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Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok! 16. felhívás

► A káposztafélék még a szabadban vannak. A fotón a káposztalepke hernyóit, a rágásukat és az
ürülékcsomóikat láthatják. A lárvák rágásától meg kell védeni a fejeket. A másik képen a megrágott, lyukas
levelek bizonyítják, itt is valamelyik hernyó garázdálkodott. Az egész fej berohadt a károsítása nyomán. Főleg a
piretroidokat javaslom, tapadásfokozó készítményekkel, ld. 9. felhívást. A levél felszínén hámozgató, kb. 2 mm-
es, pattanó, földibolhák felszíni hámozgatása is indíthat rothadást. A fent említett piretroidok itt is beváltak.

► Lehet, hogy a fehérpenész, de az is lehet, hogy a fuzárium gomba telepét fényképeztem a kint hagyott
paradicsomon. Mindkettő áttelelhet a talajban, sőt több évig is megőrzik az életképességüket. Igazán jó
talajfertőtlenítő szerünk sincs ellenük. A komposztálást sem javaslom, nem biztos, hogy a komposzthalomban
lebomlanak a fertőző anyagok. Távolítsák el, és inkább semmisítsék meg a beteg növényi maradványokat.

► Már többször írtam a zöld vándorpoloskáról. Soktápnövényű, a fotó is a csattanó maszlagon készült. Szívása
nyomán foltosodik, torzul, nyálától ehetetlenné válik, majd elrothad a termés. Nemsokára zöld színű, vállas
poloskává alakul. Így telel át pl. a lakásokban. Rovarölő aeroszolokkal és permetszerekkel, de állítólag a
káliszappannal, sőt bármelyik konyhai mosogatószer hígított oldatával is elpusztítható. Ismételni kell a
védekezést, mert jól repül, újra beköltözik, lehet, hogy épp az útszéli gyomokról. Hálótakarással is távol tartható.

► A kedvenc tápnövényén, a padlizsánon találtam meg a burgonyabogár imágóit és lárváit. Ezeken a
növényeken már nem lesz termés, a levelek 70-80%-a megsemmisült. A kifejlett bogarak a talajban telelnek át és
innen vándorolnak tavasszal, a paradicsomra, a krumplira, a tojásgyümölcsre vagy egyes gyomfajokra. A
nyárvégi permetezéssel, már a jövő évi termést védik. Váltani kell a készítményeket, lásd a 11. felhívásban.
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A Hermes Üzletekben a növényvédő szereket megvásárolhatják! Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az
adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!


