Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

18. felhívás

► Egyre nagyobb gondot okoznak a talajlakó kártevők, elsősorban cserebogarak lárvái, a pajorok. A
nagyüzemi gyümölcsösökben is óriási károkat okoznak, sok éves termő fák száradnak ki. A gyökerekhez már
nem tudnak rovarölő szereket bejuttatni, nem tudják a rágó lárvákat elpusztítani.
Több fajjal is találkozhatunk a kertünkben. Mindegyik máskor rajzik, párzik és tojja a petéjét az ágyásunk
talajába. Szinte lehetetlen permetezéssel elcsípni őket, vannak olyan fajok is, melyek csak a tojásrakásra
érkeznek hozzánk, nem tartózkodnak a fákon, bokrokon.
Egy óbudai kert összes szamócatöve, még tavasszal, néhány nap alatt kipusztult. A kertbarát ágyást váltott, oda
telepíti majd az újabb palántákat. Ahol nem lehet újabb területet kijelölni, ott marad a talajfertőtlenítés. Egyetlen
készítményünk van a Force 1,5 G. Akkor érdemes kiszórni és bedolgozni, ha az ásásnál még a felszínhez közel
tartózkodnak a lárvák. Száraz vagy hideg talajban a mélybe húzódnak, így már nem éri el őket a granulátumból
felszabaduló és felszín felé gőzölgő gáz.
► A legjelentősebb gombabetegség az idén is a lisztharmat volt. A szőlőben mindenképpen. Közvetlenül
szüret után, már a következő évi fertőzés megelőzésére végezzenek el egy lomblemosását. Kénes illetve kén +
olajos kombinációval, bőséges lémennyiséggel mossák le a leveleket. Gyári keverékben is kaphatóak: Vegesol
eReS, Olajos rézkén, Nevikén és Nevikén extra, Vektafid S, Agrokén, stb. A poliszulfid hatóanyagú Tiosol mára
lombtrágya lett, de emelt dózisban még mindig kiváló hatású, most is használható. A hosszan tartó -10 0C alatti
tél és a száraz tavasz még megtizedelheti az áttelelő gomba mennyiségét. Biztosan nem számíthatunk erre!
► Befejeztük a gyümölcsmolyok és legyek csapdázását. Felhívásaink megírásánál a mérési eredményekből
indultam ki, követni tudtam a kártevők rajzását.
Kérem engedjék meg, hogy megköszönjem Reider Imrénének, Antics Katalinnak, Csillag Anitának, Tóth
Miklósnak, Hajnal Sándornak, és a maroslelei kollégának: Csordás Csabának az idei munkáját. Radácsiné Hári
Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékén kifejlesztett webkamerás csapdával követte a
molyokat. Jelenleg ez a legmodernebb előrejelző eljárás. Számításait és az idei rajzási táblázatot, a
felhívásainkkal együtt megtalálják a honlapomon. (Sok boldogságot és jó egészséget kívánok Katinak,
családjának és a most született kislányának is!)
► A fővárosi és a Pest megyei kereskedőket és Önöket, helyi lakosokat is érinti az alábbi hír. Megváltozott a
területileg illetékes növényvédelmi hatóság címe és elérhetősége. A Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály új címe: 1135
Budapest, Lehel u. 43-47.,Telefon: (06 1) 329-7017, Fax: (06 1) 350-6117,
E-mail: pest-elelmiszer@nebih.gov.hu, web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest. Amennyiben a növényvédelmet
érintő hivatalos, hatósági ügyekben szeretnének eljárni (pl. mintavétel növényekből és talajból, karantén
károsítók észlelése avagy gyomos, fertőzött közterületek bejelentése, stb.), akkor őket kell keresni.
► Lassan be kell költöztetni a cserepes dísznövényeket. Már többször írtam a teleltetés előtti növénytisztítás
jelentőségéről. Metszőollóval, akár fogkefével és szükség esetén, a szabadban elvégzett Mospilanos beöntözéssel
akadályozhatjuk meg a levéltetvek, pajzstetvek behurcolását. Sajnos az atkák ellen csak permetezéssel
védekezhetünk. Sok fajuk polifág, átmászhatnak az egészségesen betároltakra is. (Lásd a 8. felhívást.)
Budapest, 2015. október 10.

Szép kertet kívánok, üdvözlettel:

Zsigó György, NMNK

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:
Kertészeti Áruház
Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
Kertészeti Áruház
Kertészbolt
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
Kertészbolt
Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750
Kertészbolt
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. – 2-124-201
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