
Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet Növényvédelmi Szaktanácsai

Őszi lemosó permetezés:

Korábban a szakirodalom a télvégi rügyfakadás előtti lemosó permetezést tartotta olyan védekezési
eljárásnak, amely a kárt okozó szervezetektől mentesíti a kert növényállományát. Még ennél is
eredményesebb már ősszel, mégpedig a vegetáció befejeződése után, lombhullás idején (november)
végzik el, mert ezzel a leveleken lévő spórákat és az áttelelő kártevők tojásait is megsemmisítik,
vagyis a fertőzött lombot is semlegesítik. A vesszőkről leváló levelek alapjukról kaput nyitnak a
kórokozóknak míg a helyük be nem parásodik. Sok kórokozó-kártevő a rügypikkelyek közé húzódik a
hideg elől, amelyek szintén a lombhullás idején záródnak. A növényvédőszer kijuttatása nagy
lémennyiséggel indokolt a törzsek és ágakon egyenletes fedés biztosítása érdekében.

Ajánlott készítmények:

ASTRA RÉZOXIKLORID: 840g/Kg rézoxiklorid

Felhasználható: almástermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) gombás eredetű (varasodás,
monilia), baktériumos eredetű (tűzelhalás) betegségek ellen. Csonthéjasokban (őszi-kajszibarack,
szilva, meggy, cseresznye) baktériumos-és gombás eredetű betegségek ellen (tafrina,
levéllyukasodás).  Bogyósokban (ribiszke, málna, köszméte, szamóca, szeder) vessző és
levélbetegségek ellen. Dózisa: 3-4 kg/ha (0,3-0,4%-os töménységű permetlé)

BORDÓI EXTRA: 20% réz, borodi keverék, Dózisa: 1%-os

Felhasználható: almástermésűekben (monilia, varasodás) csonthéjasokban (ágelhalás,
levélfodrosodás)

BORDOILÉ +KÉN NEO SC:  215g/l rézszulfát, 290 g/l kén gyári kombináció

Felhasználható: almástermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) tűzelhalás, lisztharmat, varasodás.
Csonthéjasok: (kajszi-őszibarack, szilva, meggy, cseresznye) baktériumos, gombás betegségek. Szőlő
(lemosó) áttelelő lisztharmat, szőlőlevélatka. Dózisa: 4-5 l/ha (0,4-0,5%-os) töménységű permetlé

CUPROFIX:  30DG 30% mankoceb 12 % rézszulfát

Felhasználható: almástermésűekben baktériumos ágelhalás, varasodás, gombásbetegségek ellen
(kivéve lisztharmat). Csonthéjasokban baktériumos betegségek (ágelhalás) levélfodrosodás (tafrina),
levéllyukacsosodás, vörösfoltosság ellen. Dózisa: 4kg/ha (0,4%-os töménységű permetlé)

OLAJOS RÉZKÉN: 90 g/l réz (rézoxiklorid), 210 g/l kén, 420 g/l parafinolaj

Kombinált gyári készítmény, ezzel védekezhetünk nyugalmi állapotban a baktériumos és gombás
eredetű betegségek és kártevők ellen. Dózisa: 3-4%-os töménységű permetlé. Felhasználható:
almástermésűekben, szőlőben, csonthéjasokban (meggy, cseresznye, szilva, kajszi-őszibarack),
bogyósokban (málna, szeder), díszcserjékben.

VEGESOL eReS: 300 g/l elemi kén, 11,5% rézhidroxid, 20% napraforgó olaj



Kontakt hatású fungicid (gombaölő) kombináció, ami növényolaj alapú hatás és tapadásfokozó
adalékanyagot tartalmaz. Ökológiai gazdálkodáshoz javasolt szer. Felhasználható:
almástermésűekben: varasodás, baktériumos és gombás elhalás, lisztharmat és tűzelhalás ellen.
Csonthéjasokban: baktériumos ágelhalások, levéllyukacsosodás, tafrina és kajszi apiognomoniás levél
betegsége ellen. Bogyósokban: köszméte, ribiszke, málna lisztharmat és vessző betegségek ellen.
Szamócában, mikoszferellás levélfoltosság ellen. Dózisa: 4-5 l/ha (0,4-0,5%-os töménységű permetlé)

A cikkben szereplő növényvédő szerek beszerezhetők a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben.

6760 Kistelek, Kossuth u. 88.
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