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L U G E JA K I R J U TA B

Aliette’i
kasutusvõimalusi

Lugesin Targu Talitast seenhaiguste tõrje preparaadist Aliette 80 WG, millega soovitati tõrjuda ebajahukastet salatil ja kurgil. Avastasin Aliette’i ka ühest
aianduspoest. Lugesin pakendilt,
et see on süsteemse mõjuga preparaat ja et lisaks eespool mainitud kultuuridele sobib ka maasika närbumistõve ning dekoratiivtaimede juurte ja varte närbumise ja mädanike tõrjeks.
Varakevadel Saksamaal tuttavate juures külas olles nägin,
kuidas nad pritsisid sellega ka
okaspuid. Nad ütlesid, et kasutavad sama preparaati ka hilissügisel. Pidi väga hästi aitama.
Tänu oma aednikest-agronoomidest tuttavatele tean, et vahel
aitab mõni preparaat ka neil juhtudel, mida pole kasutusjuhendis kirjas, kuna mõjub ka teistele samasse suguseltsi kuuluvatele seentele. Olen näinud, kuidas Score’iga on edukalt tõrjutud
rooside tahmlaiksust ja kartuli-lehemädaniku tõrje vahend on andnud päris häid tulemusi okaspuude seenhaiguste ohjeldamisel.
Küllap hävitab Aliette seeni ka
okaspuudel. Ehk tasub proovida?

Roosteseen pirnilehel.

MARE LÕOMAA
KO MME N TA A R

Roosi-tõlvrooste (Phragmidium tuberculatum).

(kevised). Neist väljuvad eosed nakatavad kadakat. Kadaka okstel arenevad
nahksed pahad (gallid), millest väljuvad eosed nakatavad uuesti pihlakat.
Gymnosporangium spp. seened nakatavad ka viirpuid, tuhkpuid, ebaküdooniat, pirne. Kõigi vaheperemeheks
on kadakad.

Tõrje
Suve teisel poolel muutuvad ööd niiskemaks, aga päevad on soojad, see
soodustab haiguste lööbimist. Märgates esimesi haigestunud lehti ja õisi,
korjake need ära ja hävitage.
Need, kes pole läbinud taimekaitsealast koolitust, saavad kasutada
roosteliste seente tõrjeks vaid aiaärides müügil olevat vahendit Topas. Sa-

Männi-okkarooste (Coleosporium
spp). Vaheperemeheks kellukad, härgheinad.

mas olen täheldanud häid tulemusi ka
Score’i ja Choruse puhul, mida kasutatakse tahmlaiksuse vastu.
Püsililli, roose jm ilutaimi pritsige
haigustunnuste ilmumisel, viljapuid ja
marjapõõsaid pärast saagikoristust.
Kuna taimehaigusi tekitavad seened talvituvad varisenud lehtedel,
mullas ja ka taimedel, siis koristage
oktoobris-novembris peenardelt ja
puude-põõsaste alt kõik taimejäänused ning pritsige taimi ja maapinda.
Töödelge seenhaiguste vastu ka okaspuid.
Kui vähegi võimalik, pritsige ka kevadel enne kasvu algust taimi ja kindlasti ka neid ümbritsevat mulda. Ennetav
pritsimine tasub end igal juhul ära.
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Pakendil on kirjas, et vahend sobib ka dekoratiivtaimedele. Okaspuud on ilutaimed, ja väga tore,
kui Aliette’i abil saab seenhaigused neist eemal hoida. Tõenäoliselt aitab see ka elulõngade närbumistõve, pojengi varrepõletiku
ning rodode seenhaiguste tõrjel.
Seenhaiguste puhul on tihti
tõesti nii, et kui haigusetekitaja
üldnimetus langeb kokku, võib
vahendit proovida ka teiste sarnaste tõbede korral. Kurgi ebajahukaste = kõrvitsaliste ebajahukaste (melon, taldrikkõrvitsad jt) = roosi ebajahukaste =
viinapuu ebajahukaste jne.
NB! Pidage seejuures kindlasti silmas, et söödavate taimede puhul on pritsitavad kogused
tihti väiksemad kui ilutaimedel.
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