
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Van mit bepótolni 

Júniusra föloldják a legtöbb koronavírus-járvány mi-
att hozott korlátozó intézkedést, nyugodtan kimehetünk 

a hétvégi telekre is, nem kell magya-
rázkodni, hogy miért hagytuk 

el a lakást. Már nagyon 
vártuk ezt, hiszen éppen 

a tavaszi feladatok dan-
dárjában kellett otthagy-
ni a munkát, van mit 

bepótolni. A május első 
felében hullott csapadék 

csak kissé segített az aszályos 
időjáráson, úgyhogy öntözni bizto-

san kell, nagy vízadagokkal. A fejlődő gyümölcsöknek 
most van szükségük elegendő nedvességre ahhoz, 
hogy kifejlődjenek. Igaz, a tavaszi fagyok keveset hagy-
tak meg belőlük, annál inkább próbáljuk megvédeni 
őket és elősegíteni a fejlődésüket. 

Ez a korai és nagyon száraz tavasz előbbre hozta a 
károsítók megjelenését is, berobbant a levéltetű-fertőzés 
szinte minden növényen, rajzanak a gyümölcsmolyok 
és aknázómolyok, szívogatnak az atkák, és a lisztharmat 
mellé megjelent a monília is az esők és a meleg idő ha-
tására. Mint ebben a számunkban bemutatjuk, nemcsak 
profi növényvédő szerekkel védekezhetünk a károsítók 
ellen, hanem úgynevezett egyszerű anyagokkal is, mint 
a konyhasó, a cukor, az ecet vagy a szódabikarbóna. Ezek 
a konyhában megtalálható anyagok egyrészt fölkészítik a 
növény védekezőrendszerét a károsítók ellen, másrészt 
kedvezőtlen környezetet teremtenek a fertőzéshez. A bio-
termesztésben bevált csalánlé és zsurlólé pedig közvetle-
nül hat a károsítókra. Érdemes megismerni, hogyan kell 
használni ezeket.

Kertbaráti üdvözlettel,

főszerkesztő
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