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1. Szőlőültetvények növényvédelmi technológiai javaslata
2017. május 26 - június 06. közötti időszakra
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MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

2. Gyümölcsösök növényvédelmi technológiai javaslata 2017. május 26 -június 06. közötti időszakra
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MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Tapadásfokozó segédanyag: Nonit (0,025%) vagy Biosol-Káliszappan (1,0%)
A kezelést szélcsendes időben, száraz ültetvényben kell elvégezni, virágzó növények közelében este (sötétedés
előtt). A permetezést követő 2 órán belül lehulló csapadék a kezelés hatékonyságát jelentősen csökkenti.

Jelenleg fertőzési veszély áll fenn:
�
�
�

szőlő:
alma, körte:
őszibarack:

lisztharmat, peronoszpóra
levéltetű, molyok, almalisztharmat, varasodás
levéltetű, tafrinás levélfoltosság

Gyümölcsösben, zöldségféléken, dísznövényeken az erős levéltetű fertőzés indult meg. A védekezés sikere az
alkalmazható szerek folyamatos váltogatásában, és a soron kívül megismételt kezelésekben van. Alkalmazható
készítmények:
•
Teppeki - speciális levéltetű elleni készítmény, hosszú hatástartammal
•
Mospilan 20 SP/SG (Spilan, Gazelle) - más állati károsítók - bogarak, hernyók - elleni védekezésben is
használható
•
Pirimor 50 WG - csak levéltetű ellen ad védelmet
•
Actara SC - más rovarok elleni védekezésben is használható, II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer

•
Apacs 50 WG - más rovarok – burgonyabogár, körte levélbolha, alma vértetű - elleni védekezésben
is használható, II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer
•
Chess 50 WG - levéltetű és liszteske ellen ad védelmet, II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő
szer.
További szakmai információ kérhető a szarkat@t-online.hu elektronikus levélcímen, vagy a 30/216-45-61
mobil telefonszámon, 17:00 és 19:00 között.
Siklós, 2017. május 25.

Szarka Tibor György
okl. agrárkémikus agrármérnök

