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Házikerti gyümölcsösök növényvédelmi technológiai javaslata
Szőlő- és gyümölcsültetvények rügypattanáskori lemosó permetezésre

A rügypattanáskor, a tavasz kezdetén végzett lemosó permetezés alapvető célja, hogy a szőlőtőke repedéseiben,
gyümölcsfák kérgén, kéregrepedéseiben, a rügyeken megtelepedett kórokozók (baktérium, gomba) fertőző
szaporító képleteit,a rovarkártevők (pajzstetvek, atkák, levéltetű-tojások, molyok, szőlőkabóca tojások) áttelelő
alakjait gyérítsük.
A lemosó permetezést metszést követően, rügypattanáskor, szélcsendes és fagymentes időben, száraz
ültetvényben kell elvégezni. A permetezést követő 6 órán belül lehulló csapadék a kezelés hatékonyságát
jelentősen csökkenti.
Az olajos lemosó permetezés az egyik hatékony módja a szőlőt károsító és elpusztító aranyszínű sárgaság
fitoplazma betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca áttelelő tojásainak elpusztítására. A bő lé
mennyiséggel, alaposan elvégzett lemosó permetezés jelentősen csökkenti a kabócák egyedszámát, és így a
betegség elterjedését is. A betegség ellen jelenleg csak a kabócák elleni védekezés jelent megoldást.
A különféle olajat - paraffinolaj, ásványolaj, napraforgó olaj - is tartalmazó készítményeket bő lémennyiséggel,
teljes borítottságot biztosítva kell kijutatni metszést és metszési felületek faseb kezelését követően a szőlőtőkékre
és gyümölcsfákra. Az olaj tartalmazó készítmények (Vegarep, Biola Agro) kizárólag a rovarkártevők ellen
nyújtanak védelmet, gombabetegségek eleln nem.
A poliszulfid kén hatóanyagot tartalmazó szerek lisztharmat gomba ellen is hatékonyak, alkalmazásuk az elmúlt
évben lisztharmat fertőzést elszenvedett területeken indokolt.
A réztartalmú szerek a fás részt károsító gombák, baktériumok (pl. tűzelehalás), alma varasodás, őszibarack
levélfodrosodás ellen nyújtanak megelőző védelmet.
A kombinált hatóanyagú - réz + kén + paraffinolaj - készítmények adják a legszélesebb hatást az áttelelő
kórokozók, kártevők ellen.
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Dózis
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Agrokén
(Nevikén, Nevikén Extra, Vektafid S)

poliszulfid kén +
paraffinolaj

3-5%

0

0

Vektafid R
(Vegesol R)

réz + paraffinolaj

2-3%

0

0

Olajos rézkén
(VEGESOL eReS)

réz + kén
paraffinolaj

3-4%

0

0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

A felsorolt növényvédő szerek környezetbarát minősítésűek, az ökológiai és az agrár-környezetgazdálkodási
programban engedélyezettek, és szabadforgalmú (III. kategóriába sorolt) készítmények.

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.
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