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Mivel fújjak?
Dübörög a tavasz, dübörögnek a permetező gépek.
Mivel fújjak? Érkezik rendszeresen a kérdés a növényvédő és szakújságíró kollégákhoz. Mintha a kertészkedés sikere kizárólag azon múlna,
hogy mennyi permetszert használtunk és hányszor permeteztünk.
Egy friss hazai felmérésből kiderül,
hogy a kiskertek művelői igencsak
lazán kezelik a permetszerek használati utasításait, és biztos ami biztos alapon löttyintenek még egy
kicsit a szerből a permetlébe.
Az örvendetes módon egyre sokasodó helyi termelői
piacok attól népszerűek, hogy a vevők személyesen találkozhatnak a termelővel, és ez bizalmat ad számukra. Azt gondolják, ha a termelő a személyes jelenlétét
adja az áruja mellé, akkor az biztosan egészséges,
biztonságosan fogyasztható, hiszen maga is azt eszi.
Ne éljünk vissza ezzel a törékeny bizalommal! Valóban olyan árut termesszünk és árusítsunk, amit saját
családunk asztalára is jó szívvel odateszünk!
A Kerti Kalendáriumban hónapról hónapra szólunk
az időszerű növényvédelmi munkákról. Hangsúlyosan
fölhívjuk a figyelmet az okszerű szerhasználatra, az
agrotechnikai módszerekre és a megelőzés fontosságára. A javasolt készítményeket összegző táblázatokban külön oszlopot szánunk a munka- és élelmezés-egészségügyi várakozási időkre. Nem ok nélkül.
Változtassunk gondolkodásmódunkon, és ne a permetezés legyen az elsődleges feladat a kertben.
A Kerti Kalendárium hónapról hónapra segít ebben!
Kertbaráti üdvözlettel:
főszerkesztő

