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Ellenség a kapuk előtt

Tavalyi felhívásunk, amiben óva intettünk minden 
növénykedvelőt attól, hogy mediterrán nyaralásáról 
leánderhajtást vagy más, kertből, parkból csent dísz-
növényt behozzon az országba, most még idősze-
rűbb. A mediterrán térség rettegett 
baktériumos betegsége, a Xylella 
fastidiosa okozta hervadás már 
(majdnem) a szomszédban van! 
Nemrég egy csehországi magán-
kertben fedezték fel a szakembe-
rek mirtuszlevelű pacsirtafüvön. 
A tulajdonos csak annyit észlelt, 
hogy növénye minden nyilvánva-
ló ok nélkül elpusztult.

A gyorsan terjedő, súlyos gazdasági kárt okozó 
zárlati károsítók behurcolásának elsődleges útja az 
ellenőrizetlen import és a zseb-zugimport, vagyis a 
kertbarátok növénygyűjtő szenvedélye. Lapunk múlt 
havi számában már olvashattak a pettyesszárnyú 
muslicáról, amellyel reméljük, nem találkoztak és 
nem is fognak a málnaültetvényekben. Bízunk ab-
ban, hogy az aranyszínű sárgaság fitoplazma-be-
tegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca fiatal lárvái 
ellen is elvégezték már az első permetezést, és nem 
hagyják műveletlenül a megörökölt szőlősorokat, 
ami a betegség terjedésének melegágya.

Minden eszközzel meg kell akadályozni az 
új kártevők betelepedését! Tájékozódjon 
– akár lapunk hasábjain –, és minden gya-
nús esetben tegyen bejelentést az illetékes 
megyei kormányhivatal növény- és talajvé-
delmi igazgatóságánál!
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