Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2016. évi 17. felhívás

Még nem pihenhetnek a növényvédősök! Az előző felhívások károsítói továbbra is jelen vannak. Tehát szinte
minden növényen számolni kell a lisztharmattal, a szőlőn még a peronoszpórával és a szürkepenésszel is, a
paradicsomon és a krumplin a fitoftórával, stb. Több gyümölcsmoly még rajzik. A kikelő hernyók az érésben
lévő termésbe rágnak be, utat nyitva ezzel a moníliának és a szürkepenésznek. Folyamatosan ellenőrizzék a
növényeiket, és ha szükséges, ismételjék a permetezéseket. Lásd az előző felhívásokat.
► Az idei párás, meleg év kedvez az amerikai lepkekabóca terjedésének. Az utcai díszfákon és az egynyári
virágágyásokban is megél, ezek is a tápnövényei közé tartoznak. Megszaporodtak a lakossági bejelentések.
„Azonnal védekezzenek, mert az utcáról repülnek be a kertekbe!” „Lehet, hogy onnan terjedt ki a közterületre!”hangzik az önkormányzati szakember megcáfolhatatlan válasza. Valóban. A lakosoknak el kell fogadniuk,
hogy az utcai növények permetezésével nem tudják elűzni a kertekből a kabócákat.
Elhúzódóan, folyamatosan hónapokig kelnek ki az áttelelő tojásokból (lásd az eltérő fejlettségű egyedekről
készült baloldali fotót), a lárvák viaszbevonattal védik magukat, több száz tápnövénye van, így a
környezetünkből ismételten betelepülnek a már lepermetezett haszonnövényeinkre is.
Egyébként a közterületen nem okoz nagy kárt, a dísznövények védelme szempontjából nem is kellene
permetezni ellene. A lárvákkal erősen fertőzött mályvacserje hajtásvégét is a héten fotóztam. A fonákon jól
látható, hogy lárvákkal erősen fertőzött volt a növény. De ugyanezen hajtásvégen, a levelek színén semmiféle
szívásnyomot sem találhatunk. Egészségesek, zöldek a levelek.
A gyümölcsökre csöpögő mézharmat viszont eladhatatlanná teszi a terményt, a szőlőtermesztésben is egyre
nagyobb gondot okoz, itt indokolt a védekezés. Lásd a 16. felhívást.

► Az általában zöld illetve ritkábban barna színű vándorpoloska is tipikus képviselője a lakosságot zavaró
rovaroknak. A közterületi növényeken nem okoznak kárt, de telelőre beköltöznek a lakásokba. A nyárvégi-őszi
berepüléskor illetve a tavaszi kiköltözéskor repkednek a lakásokban, egyeseknek undorkeltőek.
Jól repülnek, messziről vándorolnak be az általuk kiválasztott házakhoz. Folyamatos a betelepülésük,
folyamatosan, naponta permetezni kellene a panaszosok környékén, hogy még a bejutásuk előtt gyéríthessük
őket. A közterületi növényvédős ezt a kérdést sem tudja megoldani. Szúnyoghálóval tarthatják távol és
porszívóval távolíthatják el a legszagtalanabbul a poloskákat.
A kertekben más a helyzet. A paradicsom, a zöldbab, a bogyósok és a dísznövények szívogatásával érzékeny
károkat okoznak. Lehet, hogy éppen az Önök házában teleltek át a kertjükben párzó és tojást rakó egyedek? Ez a
rovar is soktápnövényű, a megtámadott haszonnövényre engedélyezett rovarölő szerekkel irthatóak. Állítólag a
tapadásfokozó készítmények, sőt a konyhai mosogatószerek hígított oldatával is gyéríteni lehet a lárvákat.
Budapest, 2016. augusztus 7.
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Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott Hermes ÁFÉSZ üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!
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