Kedves Kertbarátn k, tisztelt Kertbarátok!

14. felhívás

A rekken h ségben a vízhiánytól, de sok kertben az öntözés ellenére is senyvednek a növények. A
gyökérzetük nem képes az elpárologtatott vízmennyiséget pótolni. A folyamatos nedvességet kedvel gombák és
baktériumok viszont fert zik a vízt l fulladozó gyökereket. Az árnyékolás lenne a megoldás, talán a dísznövény
és zöldségágyásokban még kivitelezhet . Többen kísérleteznek a nyári hígítású olajtartalmú szerekkel, melyek a
leveket bevonva, csökkenthetik a párolgást. Hasonlóan az árnyékolással lehetne kizárni a Nap UV sugarainak a
perzselését. Ez az utóbbi évek széls séges id járása miatt különösen nagy károkat okoz. Ugyanis a száraz illetve
a túltelített talajokból a növények nem tudják felvenni a szükséges tápelemeket. Vékonyodnak, sárgulnak a
leveleik, és el ször itt jelentkezik a perzselés. A fotón látható, divatos, tarkalevel vé nemesített díszfánál is
ugyanezt a jelenséget figyelhetik meg. A lombtrágyázással segíthetjük a növényeinket, egészségesen jobban
rik a stresszt. De a nitrogénmentes kalciummal még mindig javíthatjuk a tárolhatóságot is, a magnéziummal
még talán most is segíthetjük a sz t a kocsánybénulása ellen, a bórral a gyümölcsfák következ évi
term rügyeinek a kialakulásáért tehetünk. (A kivilágosodott levelek esetében az alsó dózissal dolgozzanak.)

Könny helyzetben vagyok az egyik legféltettebb növényünkkel, a sz vel kapcsolatban. most is kiváló
helyzetelemzést kaptam dr. Mikóczy Nárcisztól, mellékelem. Nem múlt el a lisztharmatveszély, a gyorsan
változó id járás miatt még a peronoszpóra is elviheti pl a fiatal leveleket és a szürkepenészre a szüret végéig
számítani kell. A tavalyi évre gondolván, csatolom - az egyébként egyre színvonalasabb - Kerti Hírmondóba írt
cikkemet, ebben összesítettem a III. kategóriás készítményeket is. A beteg bogyókat tavaly fotóztam. Az érés
végén támadt a gomba, volt ahol leálltak a munkákkal. Nem volt mit szüretelni.
Az alma, körte és a csonthéjasok kórokozóival (gombák, baktériumok) kapcsolatban már mindent
leírtam. A szüret utáni lombvédelemre is utaltam, a permetlét most a levéltrágyázással kell kiegészíteni.
Ismételni kell a permetezéseket a kertjükben található gyümölcsök érzékenysége és a jelenlegi állapotuk szerint.
A kén és a réztartalmú készítmények is használhatóak. A technológiát ismertettem az el
felhívásokban.
A legtöbb gyümölcsmoly továbbra is intenzíven rajzik, kérem, nézzék meg a fogási táblázatunkat.
A szüretig, folyamatosan számítani kell a jelenlétükre, károsításukra. Megsz ntek az egyértelm rajzáscsúcsok.
A hullott gyümölcsök megsemmisítésével és a hernyófogó övekkel is gyéríthetjük a molyokat. (Idézem, kis
módosításokkal a korábbi mondataimat.)
A budapesti fénycsapdába is repülnek a kártev k, Reider Imréné Klárikától kapom a híreket.
Június közepéig fogta a budapesti fénycsapda a selyemfény puszpángmoly els nemzedékének az imágóit.
Július 17-én beindult a második nemzedék is. Most párzanak, tojást raknak és nemsokára kikelnek a hernyók is.
Kés szig számíthatunk a lepkék rajzására, a lárvák rágására. Folyamatosan ellen rizzék a bokrok belsejét,
húzzák szét az ágakat. A korábban már ismertetett rovaröl kkel (Dipel DF vagy Dimilin 25 WP + Decis vagy
valamelyik Karate + valamelyik Mospilan + tapadásfokozó szer) és technológiával dolgozzanak (nagy
nyomással, a bokrok belsejébe). Igazán csak a fiatal hernyókat irthatják eredményesen. Sokat kibír a puszpáng,
egy tarrá rágott, de kihajtott tövet fényképeztem. Már csak meg kell menteni a további támadásoktól…
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A legtöbb bagolylepkével is számolni kell a zöldséges ágyásokban vagy akár virágos balkonokon.
Ez utóbbiakban pl. a gyapottok-bagolylepke rághatja a bimbókat, a színesed paradicsomokat. A kis hernyók
még elcsíphet k a növények felszínén, az aeroszolos készítmények is beváltak. Ezek is perzselhetnek, 30-40 cml fújjanak velük. Nem mindegyik engedélyezett zöldségfélékre, f szernövényekre! Az akácmoly második
nemzedéke a borsó hüvelyén belül károsít, ez is éjszakai „pillangó”, a fénycsapda jelezte.
Az idén felt en sok raktári moly is összegy lik az ég alatti kloroformos edénybe. Ezekkel a fajokkal a
kamrákban találkozunk majd, a betárolt élelmiszerekben. A háztartási boltokban is kapható feromoncsapdákat,
csak a teljesen lezárt, esetleg szúnyoghálós tárolóhelyiségekben használhatnánk védekezésre, összegy jtésre.
Ahol ez nem biztosítható, ott marad a gondos csomagolás, lezárás.
.Megjelent a burgonyavész. A meleg napok és a helyileg, gyakran igen jelent s csapadék hatására néhol már
100%-os kárt is okozott a fitoftóra gomba. Két-három nap alatt is tarolhat. Elegend számára a néhány órás
levélnedvességet adó párás környezet. A fotó is egy gyomos, s
állományban készült. Úgy t nik, hogy idén
el ször a krumplit találta meg, de nemsokára hasonlóan néz majd ki a paradicsom is, melynél viszont, érthet
módon, paradicsomvésznek hívják. Vészes gyorsasággal száríthatja le a leveleket. A tavalyi 18. felhívás err l a
kórokozóról szólt. Csak megel zéssel lehet védekezni. Kiválóak a rezek pl. a Cuproxat FW, Champion 50 WG,
Astra vagy a rézpótlók: a Dithane-ok, a Manfil 75 WG, stb. Sok felszívódó hatóanyag is engedélyt kapott pl. a
Lietoban, a Kupfer Fusilanban vagy a Proplantban is megtalálhatjuk ezeket.

Úgy t nik, hogy kabócás évünk lesz, sokasodnak a telefonhívások az amerikai lepkekabócával
kapcsolatban. Sajnos az áttelel tojásokból folyamatosan, május óta kelnek a lárvák. A csütörtöki fotón is
egymás mellett láthatják a szárnyas egyedet és a fiatal lárvát. Több száz tápnövénye van, melyeken
akadálytalanul kifejl dnek, majd a jól repül imágók ismét visszatelepülnek a már lepermetezett növényekre is.
(A fentiek miatt az utcai fák permetezése sem tudja eltüntetni a kertekb l. S t lehet, hogy, onnan érkeztek ki a
közterületre? Talán épp a panaszos kertjéb l?) Nehéz ellenfél, nehéz fogást találni rajta.
A kitinszintézisgátló: Runner 2 F vagy Dimilin 25 WP + Decis vagy Karate + nyári hígítású olaj kombináció egy
id re szépen letisztította ket. Javaslom, hogy a felszívódó Mospilan 20 SP-vel is egészítsék ki a keveréket.
Amennyiben ilyen meleg és párás marad az id járás, egész nyáron számolnunk kell velük.
Egyszer en csak „Honvéd Kertbarát Kör”-nek hívom, a Stefánia úti m vel dési házban, kéthetente
klubestet tartó kertész barátaimat. Negyvenhárom éve összetartó, évente országjáró kirándulásra induló, kiváló
szakemberek társasága. Évente egyszer, terménykiállításon mutatják be munkájuk gyümölcsét. Az idén a
Stefánián, augusztus 27-én 11 órától 18 óráig és 28-án 8 órától 16 óráig láthatják a frissen szedett illetve
tartósított (pl. erjesztett!!!) termékeiket. Most sem hagyom ki, sokat tanulok t lük és hitet ad. A legmostohább
évjáratban is lehet kertészkedni, értéket el állítani! A kiállításukon készítettem a jobb alsó képet is.
Budapest, 2015. július 25.
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