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Kedves Kertbarátn k, tisztelt Kertbarátok! 20. felhívás

 Javában tart a lombhullás, s t ma reggelre már a dér lepte el a talajon a leveleket. Eljött az szi lemosó
permetezés ideje. Nem történt változás a készítmények körében. A legtöbb gombás betegség és a baktériumok
ellen a réztartalmú gombaöl ket, míg a lisztharmatok ellen a kénes szereket javasoljuk. Ahol csak azok az
állati kártev k okoztak gondot, melyek most a fás részek kéregrepedéseiben telelnek, ott az olajos rovaröl ket
kell bevetni. Tehát Önöknek kell a szert kiválasztani, a gyümölcsfáik és az ezeken megtalálható károsítók
alapján. A kérdésben segíthetnek a növényvédelmi végzettség  eladók és a honlapomra feltett táblázat, ezt ismét
csatolom. Ismételni is lehet, de miden esetben a rezes vagy kénes permetezés után következzen az olaj!
Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rézszulfát (nagyapám rézgálicnak vagy kékk nek hívta) lombtrágyaként lett
engedélyezve, több készítményben is elérhet . Érdemes fóliával takarni a fák alját, a talajlakó mikroszervezetek
érzékenyek a rézre. A fotózott szibarack alatt tócsában állt a rezes permetlé, a gazda a saját kertjét mérgezte.
A Tiosol is lombtrágyaként kapható. Olyan formában tartalmazza a kenet, mellyel lemosáskor, még egy
gyengébb varas fert zés ellen is védekezhetünk. A kén jelent sége megn tt, hiszen a lisztharmatok egyre
nagyobb gondot okoznak. Cseresznyén még eddig nem találkoztam ilyen er s fert zéssel, a fotó nyáron készült.
Aki nem tud több fordulóban permetezni, az választhat a komplex készítmények közül. Sok változatban
kaphatók, de mindig kevesebb hatóanyagot tartalmaznak, mint a színkénes vagy színrezes gombaöl k. Az utcai
díszszilva fényképén látható pajzstetvek a kertbe is átterjedhetnek és fordítva, innen is kijuthatnak a parkokba!
Gondoljanak a díszfákra is! Mindig a metszést és a gyümölcsmúmiák leszedését kövesse a lemosás!

 Végezetül, érdekességként, egy ókori, római szerz , Marci Porci Cato „A földm velésr l” cím  m véb l
idézek. A lemosás vagy a rovarriasztás si technológiáját ismerhetjük fel ezekben a sorokban?
„Hogy a sz ben ne legyen hernyó, tégy olajhabot, jól tisztítsd meg, 2 congiust önts bel le egy rézedénybe,
majd f zd lassú t zön, egy pálcikával gyakran kavard meg egészen addig, míg olyan s  nem lesz mint a méz.
Eztután végy1/3 sextarius ásványi kátrányt és ¼ sextarius ként. Mindegyiket külön mozsárban törd meg. Majd a
lehet  legapróbbra morzsolva szórd bele a forró olajhabba, egyidej leg pálcikával kavargasd, s kint a szabadban
újból f zd fel… Ezzel kend be körül a sz  tetejét és az ágak alját: a hernyó nem fog megjelenni.”
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