
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Figyeljünk az új károsítókra

Nagy várakozás előzte meg a budapesti kertbarátok közös 
terménybemutatóját, hiszen hónapokon keresztül nem moz-
dulhattunk ki otthonról a koronavírus-járvány miatt. Minden 

rosszban van valami jó, ami ezen a ren-
dezvényen is bebizonyosodott, 

hiszen most a fertőzésveszély 
miatt a szabadban, gyönyö-
rű napsütésben ke rült sor 
a szeptemberi bemutatóra, 
amitől sokkal látványosabb, 

lazább lett a végeredmény. 
Kiosztották A budapesti kertba-

rátok legszebb kertjei verseny díjait 
is, köztük kiadónk felajánlásából két-két éves előfizetést a Kerti 
Kalendáriumra, illetve a Kertbarát Magazinra. A díjazott kerte-
ket igyekszünk majd részletesen bemutatni Olvasóinknak.
Ahogy a Covid-19 betegség felbukkanását is a klímaválto-
zással hozzák kapcsolatba, úgy a növényeken is új károsítók 
jelennek meg. A globális felmelegedés miatt nemcsak az 
északabbra húzódó élőlények okoznak gondot, hanem a 
világméretű kereskedelem és turizmus is új, egyben veszé-
lyes jövevények behurcolásával fenyeget. A legnagyobb kárt 
okozó, úgynevezett karantén kártevőkkel ismerkedhetnek 
meg a Növényorvos a gyümölcsöskertben rovatunk írásából. 
A klímaváltozás hatására más őshonos, ellenállónak tartott 
örökzöldeket is új veszélyek fenyegetik, vagy egy régóta is-
mert kórokozó nagyon hatékony terjesztője telepszik meg 
hazánkban, például a borostyánon megtelepedő himlős 
pajzstetű vírusbetegséget terjeszt. 
A télre készülve ne feledkezzenek meg a növények védelmé-
ről, a fertőzött részek eltávolításáról! 
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