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Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok! 15. felhívás

► Továbbra is a vízhiánytól szenvednek a kertjeink. (Lásd az előző levelünket.) Minden rosszban van valami jó
is: általában elmondható, hogy nincs peronoszpóra, varasodás, szürkepenész (bár ez még megérkezhet…). A
hajnali minimális pára viszont elegendő a lisztharmatnak és az atkáknak. A gyümölcsöket és a szőlőt, a
kollégáim segítségével már kiveséztük az idén. A szüret előtt, különösen figyelni kell az élelmezés-egészségügyi
várakozási időkre. Érvényes ez a zöldségfélékre is, most ezekről írok. (A fotók vasárnap készültek.)

► A lisztharmatos töklevélnek még dolgoznia kellene, a termés még akár a duplájára is nőhetne. A kéntartalmú
gombaölők mellett pl. a Topas 100 EC is engedélyezett. Kérem olvassák el figyelmesen a címkét! Ahol a
„kabakosok” gyűjtőfogalommal találkoznak, az a készítmény engedélyezett az uborkában, de a dinnye és
tökfélékben is. A leggyakrabban külön is megnevezik a permetezhető növényeket. Megemlítem, hogy a
„zöldítő” rezes készítményeknek is van lisztharmat elleni, közvetett hatásuk, mert megvastagítják a bőrszövetet.
A Cuproxat FW, az Astra, a Copper Field, stb. is engedélyezett kabakosokban.

►Megérkeztek a poloskák is. A káposztán készült fényképen a káposztapoloska lárváit és a –mindig 12
darabos- tojáscsomóját láthatják. A vándorpoloska fiatal, fekete-fehér lárvái ma már a zöld paradicsomtermésen
szívogattak. Többször írtam róla, pl. a tavalyi 16. felhívásban. Aki nem tudja hálóval betakarni az ágyását,
balkonnövényeit, annak védekeznie kell rovarölőkkel, esetleg bizonyos lombtrágyákkal. A bagolylepkék
hernyói miatt is érdemes fokozottan figyelni a még kint lévő zöldségeket. A gyapottok-bagolylepke hernyói már
rágnak a balkonnövények levelein, bimbóiban, de a kerti paradicsomok, paprikák termésében is megtalálhatóak.
Amennyiben a „káposztafélék” megjelölést találják a növényvédő szer címkéjén, akkor az a fejeskáposztában, a
bimbóskelben, a karfiolban, a brokkoliban és a kelkáposztában is felhasználható. Általában külön is megnevezik
a növényeket. Sok piretroid (9. felhívás) mellett, pl. a Mospilan is engedélyezett a bimbóskelben.

► Ahogyan a lisztharmat fajok, úgy az atkák is jól érzik magukat ebben az időjárásban. A fénykép
zöldbablevelén már egy nagyon súlyos kártételt láthatnak. A fotó jobb szélén, a szövedéken egyensúlyozó
takácsatkákat is megfigyelhetik. Ezekről a bokrokról már csak torzult, parás foltokkal tarkított termést tudnak
betakarítani. A Nissorun 10 WP babban is engedélyezett, kiváló atkaölő. A kénes gombaölők is gyérítik őket.
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