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► Felébredtek a selyemfényű puszpángmoly kis hernyói. Dr. Both Gyula Vas megyéből és dr. Vétek Gábor
Budapestről is jelezte a kártételüket. Indulhat a permetezés! Tavalyelőtt több levélben is foglalkoztunk a
kártevővel (pl. 2014. 10. felhívás) és akkor egy részletes leírást is mellékeltem a biológiájáról. Megtalálják a
honlapomon. A védekezés szempontjából a legfontosabb teendőnk a folyamatos, hetenkénti ellenőrzés és a
bokrok belsejét is elérő, nagy nyomású permetezés. Az engedélyezett rovarölő szerek főleg a fiatal lárvák
ellen hatásosak, tehát időben el kell kezdeni a védekezést. Megfelelő a közterületi készítmények kínálata: pl.
Dimilin 25 WP, Mospilan 20 SP, Decis Mega, Runner 2F, Steward 30 DF, tapadásfokozó szerek.
Az első fotón az óbudai promenád sövényeit látják, tavaly október 16-án készült. Sikerült megmenteni a
növényeket. Aki nem tud, vagy nem akar küzdeni a mollyal, annak a New Garden Kertészet a csipkéslevelű
magyalt, a tiszafát, az örökzöld mirtuszloncot, a törpe loncot, a télizöld fagyalt és a gömbtujákat ajánlja pótlásra.
A középső, újbudai képen a puszpáng-levélbolha, míg a jobb szélen, a Honvéd téren károsító a puszpángszúnyog
kárképe látható. A fertőzött ágak lemetszésével, később, ha szükséges, permetezéssel is védekezhetünk ellenük.

► A rovarok mellett a gombák is támadják a kruspángot (Lippay János szóhasználatával), egész Európában
veszélyben van. Baloldalon a római Borghese kert szeptemberi és bécsi Belvedere karácsonyi fotóján is
valószínűleg a Volutella buxi, a puszpángrák kórképét fényképezhettem. Amennyiben jól tippeltem, akkor az
optimális életfeltételek biztosításával és most leginkább a lehullott lomb gondos összegyűjtésével
védekezhetünk. A kórokozó meghatározását és a technológia kidolgozását bízzák szakemberre, a növényorvosra.

► Áprilisban felszereljük a vadgesztenyelevél-aknázómoly csapdáinkat, melyekkel a moly fejlődését
követhetjük. A permetezésnek igazodnia kell a moly rajzásához, különben eredménytelen lesz a növényvédős
munkája. Nyár közepén lehullik a „foltos” levél. Szeretnénk bővíteni az előrejelző hálózatot! Őszig, hetente
egyszer kell kiüríteni és összeszámolni a molylepkéket. A kb. heti tízperces munkával járó csapdaleolvasásért
még fizetni is tudnánk. (A befolyó szponzori összegekből.)
A munka legnagyobb hasznát a helyben lévő vadgesztenyék látnák, hiszen pontos időpontban kapnák a
rovarölőszeres védelmet. Aki elvállalná egy csapdának a kezelését (ld. a fotót), az kérem, írjon! Köszönöm!
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