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Készülhetnek a platánok permetezésére. A fotón a platán-csipkéspoloska két imágóját, lárváit és az
ürülékszemcséiket láthatják. A védetlen fák levelei már nyár közepére kisárgulnak. A klorofillhiányos lombozat
nem tudja ellátni tápanyaggal a fákat, lecsökken a stresszt
képességük. Több évvel megrövidül az
élettartamuk. A permetlé összeállításakor a lisztharmatára és az apignomóniás betegségére is gondolni kell.

Az ország déli és középs tájain már a múlt héten beindult a vadgesztenyelevél-aknázómoly második
nemzedékének a rajzása. A tegnapi, f városi csapdázási adatok szerint már itt is megjelentek a molyok. (Lásd a
táblázatot.) Ahol nem tudták elvégezni az els generáció elleni permetezést, ott mindenképpen védekezést
javaslok. A jóval nagyobb számban rajzó nyári nemzedék kártételét l még megmenthetik a fákat. Sajnos idén
tavasszal szeles, es s körülmények között kellett permetezni, nem sikerült mindenhol tökéletesen a megvédeni a
fákat. Ezeken a helyszíneken is ajánlom a munkák elvégzését, a tavasszal leírt készítményekkel. A permetlé
összeállításakor a lisztharmatára és a guignardiás betegségére is gondolni kell. A honlapra feltett videót Cigány
Zoltán kollégám, a kecskeméti csapdák kezel je készítette még a múlt héten. Végül 800 db molyt számolt össze.
Köszönjük! A középs fényképen már a bábinget láthatják. A lakatlan aknák kés bb kiszáradnak, felrepednek.
Az újabb nemzedék, folyamatosan növekv aknáiban megtalálhatjuk a hernyókat és a rágcsálékukat.
A platánlevél fényképén, alul, az amerikai lepkekabóca fiatal, fehér lárváit is felfedezhetik. Volt olyan év,
amikor a lakossági bejelentések szinte csak err l a rovarról szóltak. Panaszolták a csöpög mézharmatát, a
szárnyas imágók repkedését. Vajon hogy alakul az idei nyár? Soktápnövény (polifág) kártev , szinte bármelyik
közterületi növényen megjelenhet! Résen kell lennünk!
A hetedik levélben írtam a borókarozsdáról. Akkor még csak borókán, most már a Pyrus nivalis „Kartália”
díszkörtén is fotóztam. (A házikertekbe is átterjedhet, ott már az ennél súlyosabb levéltüneteit is megfigyelhetik.)

Az utolsó képekkel csak emlékeztetni szeretném Önöket a korábban már leírtakra: levéltetvek pl. a
fáklyaliliomon (4. levél), vadgesztenye kéregrákosodásának a gyanúja egy budapesti fán (3. levél) és a ligeti
levélmoly hernyója és hámozgatása fügén (2013. 9. levél). A felhívásunk valamennyi fotója a héten készült.
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