
DÉLGAZDA MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET

NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSAI

Tisztelt Olvasó!

A Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet növényvédő  szerek forgalmazásával foglalkozó szakemberei
rendszeres tápanyag-utánpótlási és növényvédelmi tanácsokkal segíti Önöket, hogy egészséges és
vegyszerterhelés mentes termékeket állítsanak elő.

1) Témakör: A szőlő-gyümölcs-bogyósok őszi lemosó permetezése:
Melegedő éghajlatunk ősszel is kedvez a kórokozok elszaporodásához. Betakarítás után (alma, körte,
szőlő) növényvédelmi beavatkozás hiányában hónapok telnek el, amikor minden gátlás nélkül
szaporodhatnak a korábban szigorúan és drágán megfékezett gombák. A gyümölcsöket károsító
gombák nemcsak áttelelnek, sőt egyesek még télen is szaporodnak. Az őszibarack tafrinás
betegségeinek kórokozója – (Taphrina deformans) 4°C fok felett is fertőz. A kajszi pszeudo-monászos
elhalása minden esetre nagy mennyiségű szaporító képlettel várja a tavaszt, majd jelentős fertőzési
nyomást okoz. Utóbbi években ez a technológiai elem (őszi lemosó) leszűkült a tél végi lemosó-
permetezésekre. A tavaszi vagy tél végi lemosó – permetezés helyén való technológiai elem, persze
ha megvalósulhat. Szélsőségesebbé váló éghajlatunkon egyre gyakrabban megesik, hogy a gyors
tavaszi felmelegedés miatt késünk a lemosó-permetezés optimális idejével. Időszerű most újra
átgondolni a lemosó permetezések időzítését, különösen most figyelemmel az őszi kezelésre. Az őszi
időszak alkalmas, hogy a vesszők felületén, sebek környékén, kéregrepedésekben megbújó
kórokozókat gyérítsük. Az őszi kezelést bő permetlémennyiséggel kijuttatva lombhullás kezdetétől
javasolt elvégezni. A lemosó szerek szűk piacát áttekintve, sok szempontot figyelembe véve kell egy
jó készítményt kiválasztani. Hasznos, ha a termék több hatóanyagot is tartalmaz, hiszen több
csoportba tartozó kórokozó ellen lehet és kell egyszerre védekezni. Tapasztalatok ismeretében
valamennyi, lemosó-készítmény megfelel a követelményeknek és szabad forgalmú készítménynek
minősülnek.
BORDÓI LÉ+KÉN NEO SC
Felhasználható: gyümölcs-szőlő
Kórokozók: gombabetegségek – lisztharmat
Dózis: 0,4-0,5 %

COPPER FIELD
Felhasználható: alma, körte, birs, naspolya
Kórokozók: baktériumok, gombás ágelhalások, tűzelhalás, varasodás
Dózis: 3-4 l/ha

OLAJOS RÉZKÉN
Felhasználható: alma, körte, birs, szőlő, csonthéjasok
Kórokozók: baktériumos gombás betegségek, áttelelő atkák, pajzstetvek
Dózis: 3-4 %

VEGESOL eReS
Felhasználható: almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok, szőlő



Kórokozók: varasodás, lisztharmat, baktériumos ágelhalás, tűzelhalás
Dózis: 4-5 l/ha

A javasolt készítmények kedvező áron megvásárolhatók a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben:
6760 Kistelek, Kossuth u. 88. (volt Dégáz bejárata a Hársfa u. felől)

ÉRTESÍTÉS:
Növényvédelmi tevékenység folyamatos végzéséhez érvényes „zöld-könyves” engedély szükséges. Ha
érvényessége lejár, vagy lejárt a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 21§ (8) alapján 8 órás
továbbképzéssel érvényesíthető.
A továbbképzés időpontja: 2018. január 6. (szombat) 8:30-16:30
Továbbképzés helye: 6760 Kistelek, Petőfi utcai Általános Iskola aulája

Sikeres növényvédelmet!

Tasi József
növényvédelmi szakmérnök


