
AMI ELLEN VÉDEKEZÜNK

Az áttelelő képlet az atka- és levéltetű-kártevők ese-
tében a tojás, a pajzstetű esetében a feketepajzsos, 
első fejlődési fázisban lévő lárva. A tojások, illetve fe-
ketepajzsos lárvák a fás részeken találhatóak, nagy 
lémennyiséggel elvégzett permetezéssel viszonylag 
könnyen elérhető helyeken. A levélpirosító, illetve 
hamvas levéltetű-fajok (Dysaphis spp.) tojásai pél-
dául olyan repedésekben vannak, amelyek lemosó 
permetezéssel nem érhetőek el tökéletesen.

AMIVEL VÉDEKEZÜNK

A kártevők ellen jó hatékonysággal alkalmazhatók 
az olajos lemosó készítmények, amelyek esetében 
két csoportból választhatunk terméket.

1. Ásványi olaj alapú készítmények
2. Napraforgó olaj alapú készítmény (pl. Vegarep EC)

Ásványiolaj-alapú készítmények esetében a vízben 
történő oldódást különböző tenzidek hozzáadásával 
oldják meg a gyártók. Kijuttatást követően ezeknek a 
tenzideknek köszönhetően a készítmény pára, vagy 
csapadék hatására részlegesen „visszaoldódnak” 
és a meredekebb szögállású vesszőkről „lecsorog-
nak”. Az egy éves vesszőkre lerakott tojások elleni 
hatékonyságuk ezért is részleges. Keverhetőségük 
réztermékekkel általában nem jó.

Napraforgóolaj-alapú készítmények esetében  
(Vegarep EC) a vízben való oldódást szójalecitinnel 
oldották meg. A készítmény kijuttatás után térhálós 
szerkezetbe beszárad, pára és csapadék esetén 
sem oldódik vissza, a fojtóhatás tökéletes marad. 
Általában minden réztermékkel keverhető, több óra 
múlva is homogén oldatot képez velük. (Pl. Bordo-
Met DG) A nagy lémennyiséggel, olajjal kijuttatott 
réztermékek hatékonysága a fás részeken megta-
lálható kórokozók képletei ellen sokkal hatékonyab-
bak, mintha a vegetáció elején hatásfokozó nélkül, 
kisebb lémennyiséggel juttatjuk ki azokat.

Hogyan védekezzünk a …
 

ZÖLD ALMALEVÉLTETŰ (APHIS POMI)
PIROS GYÜMÖLCSFA-TAKÁCSATKA (PANONYCHUS ULMI)

KALIFORNIAI PAJZSTETŰ (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS)
… ellen? 

Ásványiolaj + réz (balra), 
Vegarep EC + BordoMet DG (jobbra)
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Vegarep EC-vel kezelt ültetvény (Tiszabercel 2020)

A növényvédő szereket használja kellő gondossággal. Használat előtt mindig olvassa el a termékcímkét és a termékinformációkat!

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

1. A lemosó permetezéshez a durvább cseppek képzésére alkalmas kerámiabetétes fúvókákat válasz-
szunk. Ezután az ültetvényszerkezetnek megfelelő nyomást, haladási sebességet és ezek függvényé-
ben lémennyiséget válasszunk! 

2. Amennyiben réztartalmú készítménnyel, tankmixben akarjuk kijuttatni a Vegarep EC-t, a tankba elő-
ször mindig a réztartalmú terméket oldjuk fel és csak utána adagoljuk a permetléhez a Vegarep EC-t.

3. A permetezések után azonnal tisztítsuk meg a permetezőgépünket, mert a Vegarep EC nemcsak a 
fás részekre tapad rendkívül jól, hanem a permetezőgépünkre is. Napokkal később már nagyon nehéz 
lesz a gépről való eltávolítása!

A VÉDEKEZÉS EREDMÉNYE

A megfelelően elvégzett kezelés esetén a piros gyü-
mölcsfa-takácsatka ellen az adott évben nagy va-
lószínűség szerint NEM, a zöld almalevéltetű ellen 
pedig legalább egy alkalommal kevesebbszer kell 
védekezni. A kaliforniai pajzstetű áttelelő populáci-
ója - az elért fedettségtől függően - 90 %-os haté-
konysággal gyéríthető. 


