A konyhasó felhasználási feltételei
A készítmény: konyhasó (NaCl) vizes oldat vagy granulátum formában
Rendeltetés: rovar- és gombaölő hatású készítmény.
Felhasználási technológia:
Szőlőben (Vitis vinifera) a konyhasó vizes oldata a tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) és a
lisztharmat (Erysiphe necator) kártételének megakadályozására alkalmazható.
Tarka szőlőmoly ellen 0,6 kg konyhasót 100 liter vízben kell feloldani (60 g/ 10 l), és
hektáronként 200-400 liter permetlémennyiség felhasználásával kell kipermetezni. A
kezeléseket a tojásrakást követően, 1-3 alkalommal májusban, júliusban majd szeptemberben
a szőlő fürtkezdemények növekedésétől a fogyasztásra érettségig (BBCH 55-91) lehet
elvégezni.
Lisztharmat ellen 0,6 kg – 2,0 kg konyhasót kell 100 liter vízben feloldani (60 g/ 10 l), és
hektáronként 200-400 liter permetlémennyiség felhasználásával kipermetezni. A kezeléseket
célzottan, egy vagy két alkalommal lehet elvégezni a levélfejlődés kezdetétől a fürtzáródásig
(BBCH 10-77). Két permetezés esetén az első időpontban 20 g/l, a második időpontban 10 g/l
konyhasót lehet felhasználni.
A permetlét csak a kezelendő lombfelületre szabad kijuttatni. A fölösleges kijuttatás
elkerülése érdekében csak a szőlőállomány károsítóknak kitett része kezelése javasolt. A
hektáronként kijuttatott só mennyisége nem haladhatja meg a 6 kg-ot. Egyszerre csak kisebb
mennyiségű oldatot ajánlott készíteni a véletlenszerű kiloccsanásból adódó károsodás
elkerülése érdekében.
Gombatermesztésben (pl.: kétspórás csiperke) a konyhasó granulált változatát foltkezelés
formájában lehet kijuttatni a kórokozó gombák okozta betegségek (pókhálós penész
Cladobotryum dendroides, száraz mólé Lecanicillium fungicola és nedves mólé Mycogone
perniciosa) ellen. A sót a betegségek fellépésekor egyszeri alkalommal, kis kézi lapát, csésze,
vagy kanál segítségével juttassuk a kórokozók által érintett részekre. Fontos, hogy csak a
fertőzött területet kezeljük szubsztrátum kilógrammonként 0,03 g sóval. A betegségek korai
felismerése alapvető a foltkezelés hatékonyságának biztosításához. A felismeréshez érdemes
szakértők segítségét igénybe venni. A só felhasználása mellett törekedni kell a betegségek
fellépésének megelőzésére szakszerű termesztéstechnológia alkalmazásával.
A felhasználásról a talaj sótartalmának figyelembevételével kell dönteni. A túl magas
sótartalom a talajéletre és termesztett növényeinkre káros hatású.
Az Európai Bizottság felülvizsgálati jelentése a konyhasóról innen letölthető.

