SYNGENTA alma növényvédelmi előrejelzés (2018.04.26.)

Dunai régió

Alma növényvédelmi előrejelzés (2018. 04.26.)
Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére
Kiadva: 2018.04.26. 12:00-kor.
Érvényes: 2018.05.03-ig.
Várható frissítés: 2018.05.03. 12:00-kor
Az alma gyorsan virágzik. A meleg időjárásban megfelelő a virágok termékenyülése. Vannak még most nyíló
virágok is, de jócskán akad már megkötött is. A meleg idő miatt a tűzelhalás veszélye fokozott, de hiányzik az
egyik alapvető feltétel a fertőzéshez, a csapadék. Az elkövetkező napokban várható eső miatt figyelemmel kell
kísérni az ültetvényeket. Amennyiben a meleg időjárásban csapadékot kap az ültetvény és még jelentős
mennyiségű virág van az ültetvényben, akkor a tűzelhalás ellen védekezni kell.

A virágzás alatti időszakban fokozottan vigyázzunk a méhekre. A virágzás alatt – lehetőleg - ne kezeljük rovarölő
szerrel az ültetvényünket. Várjuk meg a sziromhullást, és azt követően már bátrabban alkalmazhatjuk a rovarölő
szereket. Természetesen akkor is körültekintően, mert a gyümölcsösben a virágzó gyomokat is látogatják a
méhek.

Az elmúlt napokban tapasztalható száraz időjárás nem kedvez a betegségek számára a fertőzéshez. A száraz
időjárásban még nem indult el az aszkospórák tömegesen szóródása, csak az áttelelő szaporítóképletek
duzzadását figyeltük meg. A következő csapadékos hullámban már biztosan megindul a fertőzőanyag tömeges
szóródása. A lisztharmat számára kedvező az időjárás, a betegség fellépése számottevő mértékű.
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A virágzás alatt – ha szükséges a permetezés - elsősorban felszívódó készítményeket használjunk. Vigyázzunk a
felszívódó készítmények használatakor, mert könnyen perzselést okozhatnak a virágrészeken. Ne adagoljuk túl
őket. A kijuttatás időpontjának megválasztásakor kerüljük az intenzív napsütés időszakait.

A rovarok kártétele továbbra is fokozott. A virágzás után feltétlenül védekezzünk rovarölő szerrel, mert várhatóan
az idei évben a kártevők jelentős kárt tesznek a védetlen ültetvényekben. Jelenleg a lombormányosok és a
levélpirosító levéltetű kártétele fokozott.

Egyes ültetvényekben tömeges a bimbólikasztó kártétele. A bogár a még ki nem nyílt virágbimbókba rakja
petéjét, amely a kikelés után a virágok károsításával csökkenti a kötődő kis termések számát.

2

SYNGENTA alma növényvédelmi előrejelzés (2018.04.26.)

Dunai régió

A megbarnult, ki nem nyíló virágsapkát leemelve könnyen megtalálhatjuk az ormányosbogár lárváját. Tömeges
előfordulása esetén a virágbimbók 30-40%-át is tönkreteheti.
Megjelentek az első levéltetvek is a lombozaton. A betelepedéssel párhuzamosan megkezdődött a kolóniák
kialakulása is. A levéltetvek vírusterjesztők is, ezért a korai kártételt próbáljuk minél előbb megakadályozni.
Legtöbbször az őket „gondozó” hangyák jelenléte hívja fel a figyelmet a levéltetvek betelepedésére.

Jelentős számban megtalálhatók az araszoló hernyók és a rügysodró hernyók is. A téli időjárás nem ártott nekik.
Most gyors ütemben károsítják a lombozatot.
A levélpirosító levéltetvek és a vértetvek kártétele is fokozott. Azokban az ültetvényekben, ahol tavaly gond volt
a vértetvekkel, ott most – lehetőleg virágzást követően – védekezzünk ellenük.

A mostani időszakban még nincs kiterjedt lombozat, így a vértetvek elleni permetezés során a kártevőt
fokozottabban elérhetjük a permetlével. Ez elsősorban a fás részek jó lefedhetőségében jelentkezhet.
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Gyomnövények ellen javasolható a felszívódó szerek használata. A gyomnövények 10-25 cm-es fejlettségénél
célszerű kijuttatni őket. Ebben az esetben a legjobb a hatásuk, és a fákra sem jelent veszélyt az alacsony
gyomokra tartott szórófej a használat során.

A meteorológiai állomások által mért adatok
Április 20 - 26.
Nagykőrös
Cegléd
Monor
Kecel
Lőrinci

Heti
átlaghőmérséklet (oC)
18,5
18,3
17,6
17,2
17,1

Csapadékösszeg
(mm)
3
2
5
1
0

Pénteken csendes, nyugodt, napos, mérsékeltebben meleg időre van kilátás. Gyenge vagy mérsékelt délies szél
fúj. Szombaton délelőtt napsütés, gyors melegedés, délután gomolyfelhősödés, majd késő délutántól, estétől
elszórtan, de sokfelé kialakuló záporok, hevesebb zivatargócok várhatóak. Vasárnap reggel, délelőtt csökken a
csapadék valószínűsége, de még lehetnek elvétve záporok. Ismét kisüt a nap, gyorsan melegszik a levegő, majd
délután összességében kevés helyet érintve, de újabb záporok, zivatargócok kialakulásával lehet számolni.
Hétfőn, kedden és szerdán is hasonló marad a légköri helyzet. Előreláthatólag mérsékelt déli, délnyugati szél
mellett, meleg, változóan napos-gomolyfelhős időben, elsősorban délutánonként, esténként szórványosan
kialakulnak záporok, esetenként kis körzetet érintő, de hevesebb zivatargócok. Tartós, kiterjedt, áztató eső
továbbra sem valószínű. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet biztonságosan végezni. A
következő 7 napban a Térségben 20 mm csapadék várható (Forrás: http://www.eumet.hu/).

A Syngenta ajánlata erre a hétre
•
•
•
•
•

lisztharmat ellen: Thiovit Jet, Topas 100 EC
varasodás ellen: Score 250 EC, Bravo 500
rovarkártevők ellen: Voliam Targo, Vertimec Pro
vértetű, levéltetvek ellen: Actara SC
gyomok ellen: Medallon Prémium
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