
Gyomirtási tippek

A palántadôlésrôl

Atkák ellen rügypattanáskor

Vetni, de hogyan?

Mit ne tegyünk növényeinkkel



MAnzAte 75 DF
Új köntösben a mankoceb hatóanyag, a gyorsan és 
könnyen oldódó DF formulációval 
Az összes házikerti kultúrában felhasználható gombaölô 
szer az ismert károsítók ellen (alternáriás levélfoltosság, 
blumeriellás levélfoltosság, burgonyavész, fenésedés, 
fitoftóra, gnomóniás levélbetegség, monília, orbánc, 
paradicsomvész, peronoszpóra, rozsda, szilvarozsda, 
varasodás, venturia)

tAiFun 
totális gyomirtó szer

Ami zöld, az nem ellenfél
A megszokott kiszerelések mellett kapható a gazdaságos 
0,5 literes, és az kézi permetezôk utántöltését szolgáló, 

egyedülálló 10 ml ampullás változatban is

QuAly
A legkorábban alkalmazható almafa-varasodás elleni gombaölô, 

10 °C alatti hômérsékleten is hatékony

KAphAtóK A GAzDAboltoKbAn!



Márciusi teendôk a konyhakertészetben.

Mihelyt a talaj engedi, talajlazítás és trágyá-
zás végzendô.

Sárgarépa, petrezselyem, pasztinák vetésé-
vel igyekezzünk. A korai tök fészkeit elôkészítjük.  
A már elôzô év ôszén a rigolozott és trágyázott 
területen a spárga- és tormatelepítést végezzük.

A dughagyma és fokhagyma duggatása most 
veszi kezdetét. Mákot vetünk.

Kárdi, articsóka melegágyba spenót, nyári re-
tek szabadföldbe való vetése elvégzendô. A bor-
sók vetése is idôszerû. A melegágyból kikerült ko-
rai saláta, retek helyére karalábot, dinnyét, ubor-
kát, tököt ültethetünk.

Szabadföldi palántanevelés is e hónap máso-
dik felében veszi kezdetét. 

A palántaágyat hûvös éjszakákon takarjuk. 
Vethetünk még langyos ágyat igénylô zöldségfé-
léket is.

Szabadföldi állandó helyére ültessünk e hó 
végén a múlt hónapban melegágyba vetett fejes 
salátát, kelkáposztát és fejes káposzta palántá-
kat. Langyos ágyba vessük indátlan hónaposeper 
magját.

Rég volt, igaz volt…

„

Folytatjuk a patinás, megsárgult kertészeti újságok tallózását, újabb és újabb gyöngyszemekre  
bukkanva. ezúttal stílszerûen a Monori Mag zsebnaptár 1936-ban megjelent márciusi számából  
idézünk, ahogy akkor megjelent. 

„
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iDÉn ÚJRA KeRti hÍRMonDó
öt lapszám, tavasztól ôszig...
KeReSSe A GAzDAboltoKbAn!
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Mi Kell A SiKeReS VetÉShez? Elôször is 
élet képes vetômag. Legyen szó zöldségrôl, dísz-
növényrôl, a vetômag minôsége meghatározó, 
ezért érdemes szakboltban beszerezni azokat.

 Válasszuk a hazai, vagy Kárpát-medencei 
származásút, mert akkor biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a mi körülményeinkhez alkalmazkodott 
növényt vetünk. Egy dologra vigyázzunk, nézzük 
meg a csomagoláson, nem járt-e le a vetômag 
„szavatossági ideje”. Az egyes növények eltérô 
ideig ôrzik meg csírázóképességüket, vannak, me-
lyek akár tíz évig is, mások csupán néhány évig. 

Vetni, de hogyan?
ha hiszik, ha nem, még vetni sem olyan 
egyszerû. Csalóka volt a február, a tavaszi 
idôjárás bizton sokakat csábított arra, hogy 
nekikezdjenek kertjeik mûvelésének, sôt, akár 
a vetésnek. lehet, hogy bejön számításuk, 
lehet, hogy nem. ha több hétig elmarad 
az igazi melegedés, elhúzódó hidegben az 
elvetett magok egy része késve, hiányosan 
és egyenetlenül kelhet ki. Mostani írásunkban 
az alapvetô hibákat és a jó megoldásokat 
foglaljuk össze. 

pAlÁntAneVelÉS Érdekes módon, növényeink 
egy része annak ellenére csírázik ki – akár a sza-
badban is –, hogy messze nem a számára opti-
mális hômérséklet uralkodik. Vagyis e növényeket 
helyre vetni április végétôl, de inkább májustól ér-
demes. Igaz, ekkor nem minden mag kel ki, de a 
döntô többsége igen. Ezt használhatjuk ki tél vé-
gén vagy kora tavasszal, amikor beltéri fûtött he-
lyiségben megkezdhetjük a palántanevelést. 

Praktikus fogás, ha jelöljük, hogy a virágos-
ládában, cserépben, tálkákban, tojástálcán mely 
fajták vetômagjai találhatók, mert szinte biztos, 
hogy össze fogjuk keverjük ôket. Hasonlóan érde-
mes késôbb, a kis palánták kiszúrását követôen a 
jelölés. A kelés után néhány héttel, amikor növé-
nyeink már eldobták a szikleveleket, célszerû átül-
tetni ôket egyedi edényekbe. Ez lehet a klasszikus 
tejfeles pohár, kisebb cserép stb. A lényeg, hogy 
már e termôközegben erôsödjenek meg, s várják 
a kiültetést, amire májusban, az utolsó fagyos, hi-
deg napok után kerülhet sor. 

SzoKtAtÁS Mielôtt azonban a palánták a vég-
leges helyükre kerülnének, egy héten át a leg-
melegebb napos idôben ki kell tenni a szabad 
levegôre. Szélcsendes helyen elôbb csak egy-két 
órát, majd 3-5 órát kondicionáljuk a növényeket. 
Ezáltal szoknak hozzá a „zordabb” viszonyokhoz.  

Kerti tipp
Amennyiben bizonytalanok vagyunk a 
vetômag minôségében – például magunk 
fogtunk magot és azt használnánk, régi 
vetômagra akadtunk a szekrényben stb. –, 
végezzünk próbacsíráztatást. Ehhez érde-
mes egy kisebb tányér aljára elteríteni egy 
kéztörlôlapot, azt benedvesíteni, szórni rá 
az adott magból legalább egy tucatnyit, 
letakarni egy másik nedves papírtörlôvel, 
melegebb helyre tenni, s várni néhány 
napot. Kiderül, milyen a csírázási arány: 
ha gyenge, több magot vessünk a várt 
tôszámnál!
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Ha e lépést kihagyjuk – ez érvényes minden, zárt 
térben, lakásban, fóliában, növényházban nevelt 
növényre, így az egynyári virágpalántákra is –, a 
kiültetett, sokat dédelgetett palántáink hetekig 
csak senyvednek, sôt, akár ki is pusztulhatnak. 

Az iDÔzÍtÉS AlApVetÔ Így például az igen 
gyorsan növô kabakosokat – uborka, dinnye, 
tök, cukkini stb. – nem szabad márciusban me-
leg helyen elvetni, elég április elején megkezdeni a  
palántanevelést. Máskülönben túl hosszú és vé-
kony, gyenge tövû egyedeket kapnánk. Ez utóbbi 
fajoknál egyébként vitatott, hogy érdemes-e pa-
lántákat nevelni, vagy inkább a helyre vetést al-
kalmazni. Tapasztalat, hogy alig egy-két héttel  
virágoznak és teremnek korábban a palántás vál-
tozatok.

Az elôbbiekben taglalt növények hôigényesek. 
Ha ugyanezt a módszert alkalmaznánk például a 
sárgarépánál, petrezselyemnél, spenótnál, a salá-
ta- és káposztafélék többségénél, a borsóknál, ak-
kor mindent elrontanánk. Ezek a növények ugyan-
is kimondottan alacsonyabb hôfokon csíráznak 

és fejlôdnek jobban. Sokan jártak már úgy, hogy 
késôn, csak áprilisban vetettek spenótot, s mire 
megjelentek az elsô szedhetô levelek, a növények 
már meg is indították a virágszár növelését, azaz 
nagy, használható leveleket már nem nyerhettünk. 
A hónapos retekkel is hasonló a helyzet, számá-
ra a sok fény jelenti azt, hogy magszárat kell nö-
vesztenie, ezért a legtöbb fajtát érdemes már 
március elején, közepén elvetni. Persze azért az 
idôjárás-jelentést is figyeljük, mert ha újabb fa-
gyos napokat hoz a március, nem kell kapkodnunk. 
Fôleg nem a hagymafélék vetésével, duggatásá-
val. Azok ugyanis, ha megfagynak, többségében 
nem a hagymát nevelik, hanem nyár közepén 
magszárat és virágot növesztenek. Más kérdés a 
fokhagyma, amely a telet is kibírja: érdemes októ-
ber végén, novemberben elültetni, mert már ciusra 
már 10-15 centis leveket nevel, legalább két- 
három héttel korábban lesz termés és általában a 
fejek is nagyobbak lesznek.

Milyen leGyen A tAlAJ? Nagyon fontos a 
szerkezete. A lényeg, hogy a talajszemcséknek 
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körül kell venniük a magot – így tartják azt 
nedvesen, ami a csírázáskor elengedhetetlen.  
Vagyis kellôen tömörnek kell lennie a mag körül. 
Persze az is baj, ha túl tömör! Fôként vályogtala-
joknál csapadékos idôben – vagy túlöntözésnél -  
fordul elô, hogy annyira beiszapolódik a mag körül 
a föld, hogy levegôhöz sem jut szegény. Szó sze-
rint így van, mert a csírázáshoz és a csíranövény 
fejlôdéséhez levegôre is szükség van. Ezért mond-
ják a kertészek, hogy kellôen tömörített, de jól 
szellôzô legyen a termesztô közeg. Nem véletlen, 
hogy a profik tôzeget, kókuszrostot használnak. 
Célszerû tehát harmadrész homokot, egy kis lazí-
tó perlitet kevernünk a palántanevelô talajunkba.

Doma Mátyás

A VETÉS MÉLYSÉGE

Kezdô kertész számára állandó kérdés. 
Általános szabálynak foghatjuk fel, hogy a 
mag átmérôjének tízszerese az a méret, amely 
megadja a vetés mélységét. Ez azonban nem 
mindig igaz. Így jobb azt megjegyezni, hogy a 
nagyon apró magvakat elég 1-2 centi mélyre 
vetni, az ennél nagyobb uborka, dinnye, 
bab, borsó már 3-6 centi mélyrôl is kibújik, 
6-7 centinél mélyebbre ne duggassuk sem 
a vöröshagymát, sem a fokhagymát, s ez a 
csemegekukoricára is igaz.

 Jó tudni!

VÍzMintÁt VeGyeneK... Magyarország föld-
rajzi elhelyezkedését tekintve medencében fek-
szik, ezért a felszín közeli elsô vízadó réteg szinte 
minden esetben rossz minôségû vizet tartalmaz. 
A vízmintavizsgálatból pontosan kiderül, hogy a 
rendelkezésre álló vizünk használható-e az adott 
kultúra termesztéséhez.

A víz pH-értéke (kémhatása) nem sok tám-
pontot jelent, mivel pillanatnyi értéknek számít. 
Lefelé és fölfelé is könnyen elmozdulhat, akár 
órákkal a kinyerést követôen. Sokkal fontosabb a  

tiszta vizet  
a növénynek 
A növények vízigénye rendkívül változó. 
nemcsak a víz mennyisége, de a minôsége 
is eldöntheti, hogy mit lehet termeszteni 
egy adott területen. Éppen ezért érdemes 
idônként (néhány évente) megvizsgáltatni az 
öntözôvíz összetételét. 
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AZ ÖNTÖZÔVÍZ JAVÍTÁSI LEHETÔSÉGEI
•	 A	„vasas”	vizet	úgy	lehet	megtisztítani,	ha	

egy zárt tartályba töltjük. Itt a levegô oxi-
génjének hatására kicsapódik és leülep-
szik a tartály aljára. Fontos, hogy a tartályt 
tartsuk sötétben, különben bealgásodik!

•	 Ha	rossz	minôségû	(felszín	közeli)	ön	tö	zô
vízzel rendelkezünk, akkor a mélyebb kút 
fúrása a legegyszerûbb megoldás. Magyar-
országon a 10–30 méter mély kutakból rit-
kán lehet az igényesebb növények számára 
megfelelô minôségû vizet nyerni.

•	 Amennyiben	 lehetôségünk	 van	 rá,	 össze	
kell gyûjtenünk az esôvizet. Így nagyon jó 
minôségû lágy vízhez juthatunk. Ez esetben 
is ügyelnünk kell arra, hogy a gyûjtôtartályt 
ne érje fény.

 Jó tudni!

sótartalom és a vízben oldott anyagok mennyisé-
gének ismerete.

Az elsô vízadó réteg általában a legrosszabb 
minôségû, mivel ide nagyon könnyen kimosód-
nak a talaj felszínére kijuttatott anyagok, pél dául 
a kálium, a nitrátok, a foszfor. Ha nincs csator-
nahálózat, vagy csak nemrég létesült szennyvíz-
csatorna a területen, még az emberi egészség-
re káros kórokozók (Coli, Streptococcus stb.) is 
elôfordulhatnak a vízben. Ha szennyezett vízzel 
öntözött területrôl fogyasztunk zöldséget vagy 
gyümölcsöt (pl. szamóca, saláta, retek, málna 
stb.) és nem mossuk le azokat alaposan tiszta víz-
zel, akár meg is betegedhetünk.

KiADóS CSApADÉK Ha az öntözôvíz sok nát-
riumot vagy klórt tartalmaz, az a növény számá-
ra toxikus méregként hat. Az öntözés hatására a 
talajban felhalmozott nátrium, de fôleg klór sú-
lyos növekedési problémát okoz, elsôsorban az-
által, hogy gyökérpusztulást idéz elô. Szerencsé-
re az említett elemek könnyen lemosódnak a gyö-
kérzóna szintje alá. Az esôzés, különösen a kiadós 
csapadék, sokat segít a probléma megoldásában.
 
KlóR-oK A vízben kétféle kötésû klór található. 
A csapvíz fertôtlenítésére használt vegyület gá-
zosodik, ezért lehet érezni annyira a szagát. Ma-
gyarország területén a talajvízben szinte min-

den mélységben több-kevesebb klórvegyület van. 
Ezek a vegyületek nátrium-klorid, kálium-klorid, 
kalcium-klorid, magnézium-klorid stb. kötésben 
lehetnek, általában szintén szagtalan vegyületek. 
Ezért gondolják sokan úgy, hogy nincs klór a ta-
lajvízben, holott sokszorosa is lehet annak az ér-
téknek, mint a klórozott csapvízben. 

VASAS A VÍz Elôfordulhatnak olyan anyagok is a 
kútvízben, amelyek felsô, szórófejes öntözés ese-
tén nemcsak szennyezik a növényt, hanem a leve-
leken lévô légzônyílásokat is eltömítik. Nem tud 
rendesen párologtatni, a gázcsere lehetetlenné 
válik, a növény „fuldoklik”. Esôsorban ilyen elem 
a kalcium, a magnézium, a hidrokarbonát és a há-
rom vegyértékû vas. Ez utóbbi a fólián, a leveleken 
(bármin, amire rákerül) barnásvörös elszínezôdést 
okoz. Ha az ilyen vizet egy üvegben pár órára állni 
hagyjuk, az üveg alján láthatóvá válik a barnásvö-
rös csapadék. Erre mondják, hogy vasas víz.

Vannak egyéb tisztítási eljárások is, de ezek 
drága módszerek és csak intenzív növénytermesz-
tés esetén lehetnek gazdaságosak. 

dr. Lammel Kálmánné

Kerti tipp
Kevesen tudják, hogy az esôvíz olyan tisztasá-
gú, mintha desztillált víz lenne. Csupán mini-
mális légköri szennyezôdés fordulhat elô benne, 
elsôsorban nyáron.
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A házikertek vetésforgójába is jól illeszthetô, elô- 
és utónövényként is termeszthetô. Fô nö vény ként 
általában nem szerepel. Elônövényként már kora 
tavasszal ültethetô, utána a legtöbb zöldségfé-
le (paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, 
dinnyefélék, tökfélék, zeller, kései káposztafélék 
stb.) biztonságosan megterem. Másodnövényként 
minden korán lekerülô növény után (korai káposz-
tafélék, borsó, hónapos retek, rövid tenyészidejû 
sárgarépa, petrezselyem, csemegekukorica, újbur-
gonya) beilleszthetô. Ilyenkor a talajt augusztus 
elejéig-közepéig ültetésre elô kell készíteni.

KÖRnyezeti iGÉnyeK A fejes saláta nem tar-
tozik a sok hôt igénylô zöldségfajok közé, a 
fejképzôdés idején elegendô számára a 14-16 °C 
is. Csírázása már 2-3 °C-on megindul. Nyári ter-
mesztésekor ezt a tényt érdemes figyelembe ven-
ni, ugyanis a mag csírázása 25-30 °C körüli ér-
tékeknél vontatottá válik, esetleg „elfekszik”, ki 
sem kel. A hideget leginkább 1-2 lombleveles ál-
lapotban viseli el, fejesedés kezdetén érzékeny az 
erôsebb lehûlésre. Az áttelelô fajták a kifejezetten 
hidegtûrôek, –10 °C-on sem károsodnak. 

Saláta a kiskertben
A fejes saláta az egész világon elterjedt, nagy 
mennyiségben fogyasztott zöldségnövény. 
népszerûségét elsôsorban rövid tenyészide-
jének, koraiságának, alacsony energiatartal-
mának, kedvezô étrendi hatásának és könnyû 
termeszthetôségének köszönheti. Különbözô 
salátakeverékek fontos alapanyaga, színes 
levelû fajtái dekoratívak, tálak díszítésére kü-
lönösen alkalmasak.

Kerti tipp
A tapasztalt kertészkedôk a nyári magve-
tés elôtt a saláta magját akár fél napra is 
hûtôszekrénybe helyezik, ilyenkor a hidegnek ki-
tett salátamag kelése biztonságosabbá tehetô.

Nagy fényigényû növény, intenzív fényviszo-
nyokat kíván. A már kissé árnyékos területen sem 
fejlôdik kielégítôen, a köztes termesztés szóba 
sem jöhet. A fényigénnyel összefüggô megállapí-
tás, hogy a hajtató fajták gyengébb fényviszonyok 
között is jól fejesednek, a nyári, szabadföldi faj-
ták pedig intenzívebb fényviszonyokat igényelnek.

A magvak csírázásához viszonylag több vizet 
 igényel, ültetés elôtt 3-4 nappal célszerû a talajt 
alaposan (30-40 mm = 30-40 l/m2) beöntöz-
ni, ültetés után 4-5 mm víz is elegendô. Begyö-
keresedésig – különösen melegebb idôszakban –  
néhány alkalommal szükség lehet 1-2 mm-es  
vízadagra. Fejesedésig 1-3 alkalommal 20-25 mm  
lehet optimális, míg a fejesedés kezdetén 30-40 mm 
 víz kijuttatásával fejezzük be az öntözést. Napos, 
meleg idôszakban lankadhatnak a saláta levelei, 
azt néhány mm-es frissítô öntözéssel akadályoz-
hatjuk meg. 

A saláta elég érzékeny a levegô páratartalmá-
ra is. Magas páratartalom esetén – fôleg hajtatás-
ban – gyakran alakul ki az ún. lágy levélszél bar-
nulás. Ez az élettani elváltozás 90% feletti relatív 
páratartalomban alakul ki, a belsô, fiatal levelek 
szélén barna, rothadásszerû, kb. 5 mm széles csík 
jelenik meg. Ezt gyógyítani már nem tudjuk, a be-
rendezésünk páratarta-
mának szabályozásával 
viszont megelôzhetjük. 

A túl alacsony pára-
tartalom ugyanakkor a 
száraz, vagy külsô le-
vélszél barnulásához 
vezet, elsôsorban sza-
b a d f ö l d ö n 
jellemzô, 
fôleg az 
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Jó minőségű, igen nagy 
fejeket fejlesztő saláta. Nyári 

termesztésre ajánljuk, felmagzásra 
nem hajlamos. Termeszthető közvetlen 
magvetéssel és palántázással is. Levelei 
simák, hullámos szélűek. A fej kissé lapított, 
jól záródó, tömött. Átlagos fejsúlya  
a 35-40 dkg-ot is elérheti.

Jellegzetes Lollo-típusú, szabadföldi 
termesztésre alkalmas, fodros levelű tépősaláta, 

ezért fejet nem fejleszt. A levélrózsa átlagtömege 
200-250 g. Színe középbordó, nem fakul ki. 
Könnyen termeszthető, nem igényes fajta. 
Levei nem keserűek, friss zöldsalátaként, 

illetve vegyes készítésére alkalmas.

Kis termetű, korai salátanövény. 
Galambbegy salátának is nevezik. 

Nagyon könnyű termeszteni. Szórva 
vetéssel tavasztól–őszig szakaszosan vethe-

tő. Frissen, önmagában vagy salátamixbe 
keverve egyaránt fogyasztható. Magas 

a C-vitamin-tartalma. Már 3-5 cm-es 
növénymagasságtól szedhető.

Gyors növekedésű, 
vitamindús levélzöldség. 

A levelek bársonyosan simák, 
kissé csipkézett szélekkel. 

Felhasználhatjuk salátamixekhez, de önma-
gában is fogyaszthatjuk. Íze földimogyoró-

ra-borsra emlékeztet. A mediterrán konyha 
elengedhetetlen része. Szedése talaj felett 

3 cm-rel a leveleket levágva. Egy szezon-
ban akár 4-6-szor is szedhető.

Korai fajta, szabadföldi 
termesztésre. Későn fejleszt 
magszárat, ezért őszi és tavaszi 
fólia alatti hajtatásra alkalmas. Középnagy, jól 

záródó, kemény fejet képez. Színe középzöld. 
Elsősorban házikerti termesztésre ajánljuk.

Középkorai jégsalátafajta, tavaszi, nyári 
és őszi szabadföldi termesztésre. 

A nagy középzöld salátafejek 
ropogós, kemény levelekből állnak. 
Frissességét tovább megőrzi, mint 

a hagyományos saláták, nehezeb-
ben magzik fel. Nyári vetés esetén 
ügyeljünk a talajhőmérsékletre, 

mert a magas  hőmérséklet 
gátolja a csírázást.

Enyhe fűtésű, vagy fűtés
nélküli fólia alatti hajtatásra, valamint korai 

szabadföldi termesztésre ajánljuk. Rövid tenyész-
idejű, gyors fejképzésű fejes saláta. Levelei 

kissé hólyagos. A fej középnagy vagy nagy, jól 
záródó, tömött. Antociánmentes, nem lilul. 

Átlagos fejsúlya 18-20 dkg. Fejrothadásra és 
levélszélbarnulásra nem hajlamos. Jól bírja 

az alacsony és ingadozó hőmérsékletet.

Enyhén fűtött és fűtetlen 
fólia alatti hajtatásra alkalmas. Rövid 

szerkezetűek, sárgászöld színűek. 
A fej 25-30 dkg tömegű, jól záródó. Magszár-

képzésre nem hajlamos, az egyik legjobb ízű 
fajta friss fogyasztásra.

A ZKI 
saláta-veto’’mag 
ajánlatunk tavasztól o’’szig!

idôsebb leveleken jelenik meg. Ilyenkor a levél szé-
lén tûszúrásszerû elhalások képzôdnek, késôbb ezek 
megnagyobbodnak, összeérnek, és száraz, 5-10 
mm széles csíkot alkotnak. A betegség elsôsorban 
a borús idôszakot követô hirtelen napsütésben ala-
kul ki, megjelenését a túltrágyázás, a magas sótar-
talom és az öntözés hiánya is elôsegíti. 

tÁpAnyAGiGÉny A fejes salátának rövid 
tenyész ideje alatt kell a szükséges tápanyagokat 
felvenni, ezért azoknak könnyen felvehetô for-
mában, sekélyen elhelyezkedô gyökérzónában kell 
lenniük. Egyik legfontosabb tápanyaga a nagy 
zöldtömeg elôállítását biztosító nitrogén. Hiá-
nya a külsô levelek halványulásához, sárgulásához 
vezet. A N-túltrágyázás kritikus esetben, fôleg a 
téli hajtatásban, káros nitrátfelhalmozódáshoz 
is vezethet. Foszforigénye nem kifejezett, a sú-
lyos P-hiányt az alsó levelek barnászöld, vö-
röseszöld elszínezôdése jelzi. A kálium a saláta 
hidegtûréséért, betegség-ellenállóságáért felelôs, 
hiányában kisárgul a levéllemez, az erek azonban 
végig zöldek maradnak. A kalcium felvételének 
zavarára utal a levélszél barnulása, megelôzése, 
megszüntetése elsôsorban a páratartalom szabá-
lyozásával lehetséges. 

 A fejes saláta közvetlen szervestrágyát nem 
igényel, a tavaszi vetésû, illetve ültetésû állo-
mány alá már az ôszi talajmunkával juttassuk ki 
a kálium- és foszfortartalmú mûtrágyákat (15-
20 g/m2, ill. 5-8 g/m2 hatóanyag mennyiségben). 
Nitrogénbôl átlagosan összesen 5 g/m2 hatóanyag 
szükséges indító- és fejtrágya formájában.

Figyelembe véve a saláta sekély gyökere-
sedését, mindig sekélyen kell kapálni! Fon-
tos szabály, hogy kötöttebb talajú területen 
a cserepesedett talaj kemény felsô kérgét  
finoman „aprózzuk” fel, ügyelve arra, hogy a 
mûvelet során a tövek közelébôl a földet el-
húzni, vagy odahúzni nem szabad! Ellenkezô 
esetben könnyen sérülhet a tô, ez akár a nö-
vények pusztulásához is vezethet.

 Jó tudni!
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SzApoRÍtÁS A fejes saláta szaporítása állan-
dó helyre vetéssel és palántaneveléssel történik.  
A nagyon apró magvú növény (ezer mag tömege  
1 g körüli!) helyre vetése után mindig egyelni kell 
a sûrûn kelt növényeket, a mûvelet után nagy a 
veszélye a helyben maradók sérülésének. 

A szálas palánták használata ugyancsak 
jellemzô gyakorlat, az ilyen növények azonban 
nehezen indulnak fejlôdésnek, különösen napos, 
szeles idôben szükséges a naponta akár több-
szöri frissítô öntözés is. Ráadásul növényvédel-
mi okok miatt nem célszerû mélyen ültetni, az 
alsó levelek a talajjal érintkezve onnan könnyen 
fertôzôdhetnek.

 A tápkockás, tálcás (szivaros) palánták ülte-
tése ismert, a nagyobb területen termesztôk ezt a 
módszert alkalmazzák. A vetômagot (esetleg dra-
zsét) szemenként, közvetlenül a tápkockába vagy 
a tálcába vetjük, így 4-6 hét alatt felnevelhetjük 
a palántát. Ez esetben is fontos szabály a sekély 
ültetés!

 
teRMeSztÉSi SzeMpontoK A hazai fogyasz-
tók egyértelmûen a világosabb zöld színû, „szôke” 
fajtákat részesítik elônyben, annak ellenére, hogy 
ezeket a fajtákat elôszeretettel keresik fel a le-
véltetvek, amelyek közismerten a vírusbetegségek 
terjesztôi. 

•	 A	 levelek	 legyenek	vékonyak,	 jól	 záródóak,	a	
fej legyen nagy és kemény.

•	 Rendelkezzen	 megfelelô	 betegségellenálló	
ké pes séggel. 

•	 A	felmagzási	hajlam	tudatában	mindig	a	ter-
mesztési idôszaknak megfelelô fajtákat vá-
lasszuk! 

Termesztésre javasolt fajták: Edina, Kobak, 
Május királya, Lento, Grácia, Attrakció, Téli vajfej 

Fontosabb kártevôk: meztelen csigák, valódi 
levéltetvek, saláta bagolylepke, mezei nyúl 

Jellemzôbb betegségek: salátamozaik, salá-
ta peronoszpóra, rizoktóniás palántadôlés, salá-
ta botritiszes betegsége, saláta marszonínás le-
vélfoltossága

Gyúrós János

palántadôlés –
palántapusztulás
Mindenki látott már kibújt csíranövényeket, me-
lyek a talajra borulva elpusztulnak. A betegségnek 
ez a legismertebb tünete. Gyakori, bár rejtettebb 
a csírázó magvakon még a talajban fellépô elha-
lás, amit a termesztôk csak hiányos kelésnek ész-
lelnek. A palántadôlés kórokozója a kiültetés után 
is megtámadhatja a palántákat, szártôbetegséget 
okozva. A felsoroltak mind a palántadôlés- 
betegség különbözô idôben fellépô változatos  
formái. Az ellenük való védekezésnél új, biológiai  
hatású gombaölô szerekkel kell megismerkedni. 

VÁltozAtoS tÜneteK A palántadôlés-betegség 
változatos tünetekkel jelentkezhet a csíranövények 
és palánták fejlôdése során.

CSÍRAnÖVÉny-puSztulÁS A vetést követôen 
a csírázás megindulásával a talajlakó gombák és 
baktériumok a csírákon keresztül fertôzik meg a 
fiatal növényeket, és megakadályozzák a csírá-
zás folyamatát, a csíranövények még a talajban el-
halnak. Hiányos lesz a kelés. A fertôzött egyedek 
elszínezôdnek, gyakran penészbevonat is kifejlôdik 
rajtuk, lehetnek nyálkásak is.

pAlÁntADÔlÉS A kikelés után történô fertôzés 
esetén a csíranövény szártövi részén figyelhetô 
meg a tipikus tünet: a szár tövi része üvegessé, 
áttetszôvé válik, ahol a talajlakó gomba megtá-
madta, a szövet elgyengül, a palánta elfekszik a ta-
laj felszínén. A szártô barnán elszínezôdik. A palán-
ták dôlése mindig foltokban lép fel, a fertôzött te-
rület napról napra nô, a betegség gyorsan terjed. 
Négyleveles kor után általában a palántáknál újabb 
fertôzések nem tapasztalhatók, bizonyos korrezisz-
tencia lép fel.

pAlÁntÁK SzÁRtÔbeteGSÉGe KiÜltetÉS 
utÁn A palántadôlést okozó Rhizoctonoa solani 
gomba szabadföldi talajainkban bárhol elôfordul, 
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a kiültetett zöldségpalánták szártövi részét meg-
támadva azon barna, feketés színû kisebb-na-
gyobb, általában száraz elhalást okozva. A foltok 
méretétôl és mélységétôl függôen okoz palánta-
gyengülést és -elhalást: a megfertôzött foltoknál 
a palánták szára meggyengül, a növények vízfor-
galma akadályozott, a szárat körülölelô elhalásnál 
a növények kidôlnek.

pAlÁntADÔlÉSt elÔiDÉzÔ KóRoKozóK 
eReDete A palántadôlés elsôsorban a fertôzött 
palántaföldbôl indul, de okozhatják a fertôzött 
vetômagvak, valamint szabadföldrôl növényápoló 
eszközökre tapadt fertôzött talajrögök is. 

KóRoKozóK A betegséget talajlakó kórokozók 
okozzák. Hazánkban – felmérés szerint – leggya-
koribb a Rhizictonia solani gomba, de elôfordulnak 
még Pythium, Phytophthora, Sclerotinia és 
Fusarium gombafajok mellett baktériumfajok is.

A felsorolt kórokozók más-más környezeti igé-
nyûek: a Pythium és Phytophthora fajok, a bak-
tériumok a nedves, hûvös, tömörödött talajt, míg 
a Rhizoctonia, Fusarium fajok a melegebb, szára-
zabb körülményeket kedvelik. A felsorolt kóroko-
zók hosszú ideig, akár évekig fenntartják magukat 
a talajban – növény hiányában is –, kitartó alakokat 
képeznek. Sok tápnövényû kórokozók, tehát bármi-
lyen csíranövényt megfertôznek, legyenek azok 
zöldség, virág vagy fák magjai.

pAlÁntADÔlÉS ellen MeGelÔzÉSSel VÉ-
DeKezhetÜnK A palántadôlés elleni védekezés 
alapja a megelôzô védekezés. Palántanevelés során 
ajánlott legfontosabb növénynevelési szabályok:
•	 egészséges,	kórokozóktól	mentes	talaj	felhasz-

nálása;
•	 szaporításra	használt	eszközök	(mûanyag	cse-

repek, szaporítótálcák, asztallap stb.) hipós ol-
dattal történô fertôtlenítése;

•	 megbízható	helyrôl,	ellenôrzött	 termesztésbôl	
származó, kórokozóktól mentes vetômag hasz-
nálata. Az ellenôrzött ke res ke de lembôl szár-
mazó magvak többsége csávázott;

•	 palántaneveléskor	 a	 növények	 hômérsékleti,	
fény- és vízigényének biztosítása. A lendülete-
sen fejlôdô palánták között a palántadôlés rit-
ka betegség; 

•	 az	egyoldalú	Nadagolás	kerülése,	mivel	segíti	
a palánták fogékonyságát;

•	 öntözôvíz	korlátozása,	öntözések	között	a	talaj	
kiszáradásának biztosítása, öntözés csak a reg-
geli órákban;

•	 a	 sûrû	 és	 mélyre	 vetés	 kerülése,	 rendszeres	
szel lôz tetés a palánták levelein fellépô vízki-
csapódás megelôzésére;

•	 higiéniai	szabályok	betartása.

ÁltAlÁnoS tAlAJFeRtÔtlenÍtÉS Termesztô 
berendezésben és szabadföldön is használható a 
dazomet hatóanyagú Basamid G szabadforgalmú 
általános talajfertôtlenítô szer, mely a kórokozók 
mellett a kártevôktôl (rovarlárvák, fonálférgek) és 
gyommagvaktól is mentesíti a talajt. Csak növény-
mentes talajnál alkalmazható, gázhatás kifejtésé-
hez tartósan nedves talaj, valamint felmelegedett 
talaj szükséges.

Üzemekben a már termesztésre használt, 
feltételezhetôen fertôzött talajok kórokozók-
tól történô mentesítését 90-95 °C-os gôzzel 
végzik. A talajt felforrósítás után 30 percig kell 
az adott hômérsékleten tartani. A hôkezelés 
valamennyi kórokozót, állati kártevôt és 
gyommagot elpusztít. Hobbikertészek a sa-
ját célra nevelt palánták kis mennyiségû föld-
jét villanysütôben is sterilizálhatják, de min-
den esetben alaposan be kell öntözni a talajt, 
hogy a gôzhatás érvényesüljön.

 Jó tudni!

Palántadôlés bazsalikom magoncon, 
balra beteg, jobbra egészséges
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b i o t e c h n o l ó g i a

GOMBA- ÉS 
ROVARÖLŐSZER

VEKTAFID®VEKTAFID®
R

GOMBA- ÉS 
ROVARÖLŐSZER 

Forgalmazási kategória: III
Vásárláshoz és felhasználáshoz 
külön engedély nem szükséges.

Kövesse a címkén lévő 
használati utasítást!

A VEKTAFID R  paraffinolaj és rézhidroxid tartalmú 
folyékony gomba- és rovarirtószer. 

A VEKTAFID R  használható almatermésűek,  
csonthéjasok, dió, mogyoró, málna, szőlő, dísz- 
növények, csemege- és fűszerpaprika, valamint  
uborka kezelésére. 

A VEKTAFID R elsősorban késő őszi vagy kora  
tavaszi időszakban ajánlott, és használható  
vegetációban is. 

VEKTAFID®VEKTAFID®
R

tAlAJFeRtÔtlenÍtÉS GoMbÁK ellen Meg-
elô zésképpen és a betegség fellépésekor, vala mint 
vetômagvak kezelésére (csávázására) en  ge dé lye-
zett és ajánlott a Streptomyces grise o vi ri dis sugár-
gomba hatóanyagú Mycostop gombaölô szer. 
Biológiai növényvédô szer, emberre és álla tok  ra 
veszélytelen, környezetbarát, élô anyag, tá ro lá sa 
és eltarthatósága eltér a ha gyo má nyos nö vény vé-
dô szerekétôl. Magcsávázásnál 1 g/10 dkg maghoz, 
talajra kiöntözéssel meg elô  zés képpen vagy pusztulás 
esetén 0,1 g/nm dó zisban. A szer nem gyógyít, csak a 
kapcsolatba ke rült kórokozót pusztítja el. 

Csírakori betegségek ellen magcsávázásra en-
gedélyezett a Pythium oligandrum hatóanyagú 
Polyversum biológiai gombaölô szer. Talajba bejut-
tatva is kiváló hatást biztosít.

Talajlakó gombák közül, különösen a Sclerotinia 
sclerotiorum gomba ellen hatásos a Coniothyrium 
minitans hatóanyagú Constans biológiai gombaölô 
szer, az Öko-ni mikrobiológiai készítmény, valamint 
a Trichoderma asperellum hatóanyagú Trifender 
nevû mikrobiológiai készítmény. Mindhárom bioló-
giai készítmény hatóanyaga a növényt megbetegítô 
gombákat parazitálja, kémiai anyagokat nem tar-
talmaz. Hatásukat a talajba juttatva fejtik ki. Fel-
használásuknál figyelembe kell venni, hogy ható-

anyaguk élô szervezetek, tárolásukat és felhaszná-
lásukat ez határozza meg.

A palántadôlést okozó Pythium és Phytoph
throra gombák ellen hatnak a propimokarb ható-
anyagú Proplant, valamint a propamokar+fosetil 
hatóanyagú Previcur energy gombaölô szerek ta-
lajkezelés esetén. 

Rizoktóniás palántadôlés ellen engedélyezett 
a boszkalid+piraklostrobin hatóanyagú Signum 
WG-s kezelés is. Növényvédô szerek felhasználá-
sának ajánlásait a csomagoláson olvasható részle-
tes leírás tartalmazza.

A korábban talajkezelésekre és magcsávázás-
ra ajánlott és bevált Dithane (III.), Topsin-M (II.) és 
TMTD készítmények (II.) felhasználása európai uniós 
tagságunk óta tiltott, nem engedélyezett.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Kerti tipp
A biológiai gombaölô szerekkel együtt más 
gombaölô szerrel a növényeket és a talajt ke-
zelni nem szabad, mivel az a hasznos parazita 
szervezetek pusztulását okozza.
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A kiskert azért van, hogy kedvünket leljük ben-
ne. nincs is annál nagyobb boldogság, mint ha 
az elvetett magokból kikelt növények a sze-
münk láttára cseperednek fel és a család asz-
talára egészséges, friss zöldség kerül.

A ZKI nagy hangsúlyt fektet a nemesítésre és a 
korszerû vetômag-kezelési eljárásokra, amivel 
megkönnyítik a kiskerttulajdonosok munkáját. Új 
fajtáink fejlesztésében kiemelkedôen fontos szere-
pet kapott a betegség-ellenállóság és a stressztûrô 
képesség.
pApRiKA Elméletben szinte minden termelô fon-
tosnak tartja a termelési költségek csökkentését, a 
gyakorlatban azonban ez ritkán valósul meg. Egy-
re nagyobb mennyiségben vesszük a mûtrágyát 
és a növényvédô szert, s bár minden vásárláskor 
mérgelôdünk rajta, hogy milyen drágák, meg va-
gyunk gyôzôdve róla, hogy enélkül lehetetlen a 
nagy hozam elérése. 
Létezik olyan megoldás is, amikor kevesebb 
mûtrágyát és növényvédô szert használunk, és 
mégis maradéktalanul kielégítjük növényeink igé-
nyeit. A kedvezôtlen idôjárás és a különbözô lomb-
betegségek már évek óta csökkentik a hozamain-
kat, ezért nagyon fontos, hogy olyan fajtákat 
 válasszunk a termeléshez, melyek kiemelkednek 
stressztûrésükkel és betegség-ellenállóságukkal a 
többi fajta közül.
uboRKA A Szatmár F1 uborka kiemelkedik ma-
gas fokú betegség-ellenállóságával (liszthar-
mat, peronoszpóra, mozaikvírus, cladospórium). 
Erôteljes gyökérzetének és ellenálló lombozatának 
köszönhetôen gyengébb körülmények között is ter-
meszthetjük. Ugyanilyen magas fokú betegség-el-
lenállósággal rendelkezik szinte az összes uborka, 
mint például a Perez, Mohikán, Jóker, Zita. 
boRSó Az új nemesítésû borsók sem maradnak el 
a sorban, ilyen például a lisztharmat-ellenálló Apor, 
a lisztharmattal és fuzáriummal szemben is rezisz-
tens Villô és a peronoszpóra-ellenálló Tiara.
pApRiKA Fajtáink többsége rendelkezik Dohány 
mozaikvírus-rezisztenciával: Ciklon F1, Gigant 
F1, Brill F1, Rapires F1. A Start szabadföldi pap-
rika a Xanthomonas baktériummal szemben is el-
lenálló.

CSeMeGeKuKoRiCA Közülük kiemelkedik a Mirus 
F1, mely kiváló ízével és betegség-ellenállóságával 
(helmintospóriumos levélfoltosság és kukoricarozs-
dával szemben ellenálló) vívta ki a kiskerttulajdo-
nosok megbecsülését.

A vetômagokat a ZKI csíravédô tasakolásban hoz-
za forgalomba, így garantálva a biztos kelést.  
A korszerû csávázási eljárásoknak köszönhetôen a 
magok a csírázás idôszakában is védettek a kór-
okozóktól. 

Sikeres termesztést kívánunk.
ZKI-Vetômag

tasakba zárt ígéret
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Februári lapszámunkban a metszés alapelveit 
tekintettük át, kitértünk az alakító metszésre 
és a fenntartó metszésre. ezeket a metszéseket 
fôleg a nyugalmi idôszakban végezzük, ha mód 
van rá, a tél végén. Folytatva a témát, most a 
zöldmetszésre, a metszést kiegészítô eljárások-
ra, valamint a gyógymetszésre térünk ki. 

zÖlDMetSzÉS A zöldmetszés a nyári idô szak fel-
adata, de nagy hatással van a termés mi nô sé gé-
re és a következô év termésmennyiségére. A haj-
tásnövekedés kezdetétôl július végéig érdemes al-
kalmazni. A felesleges hajtásokat eltávolíthat-
juk tôbôl (hajtásválogatás, ritkítás), levélkoszorút 
hagyva (3-5 levél marad meg, körte sövénynél ha-
tékony), felére-harmadára bekurtítva, hajtáscsú-
csot visszacsípve (pincírozás), vagy lehet csak a 
felsô leveleket félbevágni. Ezek a módszerek csök-
kentik a lomb zsúfoltságát, az árnyékolást, segítik 
a napfény koronába jutását, javítják a termôrügyek 
kialakulását a következô évre. 

A metszést kiegészítô módszerek közül a leg-
általánosabban alkalmazható a hajtások (már nyá-
ron, zöld korukban) vagy vesszôk (következô év ta-
vaszán, metszéskor) lekötözése, lesúlyozása annak 
érdekében, hogy vízszinteshez közeli pozícióba ke-
rüljenek, ami fokozza a termôrügyek kialakulását, 
gyorsítja a termôre fordulást. 

Jön a tavasz: metszés!

A METSZÉS ALAPELVEI:
•	 következetesség
•	 rendszeresség
•	 megfigyelni	a	vágásaink	hatását
•	 kezdjük	a	fa	tetejétôl	és	lefelé	haladjunk	(a	fára	

mászáskor sérülhetnek az alsóbb termôrészek, 
ezeket késôbb eltávolíthatjuk)

•	 ha	mód	van	rá,	inkább	néhány	nagy	részt	tá-
volítsunk el, mint sok-sok aprócskát (hatéko-
nyabb, jobban gyógyul)

•	 tôbôl	vágjuk	le	a	felfelé	és	lefelé	álló	részeket
•	 tôbôl	vágjuk	ki	a	feleslegeset	(ahol	sûrû	a	szer-

kezet, halszálkásra!)
•	 az	egészséges	résztôl	vágjuk	le	a	beteg	részeket
•	 tôbôl	 vágjuk	 ki	 a	 konkurenseket	 (túl	magasra	

növôket)
•	 csonkot	 csak	 ott	 hagyjunk,	 ahol	 növekedést	

szeretnénk
•	 vágjuk	 vissza	 a	 hosszú	 vesszôket,	 ha	 oldal-

elágazásokat szeretnénk (minél rövidebbek, 
gyengébbek, annál erôsebben vágjuk vissza)

•	 erôs	 metszés	 (csonkok)	 erôs	 növekedést	 von	
maga után

•	 a	 felkopaszodott	 részeket	 elágazásig	 vágjuk	
vissza

•	 jó	minôségû,	 jól	 karbantartott,	 tiszta	 (fer	tôt
le ní tés pl. 10%-os hipóoldattal) szerszámokat 
használjunk

 Jó tudni!

GyóGyMetSzÉS Sok olyan gombabetegség és 
rovarkártevô van, amit a szemfüles gazda met szô-
ollóval kiküszöbölhet. Enyhe fertôzöttség esetén a 
metszés segíthet a tûzelhalásos almafákon, birsen, 
tafrinás ôszibarackon, lisztharmatos almavesszôkön. 
A levágott részt égessük el, vagy ássuk el legalább 
60 cm mélyre. Rovarok közül a hajtáshervasztó da-
razsak lárvái, hajtástörô eszelények, lombrágó her-
nyók, hálószövô hernyók, sodrómolyok lárvái, levél-
tetvek távolíthatók el könnyen metszéssel, ezeket is 
vagy égessük, vagy ássuk el.

Prokaj Enikô

Fiatal almafa dárdái
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hosszú évek óta megszokhattuk, hogy ha az 
olajos lemosó permetezésrôl beszéltünk, leg-
több esetben az Agrol plusz készítmény jutott az 
eszünkbe. nyugodtan mondhatjuk, több  
évtizedes berögzôdésrôl van szó. Sajnos ezen 
változtatnunk kell, ugyanis a jogszabályi vál-
tozásoknak köszönhetôen készítmény ettôl az 
évtôl már nem forgalmazható. A korábban meg-
vásárolt termék az elôírások szerint az eltartha-
tóság végéig még felhasználható. Az Arysta Ma-
gyarország Kft. az Agrol plusz pótlására kezdi 
meg a Catane lemosó permetezôszer forgalma-
zását kisebb, 1 literes kiszerelésben is, a kiskerti 
felhasználók részére. 

VeGetÁCióbAn iS A Catane készítményünk nagy-
mértékben finomított, természetes olajszármazé-
kot tartalmaz (795 g/l paraffinolaj). A nagy különb-
ség a két termék között, hogy míg az Agrol Plusz 
kizárólag a rügypattanásig használható a perzse-
lés veszélye nélkül, a Catane vegetációban is, almá-
ban akár a pirosbimbós állapotig, csonthéjasokban 
pedig a virágbimbók megjelenéséig. A készítmény 
hatékonyan pusztítja a piros gyümölcsfa-takácsat-
kák, a levéltetvek, valamint a pajzstetvek áttelelô 
tojásait, illetve a tojásból kikelt lárvákat.
Ha az idei tél idôjárását nézzük, láthatjuk, hogy 
nagy szükség lesz a lemosó permetezések elvég-
zésére. Az enyhe idôjárásnak köszönhetôen nagy 
valószínûség szerint sikeresen teleltek át a kóroko-
zók és kártevôk áttelelô képletei, így gyérítésükre 
minden lehetôséget ki kell használni, tehát a lemo-
só permetezés elvégzését is. 
GonDoS KiJuttAtÁS A jó hatás elengedhetet-
len feltétele. Ennek során törekedni kell a minél na-
gyobb vízmennyiség felhasználására, lehetôleg mi-
nél nagyobb cseppekkel. A cél, hogy a kijuttatott 

permetlé megfolyjon a kezelt felületen, kellô meny-
nyiségben jusson be a kéreg repedéseibe is.
KontRoll AlAtt Az utóbbi években egyre na-
gyobb gondot okoz a Kaliforniai pajzstetû terje-
dése. A pajzs által védett egyedekhez növényvédô 
szerekkel sajnos nem tudunk hozzáférni. Szintén in-
tenzív felszaporodást tapasztalhatunk a különbözô 
atka- és levéltetûfajok esetében is. Az ellenük 
történô védekezés elsô és egyben legegyszerûbb 
lépése az olajos lemosó permetezés elvégzése, 
amellyel sikeresen kontrollálhatjuk az egyedszá-
mukat.
KeVeRhetÔSÉG Gyakran felmerülô kérdés, 
hogy milyen módon lehet összekeverni az ola-
jos lemosó készítményeket az egyéb, például por 
(WP) formulációjú készítményekkel. Ilyen esetben 
elôször mindig a por (WP) alapú készítményt old-
juk fel nagyobb mennyiségû (5 liter) vízben, és ezt 
követôen adjuk a permetléhez az olajtartalmú ké-
szítményt.
A készítmények felhasználása elôtt mindig olvas-
sa el a címkén lévô információkat, és tartsa be az 
azon lévô, munka-egészségügyi várakozási idôre és 
a munka-egészségügyi óvórendszabályokra vonat-
kozó utasításokat. 

Somos Ferenc
Arysta Magyarország Kft.

www.arysta.hu

Catane – új termék a gyümölcsfák olajos lemosó kezelésére

A Catane felhasználási lehetôségei:

Kultúra Károsítók 
A kijuttatáshoz szükséges 

készítmény
Utolsó felhasználás fenológia 

szerint

Alma
piros gyümölcsfa-takácsatka, 

pajzstetvek, levéltetvek
2,5% zöldbimbós állapotig 
1% pirosbimbós állapotig

pirosbimbós állapot

Körte
piros gyümölcsfa-takácsatka, 

pajzstetvek, levéltetvek
2,5% zöldbimbós állapotig 
1% fehérbimbós állapotig

fehérbimbós állapot

Csonthéjasok
piros gyümölcsfa-takácsatka, 

pajzstetvek, levéltetvek
1–2,5%-os töménységben virágbimbók megjelenése

Takácsatka 
áttelelô tojásai
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támadási menetrend
Minden kertészkedô számára fontos ismeret, hogy a különbözô baktériumokkal, gombákkal, 
ízeltlábúakkal mely idôszakban kell számolnunk, mikor kell számítanunk a rajzásukra. ebben 
nyújt eligazodást az alábbi táblázat.

Molnár Zsuzsa

Károsítók A növény fenológiája

virágzás alatt szirom- 
hullás után

a gyümölcs 
zölddió nagyságú 

gyümölcs- 
növekedés alatt

szürethez  
közel

tûzelhalás baktérium
almafa-lisztharmat
almafa-varasodás
monília
levélaknázómolyok
almamoly
takácsatkák
levéltetvek
levélatka

Az AlMÁSteRMÉSû GyÜMÖlCSÖK FÔ KÁRoSÍtóinAK „tÁMADÁSi MenetRenDJe”

Károsítók A növény fenológiája
virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel

csonthéjasok moníliás betegségei
M. laxa, M. fructigena, M. fructicola
blumeriellás levélfoltosság
cseresznyelegyek
levéltetvek

A CSeReSznye ÉS A MeGGy KÁRoSÍtóinAK JelleMzÔ FelSzApoRoDÁSA

Károsítók A növény fenológiája
virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel

tafrinás levélfodrosodás
ôszibarack-lisztharmat
barackmoly
levéltetvek

Az ÔSzibARACK ÉS A neKtARin leGGyAKoRibb KÁRoSÍtói Az AlÁbbi iDÔSzAKoKbAn tÁMADhAtnAK

Károsítók A növény fenológiája
virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel

polisztigmás levélfoltosság
szilvadarázs
levéltetvek
szilvamoly
pajzstetvek

A SzilVA ÉS A RinGló leGFontoSAbb KÁRoSÍtóinAK FelSzApoRoDÁSA Az AlÁbbiAKbAn VÁRhAtó
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ha nincs beporzás, akkor nincs gyümölcs. 
Minden gondos gazda tudja ezt, az emberek 
többsége mégis tékozlóan bánik a természet 
egyszerû ajándékával. nem kell profi méhésszé 
válnunk ahhoz, hogy környezetünk védelmé-
ben néhány alapvetô szabályt betartsunk.

Földünkön a rovarok általi beporzás 80 százaléka 
a szorgos méhek munkálkodásának köszönhetô. 
A köztudottan nagy méztermelô országnak szá-
mító Kína egyes tartományaiban méhek hiányá-
ban kézzel végzik a beporzást. A magyar méz 
világhírû, az unió tagországaiban nálunk a leg-
nagyobb a négyzetkilométerre jutó méhcsaládok 
száma, ezért is nagyon fontos a méhkímélô nö-
vényvédelmi technológia betartása.

Mit is jelent ez? A növényvédô szerek jelentôs 
része a méhekre nézve veszélyes és kockázatos. 
Méhveszélyességi szempontból három csoportot 
különböztetünk meg:
•	 méhekre	kifejezetten	veszélyes
•	 méhekre	mérsékelten	veszélyes
•	 méhekre	nem	veszélyes	(nem	jelölésköteles)

tÁJÉKozóDJunK! Minden természetet féltô 
kerttulajdonosnak – a csomagoláson feltünte-
tett információk alapján – permetezés elôtt tá-
jékozódni kell(ene), hogy a felhasználni kívánt 
növényvédô szert mikor és hogyan alkalmazhatja. 

SÖtÉteDÉS elÔtt Gyakran hangzik el a gazda-
boltban a vevôk szájából: „...pedig olyan alapo-
san permeteztem, de még sincs a fán elég gyü-
mölcs...” A figyelmes boltos ilyenkor visszakér-
dez: „...és mikor permetezett? Reggel vagy este?” 
„Nem, hanem valamikor ebéd után...” – jön a vá-
lasz. Aki így jár el, ne csodálkozzon, ha nem lesz 
gyümölcs a fán. A méhek védelmében alapvetô  
ismeret, hogy a permetezést napnyugta után 
(méhjárás után) szabad csak elvégezni. Fon-
tos tudnivaló az is, hogy virágzó gyümölcsfát 
rovarölô szerrel soha ne permetezzünk (termé-
szetesen ez nem vonatkozik a gombaölô készít-
ményekre)! A méhek pontosan kiszámíthatóan,  
napnyugta elôtt egy órával befejezik szorgos 
munkájukat, ezért bôven van idônk a permetezés 
befejezésére, hiszen tavasztól ôszig sokáig világos 
van a kertben. 

Ma már csak álma a méhészeknek, hogy is-
mét méhkaptárak legyenek a gyümölcsösben, pe-
dig nem is olyan régen még gyakori látvány volt. 
Az idilli képre magam is jól emlékszem, amikor 
ugyancsak méhész nagyapámmal kisétáltunk a 
kertünkbe. A nyugodtan dolgozó embert a mé-
hek nem támadják, csupán az erôs szagok ingerlik 
ôket. A méhszúrás (nem csípés) kicsit kellemetlen, 
de ecetes borogatással percek alatt megszûnik az 
égetô érzés. 

Sajnos a felelôtlen emberi magatartás követ-
keztében rohamosan csökken a méhek száma. Mi 
magunk is sokat tehetünk azért, hogy a pusztu-
lást megfékezzük és környezettudatos magatar-
tásunkkal óvjuk a természetet!

Klement Péter

Méhek nélkül nem megy!

Nagy veszélyt jelenthet a méhekre, amikor a 
gyümölcsfákat bimbós állapotában permete-
zik. Más virágzó növény híján az ilyenkor vi-
rágzó tyúkhúrt vagy árvacsalánt látogatják 
a méhek, és az aljnövényzetre jutó permetlé 
okozza pusztulásukat. Nagyüzemek számára 
is szigorú rendelet írja elô, hogy gazdasági nö-
vényeket méhekre veszélyes szerrel csak akkor 
szabad permetezni, ha a táblán nincs virág-
zó gyom, vagy körülötte virágzó gyom szegély.

 Jó tudni!

Gabrielli méhészdinasztia a századforduló után, 
Rákospalotán
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A kert díszei között a gyümölcsöt adó nö-
vényeket ritkán emlegetjük. pedig ez nagy 
hiba! Kellô odafigyeléssel, tudatos nevelés-
sel az alma, a körte, a csonthéjasok és a szôlô 
is díszértékû szépséggé formálható amellett, 
hogy továbbra is ontja majd termését.

 
ne hAGyJuK MAGuKRA! A tavasz nagyon fon-
tos idôszak a kert szempontjából, ami igaz a gyü-
mölcsösre, még akkor is, ha idôsebb fák alkotják 
a kert ezen részét. A közhiedelemmel ellentétben 
nem az a jó megoldás, ha egyáltalán nem foglal-
kozunk velük és hagyjuk, hogy a saját „fejük” után 
menjenek, ami egy ideig valóban mûködôképes 
lehet, késôbb azonban, ha nem ápoljuk ôket 
megfelelôen, akkor lassan visszafejlôdnek. Termé-
sük kisebb lesz, zamatát elveszítheti, és maguk a 
fák is idô elôtt elpusztulhatnak, ezért ne sajnáljuk 
az idôt és az energiát a rendbetételükre.

 A metszés az elsô és legfontosabb ebben az 
idôszakban. Az alsóbb és felsôbb ágakon megbú-
vó moníliás gyümölcsmaradványoktól és az egyéb, 
oda nem illô dolgoktól szabadítsuk meg a fáinkat, 
majd ezeket a fákat permetezzük le lemosó ké-
szítményekkel. 

leMoSó peRMetezÉS A Kwizda Agro min-
den évben meg tud újulni, nincs ez másképp 
2015-ben sem! Új készítmények, korszerû ható-
anyagok, megújult formulációk állnak rendelke-
zésünkre, amik a már meglévô technológiánkba 
jól beilleszthetôk. A Copper Field egy új, szabad-
forgalmú termék, ami a kiskerti hobbikertészek-
nek és a profi kertészeknek egyaránt hatékony 

megoldást nyújt a betegségek el-
len. Réz-oxiklorid-tartalmú, folyé-
kony gomba- és baktériumölô szer, 
amely kontakt védelmet nyújt a kór-
okozók ellen, lemosó permetezés-
ként pedig kiváló védelmet nyújt az 
almatermésûek és csonthéjasok ta-
vaszi károsítói ellen. Késôbbiekben 
akár a szôlôben is alkalmazható, ahol a komoly 
károkat okozó peronoszpóra és orbánc ellen ér-
demes használni.

A Copper Field (25–90 ml/10 l víz) készít-
ménnyel végzett lemosó permetezéssel sok mun-
kát tudunk megspórolni a késôbbiek folyamán, 
valamint biztosabban számíthatunk bô termésre 
a kedvenc finomságainkból.

hASznÁlAtRA KÉSz Ahhoz, hogy a gyümölcsös 
erôs és egészséges legyen, fontos, hogy küzdjünk 
a gyomnövények ellen. A gyomnövények nagyon 
sok vizet és tápanyagot vonnak el gyümölcsfáink-
tól, ami szintén nagy veszteséggel jár. 

 A Glialka Express 6H gyors hatásspektrumú, 
palackos kiszerelésû, pumpás totális gyomirtóval 
a 3 évesnél idôsebb gyümölcsösben minden mag-
ról kelô és évelô egy- és kétszikû gyomnövényt el-
pusztíthatunk. A készítményt használatra kész hí-
gításban, optimális koncentrációban tartalmazza 
a palack. Nincs szükség keverésre, nincs túlada-
golás, nem szükséges öblítés, és nem kell érint-
kezni a termékkel. Gyors, szemmel látható hatása 
ugyanis már 6 órán belül (színváltozás) látható a 
növényeken. A Glialka Express 6H javasolt dózisa 
3,3 l/100 m2, amely levelén át felszívódva hat, ta-
lajon keresztül pedig nincs hatása.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a táp-
anyagellátás is fokozott figyelmet igényel! Ezért 
a megfelelô termés elérése érdekében haszná-
lunk Wuxal Super terméket a tápanyaghiány 
megelôzésére.

Mártha Izabella
(Kwizda Agro)

A gyümölcsös tavaszi ápolása
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Értékes információ a kiskerttulajdonosok számá-
ra, hogy a legfontosabb károsítók a gazdanövény 
melyik fejlôdési idôszakában támadhatnak. Táb-
lázatunkban azokat az idôpontokat tekintjük át, 
amikor a szôlôt támadó károsítók támadhatnak, 
illetve amikor célszerû védekezni ellenük. Hangsú-
lyoznunk kell, hogy természetesen figyelembe kell 
vennünk az elôzô évi fertôzöttséget és a minden-
kori idôjárási viszonyokat is.

M. Zs.

Védekezés  
a szôlôben

Károsítók A növény fenológiája
rügy - 

fa kadás, 
gyapot -
rügyes  
állapot

háromle-
veles haj-

tás

hajtás-
növekedés

virágzás bogyó-
növekedés

bogyó-
záródás

szürethez 
közel

szüret 
után

Baktériumos és gom-
bás tôkeelhalások*
Szôlô-lisztharmat
Szôlô-pe ro nosz póra
Szürkepenész
Szôlômolyok
Levél- és gubacsatkák
Takácsatkák
*A fertôzés az egész vegetációban fennállhat, a védekezéseket irányítsuk ezekre az idôpontokra.

tartsa formában növényeit az ASb Greenworld termékeivel!
www.asb-agroland.com 

telefon: +36 70/611-3409, +36 70/311-7444
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A szôlôtermesztés mindenkori kísérôje lett  
napjainkra a szôlô lisztharmatos betegsége. 
Kártételének mértéke, súlyossága csak az  
évjárathatás függvénye. bár vannak jelentôs  
gazdanövény fogékonyságbeli eltérések is, de 
ezen ellenálló képesség mértéke önmagában 
nem elegendô a minôségi szôlô megtermelésé-
hez. ezekbôl a tényekbôl adódóan minden  
évben tervezetten és programozottan kell  
készülni a kórokozó elleni védelemre. 

MinDiG A MeGelÔzÉS a legeredményesebb és 
fajlagosan a legolcsóbb megoldás. A megelôzés 
során a lisztharmat számára kedvezôtlen élettér 
kialakításában van egyedül meghatározó mó-
don lehetôségünk beavatkozni, ugyanis a fertôzés 
kialakulásához szükséges másik két tényezô változ-
tatására – fogékony gazdanövény és megfelelô kli-
matikus körülmények – nincs komoly ráhatásunk. 

JeleSRe VizSGÁzott Tudásunk bôvülésével nap-
jainkban nemcsak a kármentésre kell készülni és 
alapozni a védekezési stratégiánkat, hanem nagy 
teljesítményû, hosszan tartó és korszerû megelôzési 
(preventív) lehetôségek is kínálkoznak a számunk-
ra. Ennek a kényelmes és legnagyobb hozamot biz-
tosító lehetôségnek a záloga a cyflufenamid ható-
anyag-tartalmú Cyflamid* gombaölô szer. Sokra 
képes, mert új molekulájának rendkívüli képességé-
re a lisztharmatnak még nincs válasza; ezért a nagy 
lisztharmatnyomásnak kitett tavalyi esztendôben 
is jelesre vizsgázott! Több élettani szakasz több 
pontján képes a gomba életfolyamatait blokkolni, 
ezért bármikor bevethetô; de igazi erôssége talán 

mégis a megelôzô szakaszban 
érvényesíthetô, mert: 
•		 akkor	még	nincs	fertôzésbôl	

eredô kiesés, 
•	 hosszasan	 és	 biztonsá-

gosan képes a betelepedô 
lisztharmat életterét el-
vonni, így garantálva a 
fertôzésmentességet (a fo-
gékony gazdanövény fogé-
konysága megszûnik, így az 
energiát a gyümölcsképzés-
re fordíthatja a növény). 
Megelôzô használat esetén a sikeresség nem-

csak abban mérhetô, hogy nem válik láthatóvá a 
kórokozó, hanem azzal is nyerünk, hogy nem kelet-
kezik az ültetvényünkben sejt- és szövetkárosodás. 
A hatóanyag markánsan avatkozik be minden nö-
vekedésben, osztódásban töltött élettani szakaszá-
ba a kórokozónak; ettôl rendkívül értékes és nélkü-
lözhetetlen a védekezésünk során.
 
KÁRMeGelÔzÉS A hatóanyag a konidiospórák 
fogékony felületre való eljutását ugyan nem tud-
ja megakadályozni, de annak rögzülését és továb-
bi növekedését már igen! Ezért egy megelôzô ke-
zelés megakadályozza a kolonizációt és sejtpusz-
tulást, és ez a kívánatos cél.
 
KÁRMenteSÍtÉS Abban az esetben viszont, ami-
kor a növény károsításának jelei már elkerülhe-
tetlenül jelen vannak, a konidiospórák képzôdését 
ugyan tudjuk kontrollálni – így megakadályozhat-
juk a gomba terjedését –, de már csak kármentésrôl 
tudunk beszélni.

Miután hazánkban mindkét eset általánosan 
elôfordul, ültetvényeinkben a Cyflamid használata 
ott is javasolt, ahol a felszámolást kell célzottan és 
hatékonyan megkezdeni és ott is, ahol a mentessé-
get akarjuk biztosítani!

A Cyflamid az ültetvényben nem cél, hanem 
eszköz. Éljen vele!

Szabó Roland
 www.sumiagro.hu

* II. forgalmi kategóriájú szer, vagyis zöldkönyvvel rendelkezôk 
vásárolhatják meg, vagy növényorvosi receptre kapható a gaz-
daboltokban. 

nyomás alatt is biztonságban
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A FluMite 200
AtKAÖlÔ
peRMetezÔSzeR 

Idén is megkapta a szükséghelyzeti forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyt.

hatóanyaga: 200 G/L DIFLOVIDAZIN

Felhasználható: Almatermésûek (alma, körte), szôlô, 
ôszibarack, szilva, szamóca, ribiszke, málna, szeder, 
köszméte, uborka, lombhullató és örökzöld díszfák, 
cserjék atkakárosítói ellen, hibridkukoricában.

■  almatermésûek levélatkája
■  csonthéjasok levélatkája
■  kétfoltos takácsatka
■  piros gyümölcsfa-takácsatka
■  szamócaatka
■  dióban szemölcsös és nemezes gubacsatka
■  szôlô-gubacsatka,  szôlô-levélatka
■  szederatka

A Flumite elônyös tulajdonságai
■  Kettôs hatásmechanizmus – petesterilizáló és 

tojásölô hatású – gátolja az életképes atkatojá-
sok kifejlôdését, kelését. A hatóanyagot a táp-
lálkozó nôstény atkák felveszik, ami sterilizálja 
a nôstényekben képzôdô atkatojásokat. 

■  Hosszú hatástartam – a permetezést követôen 
40-60 napig védelmet biztosít.

■  Transzlamináris hatás – a levelek fonákján is 
megöli az atkákat. 

■  Széles hatásspektrum – levél-, gubacs- és 
takácsatkafajok ellen egyaránt hatékony. 

■  Rugalmas alkalmazás – tavaszi, nyári és ôszi 
kezelésekre egyaránt felhasználható. 

■  Erôs szelektivitás – csak a növénykárosító at-
kákat pusztítja el, a ragadozó atkákat és a 
hasznos rovarokat kíméli. 

■  Zöld minôsítés – integrált növényvédelmi tech-
nológiákban felhasználható. 

■  Elônyös környezettoxikológiai hatás.
■  Gazdaságosság – kis dózisban is hatásos.

Kiszerelés: 5 × 5 ml-es ampullákban, 100 ml, 
200 ml, 1 literes flakonokban. 
Dózis: 0,4-0,5 l/ha
házikertekben: 10 liter permetlé elkészítéséhez 
1 db 5 ml-es Flumite ampulla szükséges. 
Kultúra: alma, csonthéjasok, köszméte, piros és 
fekete ribiszke, málna, szeder, szamóca, szôlô, dió, 
díszfaiskola, csemetekert, valamint közterületi 
lombhullató és örökzöld díszfa- és díszcserjefa-
jok, hibrid kukorica 

Javasolt permetlé: 800-1000 l/ha 
(házikertekben 4-5 ml/10 l)
bogyósokban: 500-600 l/ha 
(házikertekben 4-5 ml/10 l)
Bogyósokban (szederben és szamócában) a per-
metléhez tapadásfokozó nedvesítôszer hozzáadá-
sa javasolt. A készítményt gyümölcsösökben, bo-
gyósokban, szôlôben, hibrid kukoricában évente 
maximum egy alkalommal javasolt felhasználni.
A korai permetezés az áttelelô téli tojások elpusz-
títására, a tavaszi kezelés az atkák felszaporodásá-
nak megakadályozására, a nyári tojások elpusztítá-
sa az áttelelést szolgáló téli tojások képzôdésének 
és lerakásának megakadályozására ajánlott.
Forgalmazási kategória: 5 ml-es ampullás és 0,1 l,
0,2 l kis kiszerelésû egységek III., az 1 l-es II. for-
galmi kategóriás készítmények.
Keverhetôség: lúgos kémhatású réz hatóanyagú 
gombaölô szerek kivételével valamennyi gomba- 
és rovarölô szerrel keverhetô.

Gyártja: Agro-Chemie Kft. 
1225 Budapest, Bányalég u. 47–59.
Információ: www.agro-chemie.hu
Belföld: +36-1-9000 800
Szaktanácsadás: +36-1-9000 830, 9000 820

leVÉl-, GubACS-  
ÉS tAKÁCSAtKAÖlÔ SzeR
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Fakulnak, barnulnak a levelek. Fehér nemezes 
bevonat képzôdik a szôlô- és a diólevél fonák-
ján. Apró gubacsok torzítják a hársak, körték 
lombját – érkeznek a telefonhívások és a leve-
lek már nyár közepén a növényorvoshoz. 
Az elmúlt években felszaporodtak az atkák. 
Számukra kedvezôek a száraz, forró nyarak.

helytelen VeGySzeRhASznÁlAt Az atkák 
nem is rovarok, a pókszabásúakhoz tartoznak. 
Többségüknek nyolc lába van, akár a lakásokból 
már jól ismert pókoknak. Nem csoda, hogy sok 
rovarölô szer nem gyérítette a létszámukat. Sôt, a 
rovar vetélytársak kiirtásával szabaddá vált a pálya 
elôttük, szívogathattak, szaporodhattak kedvük-
re. Az elmúlt évtizedek helytelen vegyszerhaszná-
lata most üt vissza! De a kérdés most is aktuális. 
A piretroid hatóanyagok (Karate Zeon, Decis, 
Sherpa 100 EC, Cyperkill 25 EC stb.) egyáltalán 
nem hatásosak az atkák ellen, csak indokolt eset-
ben vessük be ezeket.

Atkák ellen már 
rügypattanáskor 

Dió nemezes és szemölcsös gubacsatkájának tünetei

SZERVESTRÁGYÁZÁS PLANTELLA ORGANIKKAL –
A SIKERES TERMELÉS ALAPJA

A SZŐLŐSKERTEKBEN, ZÖLDSÉG- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉSEKBEN,

SZÁNTÓFÖLDEKEN.
Szakemberek ajánlásával!

ORGANIK  Hosszan tartó hatású
                                               100% szerves trágya

➔  Növeli a talaj termőképességét, javítja a termés-
hozam mennyiségét és minőségét, elősegíti az érést

➔  Hőkezelt = nincs kellemetlen szaga, nincs 
benne gyom és kórokozó, granulált formájának 
köszönhetően egyszerűen kiszórható

➔  Javasolt felhasználás: szőlőskertek, konyhakerti 
és szántóföldi növények, cserepes és kerti 
dísznövények, gyümölcsfák, fű és más növények 
tavaszi és őszi trágyázására

UNICHEM
Unichem Gaia Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 26.

Tel./fax: +36 1 25 97 466
e-mail: info@unichemgaia.hu, http://hu.unichem.si

➔  0,5 tonnás, 20 kg-os 
és 7,5 kg-os kiszerelésben 
kapható 

➔  0,5 tonna Organik helyettesít
15 tonna istállótrágyát

➔  20 kg Organik helyettesít
600 kg istállótrágyát
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A tAKÁCSAtKA Leggyakrabban a magukat szö-
vedékkel védô takácsatkákkal találkozhatunk. 
Szinte az összes gyümölcsfán, zöldségen és dísz-
növényen károsítanak. A szívogatásuk után kifa-
kulnak, lehullanak a levelek és a gyümölcsök. Akár 
100%-os kárt is okozhatnak. Aprók, még szabad 
szemmel éppen hogy láthatók. Akár 10-12 nem-
zedékük is lehet egy évben, egyszerre az összes 
fejlôdési alakjukkal találkozhatunk. A zöld színtest 
nélküli levelek már nem termelik meg a termést, 
de a növény számára létfontosságú tápanyagokat 
sem. Hogyan bírják ki ezek a fák a nyári szárazsá-
got, a téli fagyot? 

A GubACSKÉpzÔK kevésbé károsak, bár a tüne-
teik ijesztôbbek. Dió, illetve szôlô levelén jól is-
merjük a nemezes, illetve szemölcsös kárképü-
ket. A körte levelén képzôdô, barna színû himlôk is 
egy gubacsatkafajról árulkodnak. A gubacsok bel-
sejébe a késôbbiekben már nem tudjuk a kontakt 
atkaölôket bevinni. Az újabb szerek áthatolnak a 
levélen és még a fiatal gubacsokba is bejutnak, 
pl. Nissorun 10 WP, Flumite 200 stb.

A leVÉlAtKÁK Súlyosabb kárt okoznak a sza-
bad szemmel nem látható levélatkák. Különösen 
szôlôben okozhatnak nagy gondot! A rügyekben, 
de a kéregrepedésekben is telelhetnek, már szö-
szösödés után elkezdhetik a szívogatásukat. Tor-
zult, kisméretû levelekkel fakad a beteg növény. 
A kárkép, a csökött hajtások és „gyûrött levelek” 
összetéveszthetôk más károsítással, mikroszkópos 
vizsgálat szükséges a pontosításhoz. 

Mivel az atkaölôk többsége nem pusztít-
ja el az összes fejlôdési alakot (a tojást, a fia-

tal, illetve az idôs egyedeket), ezért felváltva 
kell dolgozni velük. Súlyos fertôzésnél 7-10 na-
ponta ismételni kell. A már említett Flumite 200 
és a Nissorun 10 WP mellett a Sanmite 20 WP, 
a Zoom 11 SC, az Envidor 240 SC, valamint a 
dísznövényekre, zöldségfélékre engedélyezett 
Floramite 240 SC is szóba jöhet a III. kategóriá-
sok között. A készítmények többsége kontakt, te-
hát nem tudják a felszívódás után „belülrôl” vé-
deni a növényeinket.

Ezért kiemelt jelentôsége van a nedvesítô sze-
reknek, az apró cseppképzésnek és a bôséges per-
metlének. Csak így tudjuk eltalálni az apró, még 
a felszínen tartózkodó levél- és gubacsatkákat is. 
Enyhébb esetekben a lisztharmat elleni kénes sze-
rek is elegendôk, ezek is gyérítik az atkákat.

tAVASzi leMoSó peRMetezÉS A rügypik-
kelyek védelmében telelnek át a gubacs- és a 
levélat kák. Tavasszal rajzanak szét, még ekkor 
szabadon mozognak, ekkor tudjuk elcsípni ôket.  
A rügypattanáskor elvégzett tavaszi lemosó per-
metezésnek meghatározó jelentôsége van. Az ola-
jos készítmények bevonják és megfullasztják az 
atkákat. Enyhébb esetekben a kénes, olajos-ké-
nes lemosás is elegendô. A kora tavaszi kezeléssel 
egyben a kéregrepedésekben, ágvillákban áttelelô 
egyéb atkafajok ellen is védekezünk.

A száraz, meleg nyarakon továbbra is sok gon-
dot fognak okozni. Hozzáértéssel, az ellenségeik 
(pl. a ragadozó atkák) kímélésével sakkban tart-
hatjuk ôket, kihagyhatunk egy-két permetezést.

Zsigó György

Közönséges takácsatka szövedéke uborkánKörte gubacsatka



Calypso® MÁR A KISKERTEKBEN IS...

• Alacsony dózisú rovarölő permetezőszer
• Szívó és rágó kártevők ellen hosszú hatástartam
• Méhveszélyesség szempontjából nagyon kedvező
• A levélen és fás részeken hamar felszívódik
• Több mint 60 kultúrában engedélyezett
• Forgalmi kategória: II

Bayer Hungária Kft.
Elérhetőség: www.bayergarden.hu
1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Enyhe tél után tavasszal és nyáron is több kártevő 
is megjelenhet kertünkben, növényeinknek azonban 
fontos, hogy ez ellen a környezetet is kímélő lépéseket 
tegyünk.

Felhasználható: kiskertekben, üvegházakban és 
lakásban dísz-, gyümölcs- és zöldségnövényeken 
megjelenő kártevők (levéltetvek, pajzstetvek, atkák) 
gyérítésére, a szennyeződések és a kártevőmarad-
ványok lemosására. Természetes növénykivonatának 
köszönhetően BIO termesztéshez is használható.
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tavasszal ismét erôre kap a pázsit növényzete. 
A legfontosabb gyepalkotó fajok – mint pél-
dául az angolperje, réti perje, vörös csenkesz –
eltérô talajhômérséklet-igényük alapján eltérô 
idôben indulnak fejlôdésnek, és ilyenkor még 
foltos lehet a gyep. A tápanyagellátás segít az 
egységes növekedési ütem kialakításában. 

GyepSzellÔztetÉS A tavaszi tápanyag-kijutta-
tást elôzze meg a felszíni gyepszellôztetés, amely 
során eltávolítjuk az elpusztult növényi részeket. 
A kerti pázsit méretétôl függôen ezt végezhetjük 
kézi küllôskapával vagy késes gépi szellôztetôvel. 
Az utóbbi munkája hatékonyabb, mivel ilyenkor 
a talajba vágó kések az elôzô évi hajtások elhalt 
szármaradványait a felszín közeli gyökérrészek-
kel együtt távolítják el. Az így fellazított gyepen 
a friss hajtások zárt, tömött pázsitot tudnak ké-
pezni, ha a fejlôdésükhöz megfelelô tápanyagellá-
tást biztosítottunk. 

FenntARtó MûtRÁGyÁzÁS A fenntartó gyep-
mû trágyák nem csupán tápanyagot, hanem jól 
kombinálható gyeptáplálási megoldásokat kínál-
nak hatástartamtól és attól függôen, hogy mely 
idôszakban és hány alkalommal kíván mûtrágyát 
szórni:
•	 Szórja	ki	kora	tavasszal,	és	tudja	le	a	gon-

dot egész szezonra! A hosszú hatástarta-
mú bur kolattal rendelkezô gyepmûtrágyák 
több – akár 8-9 – hónap alatt  adják le tel-
jes tápanyagtartalmukat. (A hatástartam 
21 ˚C átlagos talajhômérsékleten értendô.)  

Emiatt elegendô évente akár csak egyszer, ta-
vasz elején, március–áprilisban alkalmazni. 

•	 Biztonságos	és	gyorsabb	hatású	mûtrágyát	
keres? Válasszon rövidebb hatástartamú, las-
sú feltáródású gyepmûtrágyát! Gyors ered-
ményt adó, egy idényben többször kijuttatha-
tó, más kezeléssel (pl. gyomirtós) rugalmasan 
kombinálható mûtrágyák használatával le-
romlott gyepfelületeken, illetve kora tavasz-
szal gyors és látványos eredmény érhetô el. 
Hatástartama általában 2-3 hónap, március-
tól augusztusig bármikor alkalmazható. A ha-
tástartam letelte után újabb felülkezelés lehet 
szükséges.
A mûtrágyák kijuttatásához javasoljuk gyep-

mû trágyaszórók használatát. A készülékekkel 
könnyebben és egyenletesebben juttathatók ki a  
gyep mûtrágyák. Kiskertek és nagyobb gyepfelüle-
tek, parkok, akár sportpályák mûtrágyázására is 
található már alkalmas eszköz a kínálatban. 

Mayerhoffer Attila

Gyepfenntartó munkák kora tavasszal
Kerti tipp
Ne feledje! Az öntözés és a nyírás mellett ki-
zárólag kiegyensúlyozott táplálással érhetjük 
el, hogy a gyep egész éven át üde zöld, egysé-
ges és egészséges maradjon, betöltse alapvetô 
funk cióját: biztosítsa a megnyugtató, szép és 
egészséges környezetet, legyen szó házikertrôl, 
parkról, vagy sportgyeprôl.

www. diszpark.hu
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A talajtakarást másként mulcsozásnak hív-
ják, elôszeretettel használják a biogazdálkodás-
ban, de nem csak ott! ehhez általában valami-
lyen jól tömöríthetô természetes anyagot hasz-
nálhatunk. nem kell, hogy száraz legyen, hiszen 
zöld mulcs is létezik. 

Jómagam elsôsorban a fûnyírásból származó nye-
sedéket használom. Ennek köszönhetôen keveseb-
bet kell locsolnom és kapálnom, miközben a las-
san bomló mulcs még folyamatosan tápanyag-
gal is ellátja a növényeimet. Mérsékeli a talaj 
hôingadozását is. Egyes becslések szerint akár 30 
százalékkal növelheti a termést.

A földiepret sok helyen fóliázva termesztik, s 
nemcsak a növény fölé építenek fóliaházat, hogy 
korábban teremjen, hanem a palánták alá is azt 
fektetnek, hogy kevesebbet kelljen öntözni, s hogy 
a termés tiszta, földmentes és egészséges legyen. 
Persze, az alsó fóliát gyakran szalmával helyette-
sítik.

hoGyAn MulCSozzunK? Elôször a talajt lazí-
tóval vagy kapával lazítsuk fel, egyúttal a gyomo-
kat is távolítsuk el, majd a felszínt gereblyézzük si-
mára. A felület, ahová a mulcsot terítjük, feltétle-
nül nedves és laza legyen. Friss, nedvdús anyagot, 
mint amilyen a lágyszárú növények többsége, füvet 
vagy vegyes kerti hulladékot csak vékonyan terít-
sünk a talajfelszínre. A vastagságot illetôen meg-
oszlanak a vélemények, 5 és 20 centiméter kö-
zött ajánlják. Tapasztalataim szerint a kisebb érték 
is bôven elegendô, igaz, hogy a szükséges vastag-
ság függ a felhasznált anyagtól. A szellôs, lazább 
anyagból többet, míg a sûrûbb, tömörebb anyagból 
vékonyabb réteget terítsünk szét. Persze minél vas-
tagabb, annál jobb a gyomok ellen. Ôsszel a talaj-
takarót ássuk be. Jót tesz a talajéletnek.

ReJtÔzKÖDÔK Mint mindennek, a talajtakarásnak 
(mulcsozásnak) is vannak hátrányai. Ilyen például, 
hogy a csigák szívesen megbújnak alatta, s köny-
nyebben érik el veteményesünk még zsenge növé-

nyeit. Az is igaz, hogy a növények megerôsödése 
után már csökken a kártételük. A csigák ellen hasz-
nálhatunk a mulcs és a termesztett növény között 
mészporcsíkot. Azon nem szívesen másznak át.  
Azt is tudnunk kell, hogy nemcsak a kártevôknek, 
de azok ellenségeinek is jó búvóhely a mulcs!

Mulcsot, talajtakaró anyagot vehetünk a gaz-
daboltokban, kertészeti árudákban és szaküzletek-
ben is. Ezek zöme aprított fenyôháncs vagy for-
gács, melyet a kertészek fôleg parkosított terüle-
tek fáinak, sövényeinek aljába, a virágágyásokba 
ajánlanak.

MiVel lehet tAKARni? Szinte mindennel, ami 
a kertben keletkezik. Ilyen a fû- és sövénynyese-
dék (a mai kertekben ezekbôl keletkezik a legtöbb). 
Jó a felszedett zöldborsó, a szôlôvesszô, a szalma 
és az ôszi hullott lomb is (ha nem komposztáljuk). 
Ugyancsak jó a puha fák fûrészpora (bogyósoknál) 
és a kemény fák fûrészpora (almánál). Használha-
tunk kukoricacsutkát és -szárat is (de csak aprít-
va és elsôsorban télen, nitrogénnel kiegészítve). Ki-
váló anyag a fenyôtû (szamóca) és a komposztált 
fenyôkéreg (savanyú talajt kedvelô növények, áfo-
nya). Végül megemlíthetem a köveket is, melyek 
bizonyos (forró, száraz) körülmények között, ahol 
nyáron nincs zöld hulladék, szintén jó talajtakarók 
lehetnek.

Orbán András

talajtakarás – mulcsozás
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Ki ne bosszankodott volna már azon, hogy 
gyönyörû kertjét egy csapadékos periódus 
után elborították a gyomok. Amióta betil-
tották a Casoron hatóanyagát, a fövenyek, 
kocsifeljárók tartós gyommentesen tartása 
szinte lehetetlen feladat. De hasonló  
gondokkal küzdhetünk, ha a díszfáink,  
örökzöldjeink alatti területet nem borítja 
kellô vastagságú fenyôkéreg vagy fenyômulcs. 
ezúttal nem a klasszikus kiskerti gyomirtásról 
esik szó, hanem néhány érdekes tippet adok 
gyomproblémáikra.

Mielôtt elkezdenénk a téma tárgyalását, ismer-
kedjünk meg pár fogalommal, amelyeket a gyom-
irtó szerek flakonján találhatunk.
presowing – vetés elôtt
preplanting – palántázás elôtt
preemergens – vetés után kelés elôtt, általában 
vetés után 3 nappal
posztemergens – kelés után, általában egy meg-
adott növekedési stádiumig

Olyan készítményeket veszünk számba, ame-
lyek kisebb kiszerelésben is kaphatók a gazda-
boltokban, illetve szabadforgalmúak, bárki által 
beszerezhetôk és a kiszerelés nagysága miatt még 
az áruk is az elfogadható kategóriába sorolható.

Ezek a készítmények a PENDIGAN 330 EC, DUAL 
GOLD 960 EC, SENCOR 600 SC és a hasonló ható-
anyaggal rendelkezô MISTRAL 700 WDG, a BOFIX 
GARDEN, valamint a TARGA SUPER.

Mi ellen hAtÉKonyAK:
penDiGAn 330 eC magról kelô egyéves egy 
(fûfélék) és néhány egyéves kétszikû gyom ellen
DuAl GolD 960 eC magról kelô egyéves 
egyszikûek (fûfélék) ellen
SenCoR 600 SC magról kelô egyéves kétszikûek 
ellen
MiStRAl 700 WDG magról kelô egyéves 
kétszikûek ellen 
boFiX GARDen magról kelô és évelô kétszikûek 
ellen
tARGA SupeR egyéves és évelô egyszikûek ellen

totÁliS GyoMiRtó SzeReK: 
GLIALKA STAR, GLIALKA EXPRESS 6H, FOZAT 480, 
MEDALLON, TAIFUN, TOTAL, KAPAZIN, GLYFOS stb.

Kerítések melletti terület tisztán tartására (kb. 
2-3 hónap) az alábbi kombinációkat javaslom:
pReeMeRGenSen:
Célszerû a gyomirtást minél korábban elvégezni, 
amikor még nincsenek gyomok a területen.
Erre a célra a PENDIGAN 330 EC + SENCOR 600 
SC, PENDIGAN 330 EC + MISTRAL 700 WDG,
valamint a DUAL 960 EC + SENCOR 600 SC, DUAL 
960 EC + MISTRAL 700 WDG használható.
PENDIGAN 330 EC 50 ml/10 liter, SENCOR 600 
SC 6-9 ml/10 liter, DUAL 960 EC 10-15 ml/10 liter, 
MISTRAL 700 WG 5 g/10 liter

A tökéletes hatáshoz a kijuttatást követô né-
hány napon belül 5-15 mm bemosó csapadék 
szükséges.

Ezekkel a kombinációkkal a magról kelô egy-
éves egy- és kétszikû gyomokat irthatjuk, azonban 
a készítmények hatástalanok az évelô egyszikû 
(pl. tarack) és az évelô kétszikû [pl. mezei aszat, 
szulák (folyófû)] ellen. Amennyiben a területünkön 

Gyomirtási tippek 



27

ezek az ellenálló gyomnövények is jelen vannak, 
a gyomirtásunkat ki kell egészítenünk az alábbi-
akkal. Mivel a MISTRAL 700 WDG és a SENCOR 
600 SC is hat levélen keresztül is, a kijuttatás-
nál gondosan járjunk el, ne juthasson dísznövé-
nyeink levelére.

Kaviccsal vagy murvával felszórt terü-
let gyommentesítésére a kombinációk közül a 
DUAL 960 EC-t tartalmazókat válasszuk, mivel 
a PENDIGAN 330 EC sárgás elszínezôdést okoz-
hat. Amennyiben az elszínezôdés nem okoz gon-
dot, bátran válasszuk a PENDIGAN 330 EC-s kom-
binációkat, mivel az néhány kétszikû gyom ellen 
is hatékony.

poSzteMeRGenSen: 
Évelô egy- és kétszikûek ellen a felsorolt totális 
gyomirtó szerek közül bármelyik ajánlható. A ké-
szítmények csak a már kikelt gyomok ellen hasz-
nálhatók. Tarack ellen annak a kb. 20 cm-es álla-
potában a leghatékonyabbak.

Évelô kétszikûek ellen tökéletes megoldást 
nyújthat a BOFIX GARDEN. Ez a három hatóanyag 
kombinációját tartalmazó készítmény a még to-
tális gyomirtó szerekkel nehezen irtható szulák 
(folyófû) ellen is tökéletes, amely elôszeretettel 
kúszik fel kerítésünkre. A készítmény a már kikelt 
gyomokat is irtja. A kijuttatásnál azonban, ha fi-
gyelünk arra, hogy a terület ne legyen gyomok-
kal teljesen borítva, kihasználhatjuk a szer egyik 
hatóanyagának tartamhatását és néhány hónapig 
gyommentesen tarthatjuk vele területünket. En-
nek feltétele az, hogy a szer a talajra jusson.

Ha a kezelendô területen aszat vagy szu-
lák található, akkor célszerû a még tiszta terüle-
tet preemergensen PENDIGAN 330 EC-vel, vagy 
DUAL 960 EC-vel kezelni a magról kelô egyszikûek 
ellen, majd amikor elkezdenek kelni a gyomnövé-
nyek, de még nem borítják be teljesen a talajt, 
posztemergensen a BOFIX GARDENNEL (dózisa 
15-20 ml/10 liter) tesszük teljessé a védekezést. 
Amennyiben védekezésünkben ez utóbbi szer sze-
repel, ügyelnünk kell arra, hogy a dísznövényeinktôl 
minimum 30 cm védôtávolságot tartsunk be.

A tARACK Másik bosszantó probléma, amikor 
sziklakertünkben vagy szépen betelepített tám-

falunkon, rézsûnkben megjelenik a tarack. A már 
növényekkel betelepített területen a gyom ellen 
amúgy kiválóan mûködô totális gyomirtó sze-
rek ekkor nem használhatók, hisz elpusztíta-
nánk vele féltett növényeinket is. Erre a prob-
lémára jelent megoldást a TARGA SUPER. Ez a  
készítmény egy szelektív gyomirtó szer, az egy-
éves és évelô egyszikûeket tudjuk vele elpusztíta-
ni. Mivel a kétszikûekre hatástalan, így nyugodtan 
kezelhetjük vele a sziklakertekben, támfalakon, 
rézsûkön kibukkanó tarackfoltokat. Mivel a ké-
szítmény csak posztemergensen használható, így 
meg kell várnunk, amíg a tarack eléri a 20-30 cm 
nagyságot. Nagyon figyelnünk kell arra, ha a szik-
lakertünkbe, támfalunkba egyszikû (fûféle) dísz-
növényt ültettünk, pl. pampafû stb. A készít-
ménnyel azt a részt ne kezeljük, mert elpusztítja  
dísznövényünket is. A szerrel az örökzöldjeink  
tövében megjelenô tarack is biztonsággal irtható. 
Ajánlott dózisa 100 ml/10 liter.

Bízom benne, hogy javaslataimmal egy lehet-
séges megoldást nyújtottam eddig megoldatlan 
problémájukra.

Andrej András
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tudták, hogy a túlgondoskodás több gondot 
okoz növényeinknek, mint ha idônként meg-
feledkezünk róluk? ha például egy kissé meg-
fonnyad a növény, még pótolhatjuk a vizet, 
de ha a gyökerek berothadnak, már nehezen 
menthetô. Vegyük sorra, hogyan csináljuk! 

tÖbbSzÖR KeVeSet Minden szobanövény rend-
szeres öntözést igényel, de a rendszeres nem azt 
jelenti, hogy naponta néhány csepp vizet öntünk 
a földre. A mindennapos csöpögtetésnek két nagy 
hátránya van. Egyrészt a víz jelentôs része elpá-
rolog – még télen is –, mielôtt a növény gyökeré-
hez szivárogna. Másrészt ennek hatására a gyöke-
reit a földfelszín közelébe irányítja ahelyett, hogy 
a teljes edényt behálózva erôteljes gyökereket fej-
lesztene. Úgy öntözzünk, hogy a teljes földlab-
da nedvesedjen át. Amíg kitapasztaljuk, hogy eh-
hez mennyi vizet kell a cserépre öntenünk, inkább 
több menetben adjunk kisebb mennyiséget. Ha a 
cserép alátétében megjelenik a víz, akkor bizto-
san az aljáig nedves a földlabda. Biztosan? Sajnos 
nem, mert ha nagyon száraz volt az ültetôközeg, 
lehet, hogy csak átszaladt rajta a víz. Gyanús, ha 
az öntözés után azonnal megjelenik a víz az alá-
tétben. Ilyenkor általában a cserép széle mellett 
már látszik, ahogy a kiszáradástól a föld zsugoro-
dott és elvált az edénytôl. A kiszáradt földet köny-

nyebb visszanedvesíteni, ha rövid idôre vízzel telt 
edénybe állítjuk a cserepet. 

Az öntözés gyakoriságát igazítsuk a növény 
igényeihez. Vannak növények, amelyek nem tûrik, 
ha földlabdájuk kiszárad, mások pedig az állan-
dóan nedves földet nem szeretik. Ezért ne egysé-
gesen locsoljunk, ismerjük meg, melyik növényünk 
mit szeret. 

FRiSSÍtÔ zuhAny Akinek kertje, terasza van, 
megfigyelheti, mennyire felfrissülnek a növé-
nyek egy nyári esô, zápor után. Miért ne kaphat-
nák meg ezt szobanövényeink is? Természetesen a 
legtöbb szobanövénynek is jót tesz a frissítô zu-
hany, de ez nehogy hideg zuhanyként érje ôket. 

Mit ne tegyünk növényeinkkel?

locsolás elôtt locsolás után

Kerti tipp
Soha ne öntözzünk hideg vízzel. A legjobb, ha 
a víz ugyanolyan meleg, mint a növény földje.  
A hidegebb víztôl télen könnyen megfázik a gyö-
kérzet, a nyári melegben pedig megperzselôdik. 
Ettôl a szabálytól a teleltetôben álló növények 
esetében eltérhetünk, de pozitív irányban, azaz 
a víz hômérséklete néhány fokkal magasabb le-
het, mint a földé. 
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Szobahômérsékletûre állítsuk a csapot, és ne áz-
tassuk túl a földjüket. Ha télen akarjuk a port le-
mosni a levelükrôl, meleg fürdôszobában tegyük 
ezt, és csak a teljes száradás után vigyük vissza 
a növényt eredeti helyére. Takarjuk le fóliával a 
földjét, ne érje felesleges víz. Ha átmossuk a föld-
jét, a tápanyagokat is kimossuk a talajból. Ahol 
kemény a csapvíz, számítsunk rá, hogy a levélrôl 
elpárolgó vízcseppek helyén fehéres foltok ma-

radhatnak, a vízbôl visszamaradó kalcium, mag-
nézium nyomát látjuk. Óvatosan rázogassuk le a 
levélzetrôl a vizet, a maradékot pedig töröljük le. 
Óvjuk növényeinket a huzattól! 

MeGFelelÔ tÁpolDAt Az öntözés mellett a 
tápanyagellátás is fontos kérdés. Se a túl sok, se 
a túl kevés nem jó. Ha túl sok tápanyagot, vagy 
nem a megfelelô arányban adagoljuk, a növény 
megperzselôdhet vagy aránytalanul fejlôdik. A vi-
rágzó növények a túl sok nitrogén hatására szép 
nagy levelet növesztenek, de elfelejtenek virágoz-
ni. A virágzást segítô foszfor túladagolása sem 
egészséges, pl. a fokföldi ibolya levele „kanala-
sodik” tôle. Ha túl kevés a tápanyag, akár csak 
az egyik tápelem hiányzik, a növény nem fejlôdik 
szépen, nem úgy díszlik, mint szeretnénk. Mit te-
gyünk, hiszen nem mindenki szerzett dísznövény-
kertész szakképesítést? Válasszunk megbízható 
gyártótól tápoldatot, amely valóban a növény igé-
nyei szerint tartalmazza a tápanyagokat. 

Bara Éva

Ha egy tápoldat-család több növénycsoport-
hoz is ugyanazt az összetételt tartalmazza, 
az gyanús. Különösebb szakmai ismeret nél-
kül is biztosak lehetünk benne, hogy az örök-
zöldek és a leanderek például nem ugyanazt 
az összetételt szeretik. Válasszunk reálisan, 
a túl olcsó tápoldat vélhetôen kevesebb táp-
anyagot tartalmaz, ne vegyünk palackozott 
öntözôvizet! 

 Jó tudni!
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itt a balkonládák, erkélydézsák beültetésének 
ideje. A kertészetekben és a piacon számta-
lan szebbnél szebb újdonság, változatos színû 
és növekedésû balkonnövény közül válogatha-
tunk. néhány alapszabály betartásával hosz-
szan díszítô vegyes balkonládánk lehet. 

A növények társításásához több szempontot kell 
figyelembe vennünk, amelyek közül a fény- és víz-
igény, a növekedési erély és a színharmónia a leg-
fontosabbak. Na ültessünk össze eltérû víz- és 
fényigényû növényeket, mert egy idô után fel-
borul az egyensúly, és az egyik növény kipusz-
tul vagy éppen nem fejlôdik megfelelôen, a má-
sik pedig elnyomja. Ugyanez történik, ha erôteljes 
növekedésû növényt egy gyengébben növôvel ül-
tetünk össze. Csüngô növényeket bátran társít-
hatunk állókkal, amiket a háttérben helyezünk el. 
Szélvédett erkélyen jó társítás például a könnyed 
Gaura és a kisvirágú futópetúnia.

A színeket egyéni ízlésünk szerint kombinál-
hatjuk. Hangulatosak az egyféle árnyalatú, kék, 
rózsaszín, piros, fehér színösszeállítások, ame-
lyeknek a töltônövényei lehetnek fehérek és zöl-
dek. A virágos növényeket társíthatjuk lombbal 

díszítô növényekkel és fûfélékkel is. A népszerû 
kakassarkanytú és a csüngô kerekrepkény mel-
lett választhatjuk az indián mentát, a kúszószu-
lákot vagy a csüngô bambusz néven értékesí-
tett fûféle zöld vagy tarka levelû változatait is. 
Mindegyik jól mutat bármilyen színû, akár tarka-
virágú futó petúnia, muskátli, farkasfog (Bidens),  
fukszia, csüngô begónia és más növények társasá-
gában. Inkább egyszínû, piros vagy kék virágú nö-
vény mellett mutat jól a zöld-sárga lombú tarka-
repkény (Plectranthus). Nem túl hosszan csüngô, 
zömök termetû növény. Aki a rózsaszínes árnya-
latokat kedveli, az ezüstös lombú töltônövények 
közül választhat mellé társat. A leghamvasabb az 
ezüstlevelû kertigyopár, ami szintén igen inten-
zív növekedésû, ezért csak minden második-har-
madik fônövény mellé ültessünk belôle egyet. 
Ugyanígy felhasználható a kúszószulák elegánsan 
és hosszan, akár egy-másfél méterre lecsüngô,  
finom, ezüstös lombú Silver Falls fajtája is. Szintén 
egyszínû, rózsaszín vagy piros virágú növények-
hez való a tarkalevelû édesburgonya (Ipomoea 
batata Variegata), amelynek kihajtásban rózsa-

balkonnövények társítása
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szín, majd rózsaszín szegélyû zöld levelei szép lát-
ványt nyújtanak más virágzó növények társasá-
gában. Színesebb összeállításokhoz a sárgalevelû 
Gelb fajta ajánlható.

A lombjukkal díszítô töltônövények mellett 
természetesen azonos növényfajok eltérô virág-
színû változatait vagy különbözô fajokat is ültet-
hetünk egymás mellé. 2-3 virágos növényre szá-
moljunk egy töltônövényt. 

Fontos, hogy közel azonos fény-, víz- és 
tápanyagigényû növények kerüljenek egy társa-
ságba. Víz- és tápanyagigényes növények a pe-
túnia, a minipetúnia, az álló- és futómuskátli, a 
lángvirág (Phox), a dohányvirág, a Diascia. Vi-
szonylag kevesebbel is beéri a dália, a bakopa, a 
legyezôvirág (Scaevola), a verbéna, a fukszia, a 

lobélia és a cigarettavirág (Cuphea), valamint az 
angol muskátli. Árnyékos erkélyre válasszuk a fuk-
sziát, a csüngô begóniát, a díszcsalánt, az évelôk 
közül az alacsonyabb termetû árnyékliliomot 
(Hosta), szívvirágot, szellôrózsát, a töltônövények 
közül a páfrányféléket, a csüngô kerekrepkényt 
vagy az egyszínû levelû édesburgonyát. Erôs nap-
fénynek kitett helyre valók a fûfélék, a macska-
menta, a szálvia, a kokárdavirág, a záporvirág.  
A közkedvelt muskátli a félárnyékos helyet kedve-
li a legjobban.

A növények mennyiségét az edény mérete ha-
tározza meg. Elegendô tápanyaggal és nedves-
séggel csak nagy mennyiségû föld képes ellátni a 
növényeket, ezért növényenként körülbelül egy kis 
(3 literes) zsák virágfölddel számoljunk. Ez soknak 
tûnik, ám ha belegondolunk abba, hogy egyetlen 
tô futómuskátli vagy -petúnia akár 50-80 centi-
méter hosszan is csünghet az erkélyen, a látvá-
nyért nem szabad sajnálnunk tôle ezt a luxust. Ez 
alapján tehát egy 80-100 centiméter hosszú ládá-
ba legfeljebb 5-6 növényt.

Harmath Rita
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