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Kedves Kertbarátn k, tisztelt Kertbarátok! 17. felhívás

 Gyorsan változik az id járás, es ket jósolnak. A száraz, forró nyárvégi napok nem kedveztek a szürkepenész
terjedésének, de most résen kell lenni. A Mátrából tegnap, már friss fert zést jeleztek sz ben… A
védekezésr l a honlapomra is feltett mellékletben részletesen írtam. Tavaly hiába szüretelt a kollégám. A
szemekbe berágó harlekin katicáktól ihatatlan lett a mustja, ki kellett önteni. Ürülékük, csípésük, védekezésre
használt váladékuk zavaró lehet az otthonokban is. Télire beköltöznek. A http://www.coleoptera.hu/harlekin/
honlapon alaposabban is tájékozódhatnak. Úgy t nik, hogy sz ben, még néhol fel kell venni a permetez gépet!

 Lombhullásig még észrevehet ek a zelhalás tünetei birsen, körtén, almán és egyes dísznövényeken. Egy
kertszemlén készült a fotó, még júliusban. Ezen megfigyelhet  a fert zés iránya is, mely az hajtások végét l a
vázágak felé irányul. A kertész azóta sem lépett, pedig a baktérium gyorsan terjed a növényben. Az egészséges
részig kell lemetszeni a száradó ágvégeket, akár 40-50 cm-rel az utolsó barnuló levélcsomó alatt. Sebkezelés,
rezes permetezés kövesse a munkát. A réz kötelez  lesz majd az szi és tavaszi lemosásában is.

 A széls séges id járás nehezíti a tápanyagfelvételt, hiánytünetek jelentkezhetnek a növényeken. A leveléért
termesztett zöldség és f szernövények, akár teljesen értéktelenné válhatnak. A fotózott petrezselymen évr l-évre
jelentkeznek a hiánytünetek. Talajvizsgálatot javaslok. Dr. Lammel Kálmánnét régóta ismerem (telefon: 06
20/9687090, e-mail: lammelne@flynet.hu),  a laboreredmények alapján, évekre szóló trágyázási ütemtervet is
készít. Most, a mikroelemeket is tartalmazó, de már nitrogénben szegény, komplex lombtrágyákat javaslok. A
mintavétel szabályai növényenként eltér ek, err l minden esetben érdekl djenek a laborban. Az szi telepítést is
el zze meg a talajvizsgálat és a trágyázás. Kés bb már nem tudunk tápelemeket bejuttatni a gyökerekhez!

 Egyre nehezebben birkózunk meg a tárolási betegségekkel. A rovarok rágta, viharoktól karcolt vagy
valamelyik gombától sérült gyümölcsöt semmiképpen se tároljanak be. A b rszövet mikrorepedéseit azonban
nem láthatjuk szüret közben. Az itt behatolásra készül  gombák ellen segíthet a Bellis gombaöl  szer, mely
utoljára a fajtára jellemz  termésszínez dés kezdetéig juttatható ki, almában, körtében és birsben. Az élelmezés-
egészségügyi várakozási ideje: 7 nap. A biotermesztésben is használható a Boni Protect, mely egy minket segít
gombát tartalmaz. Almában engedélyezett, é.v.i: nk, azaz „nincs korlátozás” kategóriába tartozik.
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