„Ám Isten csak azért akarja,
hogy az ember szabadon akarhassa, amit Ő nem akar, mert
csak így akarhatja komolyan,
hogy az ember szabadon azt akarja, amit Ő akar.”
(Kovács Tádé)
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KERTI NAPLÓ OKTÓBER ELEJÉN
Szeptember is csapadékos volt a szőlős gazdák bánatára. Savanyú lett a szőlő minden értelemben. Szomszéd
Jani bácsi még a nyáron dörzsölgette a tenyerét a gazdagon mutatkozó fürtök láttán. Védekezett is, ahogy a
nagykönyvben olvasta és nem győzött korholni minket,
hogy nem használjuk a háti permetezőnket. Merthogy a
permetezés felénk csak az őszi és tavaszi lemosó kezelést jelenti. A szőlős gazdák ugyan erről az alapozó növényvédelmi beavatkozásról már régen leszoktak,
mondván majd ha gond van megoldjuk a modern mindent tudó felszívódó készítményekkel. Mi pedig maradtunk a rezes, néha kénnel kombinált megoldásoknál. A
vastag héjú Konkordia pedig állta a sarat, azaz az esőt s
vele a kórokozók támadását is. A városi Otelló nemkülönben. Végül a madarak segítettek szüretelni, zsákfalunkban pedig Jani bácsi megcsappant termését egészítette ki a bőségesen termett Konkordiával. Akár bio minőségben.
Más őszi terményünkkel nem volt gondunk. Ugyanis
egy darab körte sem termett, a kajszi éppen csak túlélte a
tavalyi monília kórságát, a konyhakert pedig üresen ásított – se zöldség, se krumpli nem került a földbe. Ez az
év kimaradt a kertészkedésből. Kórházban töltöttem az
időt helyette.
Bízva, hogy jövőre talán jut kapirgálásra is az elfogyó erőmből és akkor majd lesz miről beszámolnom a
kerti naplóban. Most képzeletben visszalapozok az időben, korábban készült fotóim közé.

Dryp, Kert napló…
Bóta Tibor, Az ember döntéseinek…
Bulányi György, Hiába húzzuk a harangot
Bokortörténelem
Isten csődje
Tusnády Mária, Wass Albert…
Király Ignácz, Kapcsolat
Gondolatok jegyeseknek…
Végh Györgyi, Óbudavár
Könyvespolc
Olvasói levél
Géczy Ivánné, Versek
Máthé-Tóth András, Parallax
Beer Miklós, Püspöki körlevél
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«Az emberi elköteleződés folyóirata – családunkért, nemzetünkért, mindenkiért – Isten Országa megvalósulásáért.»
Elérhetőség; koinonia.tarsak@gmail.com

Idén a szarvasok is előbbre hozták a szerelmi életüket. Néha még a kert végébe is benéztek egy számukra
csábos tehén után.

Fügebokorról
Gyurka bácsi annakidején óbudavári kertjéből megajándékozott minket a terebélyesre nőtt fügebokráról egy
sarjjal, amikor úgynevezett tőosztással leválasztottuk
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róla egy részét, hogy új helyre telepítse második fügebokornak. Abban a Balaton közeli, kellemes mediterránra
hajazó hangulatú környezetben jól érezte magát ez a
biblia növény. Ebből ültettünk egyet zsákfalui kertünk
egy védettebbnek hitt zugába s kitanulva a tőosztás fortélyát, a másikat városi kertünkbe. Ez utóbbi szépen
megnőtt, jobban, mint a zsákfalui – mert talán védettebb
volt a fagytól. A zsákfaluban hiába bugyoláltam be télre
szalmával bélelt lélegző zsákokkal, annak inkább a mezei egerek örvendeztek. Idén enyhe tél volt, ami meg is
látszott a bokrokon, sok apró füge borította be mindkettőnek az ágait. A falusinak termését szomszédasszonyunkra, Bözsire hagytuk, de nem sok sikerrel. Még az
unokájának sem ízlett a füge, szokatlan formája, íze s
rengeteg magja miatt. Mondhatnám – gyerekkorom gyakori kiszólásával – fügét mutatott a falusi füge
mindannyiunknak. A városi bokrunk viszont még a
második termését is beérlelte, sőt ha az indián nyár kitartana novemberig talán harmadikat is szüretelhetnénk
róla. Az idén nyár végén pedig rajta is megtelepedtek az
amerikai lepke kabócák. Igaz, rövidesen el is távoztak
erről a bibliai szent növényről minden növényvédős
beavatkozás nélkül is. Csupán a fehér vattaszerűnek
látszó viaszváladékukat hagyták ott nyomravezetőül.

Valószínűleg a közeli Tamariszkusz bokor apró puha levelei jobban ízlettek nekik.
Néhány szó erről a kártevőről
Az amerikai lepkekabócát, mint a kertészeti növények új kártevőjét először Budapesten 2004-ben figyelték meg, azóta az egész országban elterjedt. .
A fajt 1979-ben Amerikából hurcolták be ÉszakOlaszországba, Veneto tartományba, majd hamarosa n
elterjedt egész Itáliában. Tekintve, hogy a Metcalfa
pruinosa Say melegigényes faj, Európa déli részén terjedt el legelőször, és zömmel fás szárú növényeken,
főként díszfákon károsított. Dél-Franciaországban 1984ben figyelték meg, majd további európai terjedését egyre
több közlemény igazolta. Megfigyelték a fajt Szlovéniában (1991), Horvátországban (1995), Ausztriában (1996)
és Csehországban (2001).
A lárva és a szárnykezdeményes nimfa stádiumok
testfelületén fehér viaszpehely látható, amely folyamatosan termelődik és a tartózkodási helyükön, a növény
felületén is megtalálható.
Magyarországon, július közepétől jelennek meg az
imágók, a növények hajtásain táplálkoznak. Hazánkban
egy nemzedékük van.
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Védekezésről is essék szó. Védekezési lehetőségként
felmerülnek mechanikai módszerek, mint a fás szárúak
kérgének tisztítása, a telelés megakadályozása végett.
Érdemes májustól figyelni a viaszos telepeket, ezek
eltávolításával csökkenteni a kifejlődő egyedek számát.
Ezek a módszerek kertekben, kevés növény esetén működhetnek.
Ezen kívül az olajos készítményekkel történő, tél végi lemosó permetezés is gyérítheti az áttelelő tojásokat.
A már kifejlett állat ellen lehet kontakthatású, de célszerűbb felszívódó szereket használni, vagy kombinálni a
kettőt, a kezeléseket pedig ismételni is szükséges. Ilyen
növényvédő szereket szívesen ajánlanak a gazdaboltokban is a szabadforgalmú szerek közül.
Végül egy kép a bő termésről. Amit nem tudtunk elfogyasztani az üvegekbe került.
Az érett gyümölcsöt meghámoztuk – vékonyan lejött
a héja – és a leveses magvas belsejét befőző cukorral
kevergetés mellett mintegy fél óra alatt összefőztük. Ha
kevésbé érett a füge lehet, hogy hosszabb ideig szükséges főzni. Aki szereti fűszerezni, tehet hozzá kevés fahéjat és szegfűszeget is. Amikor már a kanálról nem könynyen csöppent le üvegekbe töltöttük.

*********
Észrevétel
Szeretet és jóság
több lesz, ha megosztják.

Következtetés
Ha a teremtett műremek,
a teremtő tökéletes.

Parola
Mennyi szívélyes kézfogás
- egybefonódó sorsfonál lehetne békejobb.
(SzL)

