engedélyezettek. Kérem, lapozzanak vissza! Az ott felsorolt
atkaölők közül a szőlőben a rügypattanáskori lemosásra a Nevikén Extra, az Olajos rézkén,
a Vektafid R, stb. engedélyezett. Ezekkel a rügypikkelyek alól kibújó atkákat gyéríthetjük.
Később a speciális atkaölők közül az Envidor 240 SC és az Ortus 5 C használható, de
a lisztharmat elleni kéntartalmú gombaölőkkel is gyéríthetjük az atkákat.
2013-ban jelent meg nálunk először a szlovén határnál a szőlő aranyszínű sárgaságát
okozó fitoplazma. Ez lesz a második filoxérajárvány – riogattak minket, nem is alaptalanul.
Az európai példák megmutatták, hogy milyen nagy gyorsasággal tud kipusztítani teljes
szőlőültetvényeket. A kórokozóra szinte az összes Magyarországon termesztett szőlőfajta
fogékony, és az iszalagon is megtalálható. Szigorú jogszabályok születtek, a karanténcsoportba sorolták, melyek a házikertekre is vonatkoznak. Sajnos a nyugatról való terjedését
így sem tudtuk megállítani, 2019-ben már átlépte a Dunát.
Nehezíti a küzdelmet az, hogy nincsenek jellegzetes tünetei. Talán a levelek háromszög
alakban való besodródása az egyik legtipikusabb jele annak, hogy már fertőzött a növény.
További nehézség, hogy a biztos diagnózist kizárólag csak molekuláris vizsgálati módszerekkel rendelkező laborban lehet felállítani.
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3.1.6. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban
Egyre kevesebb növényvédő szer közül választhatunk, és ezek egyre drágábbak is. Minden
más eszközt meg kell ragadnunk, hogy a szőlőnek optimális, a károsítók számára viszont
kedvezőtlen körülményeket teremtsünk. Ez lesz az elkövetkező évek feladata.
A telepítés előtt álló kertészeknek javaslom a néhány ezer forintos talajvizsgálat elvégzését, és ennek eredményei alapján a telepítés előtti tápanyagfeltöltést. Mindenképpen
ellenálló fajtákat válasszanak, és szellős, könnyen felszáradó kordonformát alakítsanak
ki. Erre törekedjenek a zöldmunkákkal is. A későbbiekben a szőlő jó kondícióban tartása
a legfontosabb fegyverünk a kórokozókkal és a kártevőkkel szemben. Ez csak a kertünknek
legmegfelelőbb talajtrágya, lombtrágya, biokondícionáló rendszeres használatával lehetséges. Ebben a kérdésben a kertjét, növényeit és a helyi klímát jól ismerő kertész tud dönteni.
Semmi sem pótolja a gazda szemét!
13. kép: A levéltünet a fitoplazma fertőzésére utal.

A fitoplazma sok mindenben hasonlít a vírusokra. A védekezés nehézségeiben mindenképpen, mert a fertőzés megtörténte után a fitoplazma esetében sem tudjuk meggyógyítani
a szőlőt. Egyetlen lehetőségünk, hogy akadályozzuk meg a terjesztőt, a vektort, az amerikai szőlőkabócát a fitoplazma átvitelében. Érdemes ragacsos sárgalapot kifüggeszteni
a kordonkarra, és ha megjelentek rajta az apró szárnyas kabócák, akkor már a fitoplazmára is
gyanakodnunk kell, hogy a kórokozó tünetei is megjelenhetnek. A www.portal.nebih.hu oldalon
egészen részletes útmutatást kaphatnak a védekezés lehetőségeiről. Érdemes felkeresni!
Ha betartjuk a technológiai ajánlásokat, akkor nem okoz „második filoxéravészt” a fitoplazma.

14. kép: Amerikai szőlőkabócák a CSALOMON SzZ jelű ragacsos sárgalapon.
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Természetesen továbbra is nagyon fontos a fertőzési források megszüntetése. A betegség
tüneteit mutató vesszőket metszéskor el kell távolítani, a peronoszpórás és fekete rothadásos
leveleket ősszel forgassák be vagy semmisítsék meg, és a beszáradt fürtmaradványokat
is szedjék le.
A fertőzött és szőlőmolyos fürtöket, fürtrészeket érdemes minél előbb kivágni. A gubacsatkás levelek lemetszése, az amerikai szőlőkabóca tojásaival fertőzött vesszők tavaszi
megsemmisítése is a növényvédelmi munkák részét képezik.

15. kép: Nem elég leszedni, meg kell semmisíteni a beteg maradványokat.
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A növényvédő szerek használata, de az elhagyásuk is szakértelmet kíván. Gere Attilának ez
sikerült. Egyik évben ellátogattam a villányi pincészetébe. Az ország egyik legjobb vörösborát
kóstolhat¬tam nála, a Gere Kopárt. Kizárólag biokészítményekkel: réz és kéntartalmú gomba-ölőkkel és öt, különböző növénykondicionálóval védte a szőlőjét. Hétszer permetezett,
abban az évben ez volt az országos átlag is. Ismeri a fajtáit, a dűlője klímáját, a várhatóan
megjelenő károsítókat, és rendszeresen ellenőrzi az ültetvényét. Mi is a károsítók biológiájának az ismeretében dönthetünk a szükséges beavatkozásról. Ebben próbáltam segíteni.

16. kép: A szépsége miatt is ültethetjük…

Jó egészséget, örömmel teli kertészkedést és szép borokat kívánok!
Zsigó György növényorvos
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