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Következô lapszámunk
2016 februárjában jelenik meg!



Cyperkill 25 EC
gyors hatású rovarölô permetezôszer

Célzottan a darázs ellen... 

SCHOPF
darázsirtó habaeroszol

...hogy ne legyen túlélô
– kül- és beltéren egyaránt
– több órán keresztüli hatás
– megsemmisíti a darázsfészket is

Qualy
A termés védelmezôje, 

van megoldás
a szürkepenészre

Kaphatók a gazdaboltokban!

A gyümölcsfák lombjára, annak egészségi álla-
potára a szüret befejezése után nem fordítanak 
kellô figyelmet a kertészkedôk, mintha a szezon 
a szürettel befejezôdne, pedig kifejezetten káros 
ez a gyakorlat. A lombkoronán élô, azt fertôzô 
kórokozók a levelek hasznos asszimiláló felüle-
tét csökkentik, a fák kondícióját gyengítik. A 
kórokozók felszaporodnak, majd áttelelnek, és a 
tavaszi járványok elindítói lesznek.

Gyümölcsszüret után a fák funkciója megváltozik, 
befejezôdik a rügydifferenciálódás, folytatódik a 
lomb növekedése, a hajtások fásodását, beérését 
követôen a rügypikkelyek is záródnak. Mindezek a 
folyamatok szükségesek a növények télre való fel-
készülésére, a fagyállóság kialakulására és a követ-
kezô évi kívánt virágmennyiség megalapozásához, 
ami a bô termés alapja. Ezt a folyamatsort zavarják 
vagy gyengítik meg a fák lombján fellépô, különbö-
zô súlyosságú betegségek.

LEVÉLFOLT BETEGSÉGEK Minden gyümölcsfaj-
nak ismert egy vagy több levélfolt betegsége, mely 
a leveleken kisebb-nagyobb jellegzetes alakú és 
színû foltokat okoz, a foltokban a levélszövet el-
hal, eltérô mértékû levélhullás is kíséri fellépését. 
Bár a foltok viszonylag kicsik, 2-4 mm átmérô-
jûek, sûrû megjelenésükkel a levélfelületet lénye-
gesen, gyakran 30-50%-ban is elpusztítják, ezzel 
az asszimilálást is ugyanilyen arányban csökkentik.  
A kisebb levélfelület nem tudja olyan szinten ellátni 

anyagcseretermékekkel a lombot, mint elôtte. En-
nek következtében a hajtások, rügyek növekedése, 
a fásodás folyamata lelassul, a vesszôk fagyállósá-
ga csökkent értékû lesz. 

A levélfolt betegségek megjelenése tartósan 
vizes levélfelület esetén várható: esôs idôjárási 
periódus után, délután vagy este végzett esôztetô 
öntözés következtében, valamint augusztus má-
sodik felétôl, a harmatos éjszakák megjelenésétôl 
ôszig. A lehullott foltos levelekrôl a vízcseppek és 
légmozgás segítségével a gombák spórái vissza-
kerülnek a fa lombjára, és további fertôzési lánc 
indul. Az elôbbiekben leírtak jellemzôek a követ-
kezô betegségekre: alma és körte ventúriás vara-
sodása, a körte mikoszferellás levélfoltossága, a 
cseresznye és meggy blumeriellás és mikoszferellás 
levélfoltossága, a csonthéjasok sztigmínás és fómás 
levélfoltossága, a kajszibarack gnomóniás levél-
foltossága, a birs diplokarponos levélfoltossága. 
A lomb permetezésekor a fa alatt fekvô leveleket 
is ajánlott kezelni, a visszafertôzés megakadályo-
zására. Ellenük különbözô hatóanyagú gombaölô 
szerek hatásosak*: valamennyi réz hatóanyag (pl. 
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Alapozzunk ôsszel!
Lombvédelem szüret után 

Alma ventúriás levélfoltossága

Blumeriellás meggyfalevelek elsárgulva hullanak

Kerti tipp

A levélfoltbetegségek kórokozóinak többsé-
ge csak a fertôzött lehullott leveleken telel, 
a hatékony védekezés alapja a fertôzött le-
velek megsemmisítése.



Bordói Extra, Bordóilé Neo SC, Bordói por, Cham-
pion WG, Cuproxat FW, WG, Rézoxiklorid 50 WP), 
mankoceb (pl. Dithane DG, Dithane M-75, Manzat 
75 DF), azoxistrobin (pl. Amistar, Quadris), cipro-
dinil (pl. Chorus 50 WG, Qualy), difenokonazol (pl. 
Alfa Solo, Score 250 EC), miklobutanil, (pl. Systha-
ne Duplo), penkonazol (pl. Topas 100 EC). Alkalma-
zásuknál figyelembe kell azonban venni a fafajok 
adott növényvédô szerrel szembeni érzékenységét.

CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSFÁK ROZSDABETEG-
SÉGEI A kajszi- és ôszibarack-, valamint szilvafák 
leveleit fertôzô rozsdagombák is a nyár második 
felében gyakoriak. A gombák rozsdabarna és fe-
kete kiemelkedô spóratelepei a levelek hátolda-
lán képzôdnek, a levél színén 1-2 mm-es sárga, 

majd barnán elhaló foltok figyelhetôk meg. A sok 
apró folt kifejlôdésével a levelek sárgulnak és le-
hullnak. A gomba fennmaradása és áttelelése is 
a fertôzött levelekkel történik a talaj felszínén. 
Rozsdagombák ellen a mankoceb, az azoxistrobin, 
a ciprodinil, a difenokonazol hatóanyagú gomba-
ölô szerek engedélyezettek (a készítményeket lásd 
az elôzôekben).

LISZTHARMATBETEGSÉGEK Alma-, körte- és 
ôszibarackfáknál a lisztharmatbetegség tavasztól 
ôszig fertôzi a fák leveleit, hajtásait. A megtáma-
dott levelek elszáradnak, elhalnak. Kémiai véde-
kezés hiánya vagy elmaradása esetén a fertôzött 
hajtásokon a gomba micéliumai a rügypikkelyek alá 
húzódnak, ott telelnek. Következô tavasszal a fer-
tôzött rügyekbôl kifejlôdô lisztharmatos hajtások 
indítják el a járványokat. Lisztharmatgombák ellen 
a kontakt hatású kén (pl. Thiovit Jet), meptildino-
kap-tartalmú szerekkel (pl. Karathane Star), vala-
mint a felszívódó hatású azoxistrobin, ciprodinil, 
difenokonazol, miklobutanil, penkonazol hatóanya-
gú szerekkel (a készítményeket lásd az elôzôekben) 
végzett kezelés bármelyike védelmet nyújt. 

Ápolt nyár végi, ôszi lombkorona az alapja a 
következô évi egészséges lombozatnak.

Dr. Némethy Zsuzsanna
* Cikkünkben azokat a hatóanyagokat tüntettük fel, 
amelyekbôl kapható szabadforgalmú növényvédô 
szer a gazdaboltokban. A teljesség igénye nélkül so-
roltunk fel néhányat, a szövegben elôször említett 
hatóanyag után. (A szerk.)

Szilvarozsda 
apró 
spóratelepei

Az optimálisnál 10-15 °C-kal magasabb hô-
mérséklet a vegetatív* és generatív** növényi 
részeket is károsítja. Az elsônél elôször lanka-
dást, majd  hervadást  tapasztalunk, kritikus 
esetben növényeink elszáradnak. A generatív 
szervek károsodása a virágok, illetve a termé-
sek elrúgásában nyilvánul meg. A színanyagok 
kialakulásának hiányosságai is a túlzottan 
erôs hôhatásra vezethetôk vissza. 

A károsan magas hômérséklet következménye 
lehet a termések bôrszövetén megjelenô, jellem-
zôen sárgás vagy barnás elszínezôdéssel, súlyos 
esetben akár kifehéredéssel járó napégés is.

A hazánkban termesztett zöldségfajok hôigé-
nye különbözô, a gyakorlatban az alábbi csopor-
tosítást használjuk:

■ 25 °C optimális hômérséklet: sárga- és gö-
rögdinnye, uborka, spárgatök, paprika

■ 22 °C optimális hômérséklet: tojásgyümölcs 
(padlizsán), paradicsom, sütôtök, bab, kukorica 

■ 19 °C optimális hômérséklet: cékla, vörös-
hagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, spárga

■ 16 °C optimális hômérséklet: sárgarépa, 
petrezselyem, pasztinák, téli sarjadékhagyma,  me-
télôhagyma, burgonya, borsó, fejes saláta, kötözô 
saláta, spenót, sóska, rebarbara

■ 13 °C optimális hômérséklet: retek, torma, 
káposztafélék  

A PAPRIKA esetében a magas hômérséklet káro-
san hat a terméskötôdésre, 30 °C felett a virágok 
elrúgnak, a terméskötôdés elmarad. Gyakorlati 
megfigyelések azt is bizonyítják, hogy a nappali 
26-27 °C felett a termések fejlôdése lelassul.

Az erôs sugárzás következménye napégés, ami-
kor a bogyón a napnak kitett részek károsodnak. 
A jelenség könnyen összetéveszthetô a Ca-hiány 
következményeként fellépô csúcsrothadással, ez a 
tünet mindig a bogyó csúcsi részén jelentkezik.

A gyors hômérséklet-változás hatására a pap-
rikabogyók felsô, kocsányhoz közeli részén a ter-
mésen tapasztalható több apró, egymással pár-
huzamos repedés, illetve ezek beforrott nyomai, 
amelyek a gyors felmelegedés következtében ala-
kulnak ki. A jelenség elsôsorban a fûszer- és hegyes 
erôs típusoknál tapasztalható.

A PARADICSOMNÁL a magas éjszakai hômér-
séklet hatására a szártagok megnyúlnak, a virágok 
kötôdése is elmaradhat. A jelenség többnyire haj-
tatott körülmények között jellemzô, de szabadföldi 
termesztésben is tapasztalták. Ugyancsak hajta-
tásban fordul elô, hogy a magas hômérséklet, külö-
nösen, ha magas páratartalommal párosul, a leve-
lek fonáki oldal felé történô kanalasodását okozza.

A virágzás idején fellépô, túlzottan magas 
nappali hômérséklet is a virágok elrúgásához ve-
zet. Ilyenkor a bibe gyorsan kiszárad, így a virágpor 
nedvesség híján nem tud csírázni, tömlôt fejlesz-
teni. Gyakoriak a „madárkás” fürtök, azaz a fürtön 
belüli hiányos kötôdés.

A hômérséklet a termések érési idôszakában is 
hatással van a minôségre, elsôsorban a színanyagok 
kialakulásában játszik fontos szerepet. Közismert, 
hogy a likopin szintézise 32 °C felett leáll, 35 °C felett 
(8-10 °C alatt is!) pedig már a sárga színanyagok ke-
rülnek túlsúlyba. A jelenséget napégésnek nevezzük.

Ugyancsak színezôdési problémákhoz vezet a 
nagy hômérsékleti ingadozás is, ilyenkor a kocsány 
felôli területen az érés megszakad, ott a bogyók 
sárgák maradnak, élvezeti értékük a keményebb 
állag miatt csökken. Az egyenetlen felszíni hô-
mérséklet okozza a bogyók felszínének (héjának) 
körkörös repedését is.

A KORAI BuRGONYA termesztésében a 20 °C fe-
letti értékeknél már a gumók képzôdése lelassul, 
28-30 °C felett pedig leáll.

Kánikula után

A napégés jellegzetes tünete paradicsombogyón és paprikákon

* vegetatív rész:  a növény életbenmaradásához, fejlôdéséhez szüksé-
ges szervek (gyökér, szár, levél)
 ** generatív rész: a növény ivaros szaporodását szolgáló szervek (vi-
rág, termés, mag)
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A KABAKOSOKNÁL a kritikusnál magasabb ér-
tékeknél hosszabb szártagok, vékonyabb hajtások 
képzôdnek, az alsó, idôsebb levelek kifehérednek, 
a betegségekkel szembeni fogékonyság nô. Az 
optimálisnál magasabb hômérsékleten csökken 
a nôvirágok aránya, uborkánál a termések színe 
kivilágosodik. Dinnye- és töktermesztésben meg-
figyelhetô a hajtásvégek felemelkedése és a rajta 
lévô szôrképletek merevsége.

A ZÖLDBORSÓ fejlôdési sebességét döntôen 
a hômérséklet határozza meg. A kora tavaszi 
idôszakban a jellemzôen alacsony hômérséklet 
szükséges a borsó kielégítô lombtömegének ki-
fejlôdéséhez, amely a jó termés záloga. A késôbbi 
vetést követôen – a hômérséklet emelkedésével 
párhuzamosan – egyre kisebb az esélye az asszi-
miláló vegetatív növényi részek kialakulásának, 
ez a termés tömegének csökkenését vonja maga 
után.

Melegben gyorsul az érés, a felhalmozódott 
cukor is gyorsabban alakul keményítôvé, a termés 
„lisztesedik”. (Ipari termesztésben 20 °C-on két 

nap, 30 °C-on 1 nap áll rendelkezésre a megfelelô 
zsengeségû termés betakarítására.) A zöldborsó 
nyári termesztése a leírtak miatt nem terjedt el 
még a házikerti gyakorlatban sem. 

KÁPOSZTAFÉLÉKNÉL is a nyári, optimálisnál 
magasabb hômérséklet kedvezôtlen a fejlôdés-
hez. Ebben az idôszakban a palántanevelés során 
gyakran lehet tapasztalni, hogy a jó minôségû ve-
tômag használata gyenge kelést eredményez. Ár-
nyékolással, kis adagú vízzel való rendszeres ön-
tözéssel biztosítható az alacsonyabb hômérséklet, 
ilyenkor már jó kelésre számíthatunk. 

Karfioltemesztôk körében tartja magát a mon-
dás, miszerint nyáron nagyon nehéz jó minôségû 
termést nevelni. Ennek oka, hogy az állandóan  
16–18 °C fölött tartott növények nem fejlesztenek 
virágzatot, ami ez esetben a termést jelenti. Az 
öntözésnek különösen nagy a jelentôsége, mert 
nemcsak a talaj nedvességtartalmának folyama-
tos szinten tartása a feladata, hanem a levegô pá-
ratartalmának növelése is. Ezért a vízpótló öntö-
zéseken kívül a nyári nagy melegben akár naponta 
néhány milliméter vízadaggal öntözni kell.

A FEJES SALÁTA vetômagja 25-30 °C-on vonta-
tottan csírázik, nyári termesztésekor érdemes azt 
akár egy fél napra is hûtôszekrénybe helyezni. Az 
eljárással a kelés biztonságosabbá tehetô. A ki-
ültetett állományban a magas hômérséklet követ-
kezményeként a korai felmagzás figyelhetô meg.

A CSEMEGEKuKORICA lombozata a nagy meleg-
ben és az ezzel párosuló aszályban összesodródik 
– „furulyázik” – fejlôdése 30 °C-on leáll, 35 °C felett 
a növények már károsodnak. Ha a betakarítási idô-
szak elôtt az éjszakai hômérséklet nem esik 20 °C 
alá, a szemek öregszenek, befejezik növekedésüket.

Az öntözéssel a talajt és a levegôt egyaránt hût-
jük. A jelenlegi öntözési technikák közül mikroszóró-
fejes eljárás alkalmas leginkább a növény, illetve ta-
laj hûtésére. Ilyenkor az apró vízcseppek összfelülete 
jelentôsen megnövekszik, párolgása intenzívvé válik. 
Ez a folyamat közismerten hôelvonással jár.

A talajt vagy gyökérközeget talajtakarással 
csökkenthetjük, a felmelegedés világos színû (nem 
átlátszó!) fóliával enyhíthetô.

Egyrétegû, esetleg kétrétegû raschelhálóval 
is védekezhetünk a túlzott felmelegedés ellen, hi-
szen a napsugarak kizárásával csökken a hôener-
giává történô átalakulás mértéke. Fontos szabály, 
hogy a hálót a szélkártétel megelôzése miatt erô-
sen rögzítsük!

A kulisszás vetés lényege, hogy a magasabbra 
növô zöldségnövények (pl.: csemegekukorica) so-
rai közé alacsonyabb növekedésû növényeket (pl.: 
uborka, zöldbab, borsó) vetünk. Az érzékenyebb 
növényeink részére így a védônövények segítsé-
gével kedvezôbb mikroklíma alakítható ki.

Dr. Gyúrós János

A hômérséklet csökkentésére szabadföldön 
viszonyaink között csak kevés lehetôség adó-
dik, a kiskertekben szóba jöhetô megoldás az 
öntözés, a talajtakarás az árnyékolás és a ku-
lisszás vetés.

  Jó tudni!

www.kertimag.com  

Keresse a Rédei Kertimag Zrt. kiváló minôségû dughagymáit a gazdaboltokban!

Cikkünkben az egyik legrégebben használt 
gombaölô hatású hatóanyagcsoporttal fog-
lalkozunk, a réztartalmú készítményekkel. 
Oldalainkon már olvashattak a lemosó perme-
tezésekhez használatos szerek között található 
réz készítményekrôl, a szôlô gombabetegségei 
elleni védekezésben betöltött szerepükrôl, a 
zöldségek és alma baktériumos betegségei 
elleni, szinte egyedülálló hatékonyságukról. 
Most azonban nem a jótékony hatásukról esik 
majd szó, hanem azokról az esetekrôl, amikor 
a réz gondot okozhat kertünkben. 

Egy rosszul értelmezett internetes cikk hatására 
azonban jelentôs kárt tehetünk gyümölcsösünkben.

Ha rákeresünk az interneten a réz káros hatá-
saira, többek között ezt találhatjuk:

„A réz felhalmozódik a talajokban, és minden 
élô szervezet érzékeny vele szemben. Ezek a té-
nyek felhasználásának lehetôségét egyre szûkítik, 
még az ökológiai termesztésben is.”

„Nem megfelelô stádiumban kezelt réz érzé-
keny növényeknél fitotoxicitást okozhat, a levelek 
megvastagodnak, deformálódnak és e mellett még 
a fiatal hajtások fejlôdését is gátolhatja.”

„Terméscsökkenést, vagy teljes termésvesz-
tést is okozhat. Azonban a felszívódó készítmé-
nyek többszöri folyamatos felhasználásakor kiala-
kuló rezisztencia miatt mégis szükségessé teszi 
felhasználásukat.”

Kerti kisokos

A réz

Rézperzselés tünetei
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MIKOR ÉS MIT? Joggal merülhet fel bennünk a 
kérdés. A gazdaboltokban réz-szulfát, réz-oxi-
klorid, réz-oxid, réz-hidroxid hatóanyagú ké-
szítmények széles választékából válogathatunk. 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a nyugal-
mi idôben szinte minden növény elviseli a rezet.  
A csonthéjasokban, fôleg az ôszibarackban azon-
ban csak rügyfakadásig, a kajszibarackban piros 
bimbós állapotig, az almában piros bimbós álla-
potig, a körtében pedig fehér bimbós állapotig 
használhatjuk.

Ha késôbbi állapotban permetezünk vele, 
szembesülnünk kell azzal, hogy a virágokat a réz 
megperzselheti, a termésünket veszélyeztetve. 
Szôlôben virágzás elôtt és virágzás után is hasz-
nálható, a felhasználása hosszú múltra tekint 
vissza.

A baktérium elleni készítmények betiltása óta 
szinte az egyetlen hatóanyagcsoport, amely meg-
felelô védelmet biztosít a baktériumos betegségek 
ellen is.

A BARÁTSÁGOS RÉZ Kapható a gazdaboltokban 
egy olyan tribázikus réz-szulfátot tartalmazó réz-
készítmény (Cuproxat FW), mely a rezet nem ionos 
formában tartalmazza. Kategóriájában különleges, 
jó fedést biztosít, ugyanakkor kíméletes a növé-
nyekkel. Biotermesztésben is engedélyezett. A zöld-
felület növekedését azonban egyetlen kontakt ké-
szítmény sem tudja követni, ezért a megelôzésként, 
7–10 naponként a kezeléseket ismételni kell.

A tribázikus réz-szulfát hatóanyag elônyei:
- egyedülálló perzselésmentes biológiai haté-

konyság
-  kiváló kontakt hatás, a legkisebb rézterhe-

lés mellett

- fedôképessége egyedi, „sebfertôtlenítôként” 
dolgozik (jégverés, porverés, szélverés után seb-
záró hatású)

- kiváló tapadás, és esôállóság
- legkisebb szemcsemérete miatt soha nem 

ülepszik ki a permettartályban
 

ZÁRÓ PERMETEZÉSRE is kiválóan alkalmas a réz 
hatóanyag. Felhasználását célszerû közvetlenül a 
lombhullás elôtti állapotra idôzíteni, kiskertben a már 
lehullott leveleket is permetezzük le, ha azt a talajba 
forgatjuk, vagy nem égetjük el. Ezzel is a következô 
évi fertôzés kialakulásának veszélyét csökkentjük.

Csonthéjasoknál a baktériumos fertôzôdések ál-
tal kialakult mézgásodás is kezelhetô rézzel. Távolít-
suk el a kialakult mézgát, majd ecset segítségével a 
már ismertetett réz hatóanyagok valamelyikét vigyük 
fel a megtisztított felületre. A kezelést csak nyugalmi 
idôben végezzük el a rézérzékenység miatt.

Andrej András

Kerti tipp

Tudta azt, hogy a burgonyabogár kísérle-
tekben képes volt két vékony alufólia közé 
helyezett burgonyalevelet a fóliával együtt 
megenni, míg a rézzel kezelt leveleket nem 
szívesen fogyasztotta?  Mivel házi kertben 
gyakorlatilag nincs kellô hatással rendelke-
zô szabadforgalmú készítmény, a többszöri 
rezes kezelés csökkenti a bogarak és lárvák 
étvágyát, valamint a burgonya betegségei 
ellen is védelmet nyújtanak.
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Gyakorló kiskerttulajdonosok közül kit ne 
bosszantott volna már kertjében az az aprócs-
ka, fehér színû liszteske, hivatalos nevén üveg-
házi molytetû, melynek rajai érintésre cikázva 
reppennek fel a növényekrôl. Ma már minden-
hol elterjedt, rendkívül kellemetlen jószágok, 
legyûrni sem könnyû ôket.

Párás meleget kedvelô, elsôsorban üvegházi kárte-
vôk, de éghajlatunkon a nyári hónapokban a szabad-
földi körülmények között is kiválóan érzik magukat. 
Az összes zöldségfélét kedvelik, fôleg a paradicso-
mot, padlizsánt, uborkát és káposztaféléket, nem 
kímélik a dísznövényeket sem, elôfordulnak egy sor 
gyomnövényen, sôt szamócán és szôlôn is.

MINDIG A FONÁKON A kifejlett, repülni tudó, 
lepkeszerû molytetvek alig 2 mm hosszú rovarok, 
testüket és szárnyukat is viaszos pikkelyek borít-
ják, ettôl lisztesen fehéresek. A tojásokból kikelô 
apró lárvák még mozgékonyak, mert letelepedési 
helyet keresnek, a továbbfejlôdô lárvastádiumok 
pedig már helyhez kötötten, pajzstetûre emlé-
keztetve szorosan a levélhez tapadva, viaszburok 
védelmében élnek és táplálkoznak. Egyedeiket, te-
lepeiket mindig a levelek fonákján találjuk.

RENDKÍVÜL SZAPORÁK Egy nôstény több száz 
tojást is rak, a hômérséklettôl függôen egy teljes 
évben sok nemzedéke fejlôdik. Melegigényes, ezért 
szabadföldön ugyan nem telel át, de a növényhá-
zakból, fóliák alól a fertôzött palántákkal kikerülô 
példányok óriási létszámra szaporodhatnak fel 
nyár végére a veteményesben, ahol a fagyokig ká-
rosítanak. Mindig vegyes populációt alkotnak, te-
hát egyszerre van jelen tojás, lárva, báb és imágó 
alak is, ami megnehezíti az ellenük való védeke-
zést, ugyanis a rovarölôk döntô többsége csak a 
repülô alakot pusztítja.

TÖBB FRONTON KÁROSÍTANAK Szúró-szívó 
szájszervükkel (lárva is, kifejlett alak is) a növé-
nyek nedveit szívják, ezáltal azok legyengülnek, 

fejlôdésben visszamaradnak, leveleik lehullnak. 
A repülô alakok súlyos vírusbetegségeket visznek 
át egyik növényrôl a másikra. Ezt tetézi, hogy sok 
mézharmatot is ürítenek, amire fekete korom-
penész gomba rakódhat, szennyezve a növényt, 
rontva annak piaci értékét. 

VÉDEKEZÉS Az elsô szabály, hogy kártevôtôl 
mentes palántákat vásároljunk! Már az elsô bete-
lepedések észlelésekor meg kell kezdeni a perme-
tezést! Erôs fertôzésnél sûrûn, akár 3-4 naponta is 
ismételnünk kell a permetezéseket. Váltogassuk a 
hatóanyagokat, mert nagyon gyorsan ellenállóvá 
válnak egy-egy növényvédô szerrel szemben. A le-
hetséges szabadforgalmú készítmények a teljesség 
igénye nélkül a következôk lehetnek: Cyperkill 25 
EC, Kasio Garden, Mospilan 20 SG, Sanmite 20 WP. 
Zöldkönyvvel vásárolható (kettes forgalmi kategó-
riájú)  készítmény a feltételes Actara SC, Admiral 
10 EC, Chess 50 WG, Vertimec Pro. Dísznövény-
ben használhatók a szabadforgalmú Fazilo, illetve 
Axoris rovarölô permet készítmények is. Bizonyos 
zöldségekben engedélyezett a szabadforgalmú 
biológiai készítmény, a Naturalis-L, valamint a 
NeemAzal-T/S is. Szintén biológiai rovarölô a zárt 
termesztô berendezésekben alkalmazható Koppert 
fürkészdarázs, mely a molytetû természetes ellen-
ségeit, a fürkészdarazsak kartonlapokra ragasztott 
bábjait tartalmazza. A bábokból kikelô fürkészda-
razsak a molytetû lárváiba helyezik tojásaikat, így 
azok elpusztulnak.

Taxner Ágnes

A liszteske nem válogat
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Esôs, nedves és meleg idôben akár az egész 
termést is elveheti a szôlô szürkepenészes 
(botritiszes) rothadása. Bármelyik zöld növényi 
részt meg tudja támadni, az ép bôrszöveten, 
a légcserenyílásokon és a sebeken át is be tud 
hatolni, pl. a hajtásokon, a jégverte szôlôleve-
leken is komoly károkat okozhat.

TÚLÉLÔ KÓROKOZÓ A gomba soktápnövényû, sôt 
az elhalt növényi részeken is megél. Tehát, gyakor-
latilag mindig jelen van a környezetünkben, csak a 
számára alkalmas idôjárást és növényfelületet vár-
ja. Ezzel magyarázható, hogy míg a lisztharmat és 
a peronoszpóra járványok elôzményei akár egy évre 
is visszanyúlnak, addig a szürkepenész berobbaná-
sát mindössze a megelôzô 15-20 nap határozza 
meg. Éppen ezért az elôrejelzése sem megoldott.

MEGELÔZÉS Tavasszal akár 100%-ban is el-
viheti a virágokat és ezzel a termést is. Az idén 
„megúsztuk” a virágfertôzést. Fürtzáródás elôtt, 
megelôzésképpen, sok szôlész mindig elvégzi a 
szürkepenész elleni permetezést. Ekkor tudunk utol-
jára gombaölô szert bejuttatni a fürtök belsejébe.  
A késôbbiekben, a gomba számára kedvezô idô-
járás esetén a szorosan záródó szemek miatt, már 
nem tudnánk megvédeni a termést.

A nyár második felétôl a fürtök vannak a leg-
nagyobb veszélyben. Különösen figyelni kell a 
sûrû lombozatú tôkékre, a mélyfekvésû területek 
növényeire és a sérült fürtökre. Ahol feltûnnek a 
bogyók szürkésbarna foltjai, majd a kiverôdött 
egérszürke, bársonyos penészgyep, ott azonnal 
védekezni kell. Tavaly néhol már csak a gyors, 
korábbi szürettel tudták megmenteni a termést.  
A beteg fürtrészek gyors eltávolításával (késsel, 
bogyózó ollóval) megelôzhetjük a nagyobb kárt. 

VÉDEKEZÉS Amennyiben a gomba terjedésének 
kedvezô napok jönnének, pl. a Chorus 75 WG (14 
nap), Quadris (7 nap), Switch 62,5 WG (bor: 21, 
csemege: 35 nap), Teldor 500 SC (csemege: 7, il-
letve bor: 14 nap), Cantus (é.v.i. 28 nap), Prolectus 
(bor: 21, csemege: 14 nap), Qualy (21 nap) az en-
gedélyezett III. kategóriás készítmények, melyek 
a zárójelben lévô élelmezésegészségügyi-várako-
zási idôkkel rendelkeznek. Kis kiszerelésben már a 
Cabrio Top is bevethetô, mely egyben lisztharmat-
ra és peronoszpórára is engedélyezett, 35 napos 
é.v.i.-vel rendelkezik. Parazita gombát tartalmaz a 
Botector, melynek várakozási ideje a „nincs korlá-
tozás” kategóriába tartozik.

 Zsigó György

A szürkepenészrôl

Sajnos a botritiszes rothadásra a réztartal-
mú szerek közvetlenül nem hatásosak, még a 
3%-os bordóilében is kicsírázik a gomba.

  Jó tudni!
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A Vertimec Pro az egyik legszélesebb körben, legtöbb 
kultúrában engedélyezett atkaölô szer hazánkban. Az 
abamektin kontakt és gyomorméreg, hatásmódja 
egyedülálló. Több ponton avatkozik be ingerületát-
viteli folyamatokba, melynek következtében gyorsan 
kifejti hatását. A felszívódó – transzlamináris – tu-
lajdonságának köszönhetôen hosszú tartamhatással 
rendelkezik, így a kikelô lárvák az elsô táplálkozás 
folyamán felveszik a hatóanyagot és rövid idôn belül 
megbénulnak, táplálkozásuk leáll, majd elpusztulnak.

Az akaricid szerek eltérôképpen fejthetik ki ha-
tásukat az egyes atkafajokra. Ez az oka annak, hogy 
egyes atkaölô szerek például csak közönséges takács-
atka ellen hatékonyak. A Vertimec Pro a közönséges 
takácsatkán kívül hatásosan pusztítja a piros gyü-
mölcsfa-takácsatka, a levélatka, a szamócaatka, a 
szôlô-levélatka és a szôlô-gubacsatka egyedeit is.

Ezen túlmenôen széles hatásspektrummal ren-
delkezik, hiszen körte-levélbolha, nyugati virágtripsz 
és gerbera-aknázólégy ellen is hatékony.

 Az engedélyezett kultúrák között a számos gyü-
mölcs-, zöldség- és dísznövényfajon túlmenôen meg-
található a kukorica is!

A Vertimec Pro a növények felületén csak pár 
óráig marad, hamar beáramlik a levél belsô rétegei-
be. A táplálkozó károsítókra ennek a transzlamináris 
tulajdonságnak köszönhetôen hosszú ideig hatással 
van.

A Vertimec Pro kedvezôbb tulajdonságai a ko-
rábbi EC formulációval szemben:

A Vertimec Pro új, vízbázisú formulációval és be-
épített adjuvánssal biztosít hatékony védelmet a jól 
bevált abamektin hatóanyaggal. 

A Vertimec Pro a régi barnás színû, kellemetlen 
szagú formulációval szemben tejfehér, édeskés szagú 
folyadék. Nincs benne szerves oldószer, így jelentôs 
részben csak a hatóanyag és víz kerül kipermetezésre, 
csökkentve ezzel is a környezetterhelést.

A permetlé mennyiségét a kezelendô lombfelület 
nagyságától függôen kell megválasztani. Legalább 
0,05%-os koncentrációval kell elvégezni a kezelést.

Nádudvari Éva, Syngenta Kft.

Megbízható hatóanyag
új formulációban

A Syngenta  gombaölô készítménye, a Switch 62,5 
WG egy már ismert, a gyakorlatban bevált készít-
mény, a Chorus hatóanyagát (ciprodinil), és egy, fô-
ként a vetômagvak csávázásánál használt gombaölô 
hatóanyagot (fludioxonil ) tartalmaz.

A  vízben diszpergálódó, granulátum formátumú 
szer két hatóanyag gyári kombinációja révén haté-
kony, megbízható védelmet képes kifejteni a szürke-
penészes és moníliás betegségek ellen. 

Egy korai, virágzás idején elvégzett kezelés je-
lentôs mértékben javítja a fürtök higéniáját, idôben 
meggátolhatjuk, hogy a kórokozók a fürt elhalt része-
in megtapadjanak.

Az utolsó hatékony beavatkozás a fürtzáródást 
megelôzô idôszak, amikor még el tudjuk érni a fürt 
belsejét és ezáltal tudjuk biztosítani a fürtvédelmet.

A készítményt ilyenkor tudjuk eljuttatni olyan 
helyekre, ahova a bogyók összezáródása után már 
nem tudunk hatóanyagot juttatni.

Engedélyét szôlôben, meggyben, bogyósokban 
(szamóca, málna, szeder), salátafélékben (saláta, 
endívia, rukkola) hagymafélékben (fokhagyma, mo-
gyoróhagyma, újhagyma), bab, borsó, lencse növé-
nyekben és dísznövényekben való felhasználásra is  
megkapta.

A Switch legfontosabb tulajdonságai:
• A fludioxonil kontakt módon a felületen marad, 

a ciprodinil a felületrôl felszívódva jut be a növény 
epidermiszébe és a mélyebb szöveti részekbe.

• A kontakt és felszívódó hatás hosszan tartó, 
kettôs védelmet nyújt.

• A két hatóanyag megakadályozza a kórokozó-
ban a fehérjék és a glicerin szintézisét.

• Négy különbözô módon gátolja a kórokozó ál-
tali fertôzést.

• A készítménynek fontos szerepe van a rezisz-
tencia megelôzésében.

Kettôs hatás
a szürkepenész ellen



A kertépítô szakemberek jól tudják, hogy a 
gyep- és pázsittelepítés optimális ideje nyár 
végén, ôsz elején van, az idôjárástól függôen 
nagyjából augusztus 20. és szeptember 30. 
között. Meglévô gyepeknél október, november 
hónapokban a télre való felkészítés a legfonto-
sabb teendô.

GYEPTELEPÍTÉS ELÔTT A talaj szeptemberben 
még meleg, de már az ôszi esôk is megérkeznek, 
ezek együttesen segítik a biztonságos kelést. Ek-
korra kell elvégezni a talajcserét, a tereprendezést, 
és a gyomok kiirtását. Az évelô fûfélék kiirtására 
gyakorlatilag semmi más lehetôségünk nincs, csak 
a perzselô hatású gyomirtó szerrel elvégzett totális 
gyomirtás. Vetés elôtt fontos kialakítani az egyen-
letes felszínt és az aprómorzsás talajszerkezetet, 
ami nemcsak a magról vetett gyep esetében lé-
nyeges, hanem a gyepszônyeg egységes begyöke-
resedése, a foltosság kialakulásának megelôzése 
érdekében is. 

MEGFELELÔ INDÍTÁS Mint minden növénynek, a 
fûnek is nagyban meghatározza a késôbbi életét, 
kondícióját, ellenálló képességét a kezdeti jó in-
dulás, gyors begyökeresedés. Ezt egy jó minôségû 
gyepstarter mûtrágyával támogathatjuk. Nem ja-
vasoljuk a bevizsgálatlan szerves trágya haszná-
latát, a fertôzôdésveszély (pl. pajor, baktériumok, 
gyommagvak stb.) mellett ugyanis a tápelemará-
nyok sem mindig ideálisak a növények számára.  
A fû igényeinek legjobban a szabályozott tápanyag-
feltáródású, burkolt indító gyepmûtrágya felel 
meg, amely fokozatosan szolgáltatja a szükséges 
tápanyagokat, lassított ütemben, talajhômérsék-
lettôl függôen 8-10 héten át. Az indító mûtrágya 
magas foszfortartalmú legyen, aminek köszönhe-
tôen gyors csírázásra és látványos gyökérfejlôdésre 
számíthatunk, a burkolat által biztosított fokozatos 
tápanyag-feltáródásnak köszönhetôen ugyanakkor 

a frissen kelô fû lombozata is kellô táplálást kap.  
A szabályozott tápanyagleadás azt is biztosítja, 
hogy a fiatal növény érzékeny gyökerei optimálisan 
fejlôdnek a perzselés veszélye nélkül. 

TÖBB HÓNAPOS ELÔNY Egy megfelelô tápelem-
arányú, burkolt gyepstarter mûtrágya akár 10-14 
nappal korábbi kelést tesz lehetôvé, aminek kö-
szönhetôen a frissen telepített gyep erôs gyökér-
zettel telel, a tartalék tápanyagnak köszönhetôen 
tavasszal gyorsabban indul fejlôdésnek. Az ôszi, 
10-14 napos koraiság tavasszal akár több hónapos 
elônyt is jelenthet, hiszen egy erôs gyökérzetû gyep 
sokkal gyorsabban indulhat a tavaszi szezonba.

EGYENLETES KIJuTTATÁS Használhatjuk felülve-
téshez vagy új gyep kialakításához is, közvetlenül 
vetés elôtt, sekélyen (1-2 cm) dolgozzuk bele a ta-
lajba. A mûtrágya szemcsemérete legyen egyenle-
tesen apró, így egyenletes mûtrágyaeloszlást tesz 
lehetôvé, és nem lesz foltos a gyep. 

TÉLI FELKÉSZÍTÉS A téli hónapok szélsôséges idôjárá-
sa a gyepet is megviseli, aminek hatása rendszerint ta-
vasszal jelentkezik, és így nem mindig tudunk azonnal 
korrigálni. Megfelelô tápanyag-utánpótlással azonban 
megelôzhetôk a tél okozta stressztünetek. Intenzív 
gyepfelületeken (futballpályák, öntözött gyepek, dísz-
pázsit) a hosszabb hatástartamú, burkolt mûtrágyát 
használhatjuk a legkiemelkedôbb eredménnyel. 

A téli felkészítéshez ideális a magasabb káliumtar-
talom, aminek köszönhetôen a növények szövetei még 
a tél beállta elôtt kellôen megerôsödnek ahhoz, hogy a 
tél káros hatásait (fagy, kiszáradás, nagy nappali-éj-
szakai hômérséklet-változás) jobban elviseljék. A bur-
kolásnak köszönhetôen a szemcsékben lévô tápanyag 
fokozatosan áramlik ki, így tartós tápanyagforrást biz-
tosít. Alkalmazható még évelô virágágyások felülkeze-
lésére, temetôkertek, illetve nagy értékû cserjefoltok, 
örökzöld és lombhullató sövények ôszi tápanyag-után-
pótlására is. A kálium egyéb feltételek megléte esetén 
ugyanis elôsegítheti a hosszan tartó virágzást, a hajtá-
sok beérését és a szép lombszínezôdést is.

Mayerhoffer Attila

Tudjon meg többet itt: www.diszpark.blogspot.hu

Kezeletlen
kontroll

Vetés + 
LandscaperPro 
New Grass-kezelés
30 g/m2

LandscaperPro New Grass-sel kezelt és nem kezelt terület közötti különbség
11 hét után a Sárvári Fürdô területén

Ôszi gyeptelepítés, 
téli felkészítés

Kerti tipp
A mûtrágyaszórás és -eloszlás akkor a legpon-
tosabb, ha azt a mûtrágyatípusra pontosan be-
állított mûtrágyakiszóróval végezzük el. Ehhez 
kisebb kertekbe és nagyobb felületekre is lehet 
találni a kínálatban megfelelô kiszórókat.
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RAVOT
Hogy ne a szomszéd fűje 
legyen mindig zöldebb!

Kiváló minőségű, prémium 
fűmagkeverék a Royal Sluis-tól!

Selymes, puha, kellemes tapintás
Üde zöld szín
Lassú növekedés
gyorsan megújuló gyepszőnyeg,
jól tűri a taposást
Szárazságtűrése kiváló
1,5 kg/50 m2 mennyiséggel 
telepítve szép, egyöntetű, dús 
állományt kapunk



Májusi lapszámunkban elkezdtük a sövények 
kialakításának témáját. Beszéltünk arról, hogy 
típusuk vagy fenntartásuk mikéntje alapján 
nyírott és nyíratlan sövényeket különböz-
tetünk meg, kitértünk azok magasságára. 
Foglalkoztunk a télen kevésbé takaró hatású, 
ôsszel lombjukat vesztô, úgynevezett lomb-
hullató sövényekkel, ezúttal pedig a lombjával 
díszítô örökzöldek tárházát tekintjük át.

Alacsony, vagy idôvel félmagas nyírott vagy nyí-
ratlan sövénynek a korábban említett puszpángok 
közül a fûszeres illatú örökzöld puszpáng (Buxus 
sempervirens) természetesen gömbölyded habitu-
sú ’Suffruticosa’ fajtáját vagy a télizöld szélesle-
velû fagyal (Ligustrum ovalifolium) törpe termetû 
de nagy, felálló fehér virágzatával díszítô ’Nünü’ 
fajtáját választhatjuk. 

Nyíratlan félmagas-magas sövénynek vá-
laszthatjuk az április-májusban sárga virágzatá-
val is díszítô örökzöld júlián-borbolya (Berberis 
julianae) vagy a tavasszal, május-júniusban felálló 
fehér virágfürtjeivel is díszítô balkáni babérmeggy 
(Prunus laurocerasus) ’Klári’ vagy ’Mari’ fajtá-
ját. Magas nyírott örökzöld sövénynek alkalmas 
a május-júniusban apró fehér virágok tömegé-
vel is díszítô hibrid tûztövis (Pyracantha) ôsszel 
mélysárga termésû ’Golden Charmer’, a sötétpiros 
termésû ’Mohave’, a narancsvörös termésû ’Oran-
ge Glow’ vagy a citromsárga termésû ’Soleil d’Or’ 
fajtája. Napos  vagy félárnyékos helyre is kiváló 

nyírott sövény a közönséges tiszafa (Taxus bac-
cata) vagy a hibrid tiszafa (Taxus x media), nyí-
ratlan sövénynek az elôbbi ’Fastigiata’ fajtája, de 
tudnunk kell, hogy leveleik mérgezôek. 

NAPOS, RENDSZERESEN ÖNTÖZÖTT HELYRE  
magas nyíratlan sövénynek alkalmas a közkedvelt 
nyugati tuja (Thuja occidentalis) élénkzöld lombo-
zatú ’Smaragd’ vagy a lassú növekedésû, alacso-
nyabb ’Holmstrup’ fajtája, továbbá a karcsú, osz-
lopos ’Malonyana’ fajtája, amely egy régi magyar 
fajta. A rendkívül gyors növekedésû hibridciprus 
(x Cupressocyparis leylandii) fajták, mint a szür-
készöld lombú, nálunk legelterjedtebb ’Haggers-
ton Grey’ fajtája vagy az óriás tuja (Thuja plicata) 
intenzív sötétzöld lombú ’Atrovirens’ fajtája csak 
nyírott sövénynek alkalmasak, mivel akár 20-30 
méter magasra is megnônek. 

SZÁRAZ, HOMOKOS TALAJOKRA alkalmas fél-
magas vagy magas nyírott örökzöld sövénynek a 
keleti tuja (Platycladus orientalis, syn. Biota orien-
talis, syn. Thuja orientalis), vagy nyíratlan sövény-
nek a tojásdad habitusú, mélysárga lombozatú 
’Aurea Nana’ (’Berckman’) fajtája is kiváló válasz-
tás, télire színe a déli napsütötte oldalon lilásvö-
röses árnyalatú lesz. Ha keleti hangulatot árasztó, 
keskeny, magas, nyírott vagy nyíratlan örökzöld 
lombfalat szeretnénk, megfelelô rizóma határo-
lóval együtt ültetve gyors eredményt kaphatunk, 
ha mérsékelt övi bambuszt, botnád fajt ültetünk, 

Örökzöld sövények kialakítása

Taxus baccata Thuja occidentalis ’Smaragd’ Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’
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– Szárazságtűrő.
– Egy kiváló minőségű strapabíró keverék!
– A magyarországi szeszélyes éghajlathoz 

alkalmazkodó,a nyári hőséget is elviselő,
a kedvezőtlenebb viszonyok között is 
üde zöld pázsitot adó keverék.

– Az öntözést meghálálja, de nem igényli a túl 
gyakori gondozást.

– A keverékben lévő fűfajok közül, a helyi talajhoz 
és éghajlati viszonyokhoz legjobban 
alkalmazkodók szaporodnak el, ezzel biztosítva, 
hogy kertünk nyár végén is szép zöld, 
és ne kiégett sárga legyen.

Szárazságtűrő
fűmagkeverék



mint a sötétzöld szárú Phyllostachys bissetii vagy 
a sárga csíkos zöld szárú Phyllostachys aureosul-
cata és különbözô nádszínû fajtái, mint a teljesen 
sárga szárú ’Aureocaulis’ vagy a zöld csíkos sárga 
szárú ’Spectabilis’. Szintén magas nyírott sövényt 
nevelhetünk tûlevelû, örvös elágazású fenyôfélék-
bôl, mint a szerb lucból (Picea omorika), a vörös-
fenyôbôl (Larix decidua) vagy a nyírást követôen 
nagyon kellemes illatot árasztó duglászfenyôbôl 
(Pseudotsuga menziesii). 

Magas nyírott sövénynek gyakran ültetik a té-
lizöld széleslevelû fagyalt (Ligustrum ovalifolium), 
válasszuk a ’Góliát’ nevû erôteljes növekedésû és 
jó télállóságú magyar fajtáját. 

TELEPÍTÉS Ha lomblevelû örökzöld növényt vá-
lasztottunk 50 × 50 cm-es árokba telepítsük a nö-
vényeket ôsszel vagy tavasszal, egymástól 50-80 
cm tôtávolságra. Ha nyírott sövényt szeretnénk, 
amíg a sövényünk nem éri el a kívánt magassá-
got, nem kell megnyírni. Majd a kívánt magasság 
és szélesség fenntartása végett évente kétszer, a 
tavaszi kihajtás elôtt és júliusban másodszor nyír-

juk meg sövényünket. A mérsékelt övi lomblevelû 
örökzöld bambuszoknál a tavasszal, április-május-
ban fejlôdô új, még nem kilevelesedett szárakat a 
kívánt magasságban könnyen visszavághatjuk, ha 
a szélességbôl is akarunk karcsúsítani, az az évi 
leveles ágakat szintén nyugodtan megnyírhatjuk. 
Az idôvel tovább nem vastagodó szárak több mint 
tíz évig élnek és mindig csak az új szárakat kell 
megmetszenünk, a régi szárak megtartják széles-
ségüket és magasságukat, csak sûrûn új leveleket 
fejlesztenek. 

Ha pikkelyleveles nyitva termô tuját vagy tár-
sai közül választottunk, a lomblevelû örökzöldek-
kel megegyezôen telepítsük el, de ritkább 80-120 
cm-es tôtávolságot alkalmazzunk. Szintén, amíg 
nem nônek össze a növények és nem érik el a kí-
vánt szélességet és magasságot, ne metsszük a 
sövényt. Ha nyírott sövény a cél a késôbbiekben 
évente kétszer, késô tavasszal és kora ôsszel nyír-
juk meg. Itt fontos szabály, hogy ne vágjuk „ko-
paszra” a sövényt, mindig a pikkelyleveles hajtá-
sok hosszából vágjunk csak, és mindig maradjon 
pikkelylevél a hajtáscsonkokon. 

Ha tûlevelû fenyôfélét választottunk, a pik-
kelyleveles tujafélékhez hasonlóan telepítsük el a 
fenyôket, a sövény kezdeti kialakítása megegye-
zik azokéval, majd a kívánt méret elérése után az 
abban az évben fejlôdô fiatal hajtásokat nyírjuk 
vissza felére vagy harmadára. A továbbiakban is 
évente egyszer, május végén, június elején vágjuk 
felére, harmadára a mindenkori fiatal hajtásokat, 
így szép sûrû sövényt kapunk.

Neményi András 

Kerti tipp

A lomblevelû örökzöld bambuszok esetében 
fontos, hogy a telepítéskor a sövény kívánt 
szélességének és hosszának megfelelôen 
HDPE rizóma határoló lemezt is ássunk le a 
kerület mentén. Ez megakadályozza, hogy a 
tarackoló növény a kertben máshova vagy a 
szomszédba is átterjedjen.
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A svájci Swissinno cég 
jó minőségű, 
kreatív termékeivel vívta ki 
a helyét Európában.

A hatékony 
házi kártevőirtásban 
és riasztásban 
mindenképp ott a helyük!

Öt ok, amiért a SuperCat 
Európa egyik legkelendőbb egérfogója

Kiemelkedően magas fogási aránnyal rendelkezik
Nem kell a csalival bajlódni, az egerek számára vonzó anyagot már tartal-
mazza a csapda
Svájci fejlesztés, német gyártmány. Kifejezetten erős rugóval van ellátva
Higiénikus, érintés nélkül eltávolítható az elpusztult rágcsáló
Nem veszélyes a gyermekekre, háziállatokra
A csapdákhoz utántöltő csalétek kapható. A Swissinno termékcsalád tagjai további meg-
oldásokat kínálnak patkány, légy, darázs, molylepke, kutya, vadállatok ellen. 
Termékeiket keresse a gazdaboltokban!



Meleg idôjárásban támadnak a rovarok. 
Néhány légy a lakásban nem jelent komoly 
egészségügyi kockázatot, de a hômérséklet 
emelkedésével elviselhetetlenné is válhat, 
fôleg az állattartásban.

A legtöbb légyfajt gyûjtônéven csak döglégyként 
emlegetik, mert kapcsolatban vannak a szemét-
tel, az ürülékkel és a tetemekkel, könnyen válnak 
betegségek hordozóivá. Miközben egyik helyrôl 
a másikra közlekednek és szennyezett anya-
gokból táplálkoznak, kórokozókat vesznek fel. 
Ezenkívül sokuk – mint például a házilegyek is 
– emésztônedveket öklendezik vissza, és ürülé-
kükkel mindent beszennyeznek, ahol csak táplál-
koznak és tartózkodnak. Az elmúlt 100 év folya-
mán a Föld átlaghômérséklete 0,6 Celsius-fokkal 
emelkedett. A melegebb környezet elôsegítheti 
a betegségek terjedését és növelheti a helyi 
kórokozó- és hordozópopulációk számát. Szin-
te minden ökoszisztéma közel 120 ezer légynek 
biztosít lakóhelyet

SZÁMOS BETEGSÉG TERJESZTÔI A legyek több 
mint 100 emberi kórokozót hordozhatnak, többek 
között szalmonellát, E. coli 0157-et, Campylo-
bactert és Helicobactert. Nagyon fontos szerepet 
játszanak a bakteriális fertôzések terjesztésében, 
beleértve a súlyos hasmenéses betegségeket, a 
vérhast és a kolerát is. Sôt, az emberrel ökológiai 
kapcsolatban lévô legyek olyan baktériumokat is 
hordozhatnak, amelyek ellenállnak az antibiotiku-
moknak. Élôsködôket is hordoznak, mint például 
a cryptosporidium, és vírusos kórokozókat, töb-
bek között a gyermekbénulás okozóját, a coxac-
kie vírust és enterovírusokat is. A fertôzés során 
különféle galandférgek és fonalférgek, különösen 
a bányaférgek és orsóférgek petéit adhatják át. 
Nagy a valószínûsége annak is, hogy azok a le-
gyek, amelyek csípnek, a Lyme-kór terjesztésé-
ben is közremûködhetnek. Sok embernél allergiás 
reakciót vált ki a szuronyos istállólégy csípése, 
amely a városi környezetben a legjelentôsebb 

csípést okozó légy. Azonban ez a faj leginkább és 
szerencsére a szarvasmarha-istállókban és azok 
környékén fordul elô jelentôs számban, de alkal-
milag a lakásban is megjelenhet. Elsôsorban az 
istállóban vagy a szabadban levô szalmával ke-
vert, nagy tömegû nedves trágyában fejlôdik, az 
elejtett trágyarakásokban nem. Vérszívással táp-
lálkozik, az ember és a különféle állatok vérével 
egyaránt. Vannak olyan légyfajok is, amelyek az 
ember környezetében élnek, ôket vizitoroknak is 
szokás nevezni, ilyen például a mindenki által is-
mert házilégy is.

A LÉGYIRTÁS KuLCSA A HIGIÉNIA A mind-
nyájukban közös vonás az, hogy fejlôdésük teljes 
átalakulással történik. A lárvák, amelyeket nyü-
veknek neveznek, lábatlanok. Négy lárvastádium 
követi egymást. A legtöbb faj lárvája bomló szer-
ves anyagokkal táplálkozik. Bábjuk jellegzetes 
tonnabáb.

Hatékony légyirtás A peterakási ingert a bomló szerves anyag 
szaga váltja ki. Petéiket fôleg a sertés-, ló- vagy 
borjútrágyába helyezik, ennek hiányában a kony-
hai szemétre rakják. A lárvák a meleg, erjedés-
ben levô anyagban gyûlnek össze és szerves 
anyaggal táplálkoznak. Majd bebábozódnak és 
a hômérséklettôl függôen 8-14 nap alatt kifej-
lôdnek. Élettartamuk a hômérséklet függvénye, 
nyári átlag melegben 2-4 hétig élnek, de ôsszel, 
szobahômérsékleten 3 hónapig is elélhetnek. A 
megfelelô higiénia kulcsfontosságú tényezô a 
légyirtásnál. Akadályozzuk meg, hogy a legyek 
olyan helyekhez férhessenek hozzá, ahol lerak-
hatják petéiket.

A LÁRVAFEJLÔDÉS MEGAKADÁLYOZÁSA Mi-
vel aktívan terjednek, rendszerint tenyészôhelyük 
közelében tartózkodnak, attól kb. 1,5-2 km-re 
távolodnak el. Ezért nagyon fontos gondoskodni 
állattartó telepeken a trágya mindennapos ösz-
szegyûjtésérôl, elszállításáról, vagy a keletkezô 
trágya, szemét zárt tárolásáról. Ha ez nem lehet-
séges, akkor gondoskodni kell a trágya kezelésé-
rôl légylárvairtó készítményekkel. Nagyon fontos 
a legyek tenyészôhelyeinek (trágya, szemét) ke-
zelése! Ha nincs rá lehetôség, hogy a keletkezô 
trágyát, szemetet zártan tároljuk, akkor a lárva-
fejlôdés megakadályozása érdekében növekedést 
szabályozó és kitinképzôdést gátló készítmények 
használata javasolt. 

Dankó Mónika

Kerti tipp
Igyekezzünk minél hamarabb gondoskodni a 
megfelelô higiénés körülményekrôl és ne vár-
juk meg, hogy irdatlan módon fölszaporodjon 
a légypopuláció az adott területen. Sose vé-
gezzünk tûzoltó jellegû munkát, ami túlzott 
irtószer-felhasználással jár. Hiszen senkinek 
sem érdeke, hogy utódaira csak egy nagy, 
csúnya ökológiai lábnyomot hagyjon! 

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 köszönhe-
tően egyszerűen kiszórható

➔  Javasolt felhasználás: szőlőskertek, konyhakerti és 
szántóföldi növények, cserepes és kerti dísznövé-
nyek, 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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STix® hANGyAirTó cSAlÉTeK 
A Stix hangyairtó csalétek speciális, modern ható-
anyagot, valamint a hangyák számára csalogató-
anyagot tartalmazó csapda, amely a védett-
ségének köszönhetôen sem az emberre, sem a 
háziállatra nem veszélyes. Egyszerûen alkalmaz-
ható, elég csak a hangyák fô vonulási útjába ki-
helyezni. A hangyák a csalétket fogyasztják és a 
bolyba is behordják, így azok elpusztulnak.

Alkalmazáskor vegyük figyelembe a hangyák 
fô vonulási útjait, a gyakran látogatott területei-
ket, valamint a fészkek helyét és ezekre a pontok-
ra helyezzük a csalétket. Felhasználható zárt te-
rek, erkélyek és teraszok, valamint a lakás bármely 
pontján, ahol a hangyák elôfordulnak. Szükség 

esetén 2–3 hetente cseréljük a csalétkeket, míg 
a boly kipusztul. 

Alkalmazásakor más felületkezelô termékeket 
(pl. aeroszolok) ne használjunk, mert azok gátolják 
a hangyákat a csalétek felkeresésében!

hatóanyag: 0,1% acetamiprid (0,01 g aceta-
miprid/csalétek) 

Kiszerelés: 3 db egyenként 10 g töltôtömegû 
csalétek, kartondobozban.

STix® hANGyAirTó SZer
Speciális, környezetkímélô, modern hatóanyag-
tartalmú hangyairtó készítmény, amely emberre, 
háziállatra és a méhekre teljesen veszélytelen. 
Felhasználható zárt tereken, erkélyeken és tera-
szokon, valamint kiskertekben, füves területen 
egyaránt, ahol a hangyák megjelenhetnek.

Egyszerûen alkalmazható, szórással vagy be-
öntözéssel egyaránt kijuttatható. Szóráskor (20 
g/m2) a hangyák vonulási útját, valamint a fészkek 
környékét érdemes egyenletes, vékony réteggel 
borítani, fôleg a résekre, repedésekre, sarkokra 
koncentrálva. Beöntözéskor (100g/1 l víz/5 m2) 
az oldatot alaposan keverjük föl, majd a hangyák 

Kis kiszerelés, nagy hatékonyság megfigyelt vonulási útjaira és a gyakran látoga-
tott helyeikre (pl. falak melletti repedésekbe), 
lassan, egyenletesen juttassuk ki. Szükség esetén 
2–3 hetente, illetve a lakásban történô felmosás 
után ismételjük meg a kezeléseket. 

Hatóanyag: 0,2% acetamiprid
Kiszerelés: 250 g

Swirr® lÉGyirTó MATricA
Új, modern hatóanyagot, valamint a legyek szá-
mára csalogató grafikai elemet is tartalmazó mat-
rica. Öntapadóval az ablakra ragasztható csapda, 
amely csak az ablakra helyezhetô oldalával tapad, 
a másik oldala a legyeket elpusztító anyagot tar-
talmazza. A legyek nem ragadnak a csalétekre, 
ezzel késôbb sem okoznak kellemetlen látványt az 
ablakokon. 

A 10 cm átmérôjû matricát az ablaüveg felsô 
harmadára helyezzük fel, lehetôleg napos, meleg 
helyre, melyet a házilegyek egyébként is elôsze-

retettel keresnek. A vonzó virágmintára repülve 
a mérgezett csalétekbôl fogyasztanak és hama-
rosan elpusztulnak. 4 hónap után a matricákat 
cserélni kell! 1 csapda 15 légköbméter területre 
megfelelô dózist tartalmaz. 

Hatóanyag: 4,4% acetamiprid (7,3 mg aceta-
miprid/matrica); 

Kiszerelés: 2×2 db légyirtó lap, kartonpapír 
csomagolásban 

Nagyon fontos, hogy a házi rovarok átfogó 
vagy sikeresnek ítélt irtása után is a prevenciót 
léptessük életbe, ugyanis utánpótlás mindig akad, 
fôleg, ha kert is van a ház mellett. Igyekezzünk  
olyan környezeti feltételeket teremteni, hogy a 
hangyák, legyek elkerüljék az életterünket. Erre  
kiváló megoldást nyújtanak a Kwizda Agro Stix 
és Swirr termékei, melyek szabad forgalmú készít-
mények, azokat bárki megvásárolhatja. 

Mártha izabella

A nyár közepére teljesen kivirul a természet, ugyanakkor nemigen szeretjük, ha a házon, lakáson 
belül hangyaélettôl nyüzsög a padló, lámpabura körül zümmögnek a legyek, és még sorolhat-
nánk. Bemutatjuk a Stix és Swirr háztartási rovarölô termékeket, melyekkel a társbérlôket távol 
tarthatjuk a környezetünktôl.



Az egyik legkedveltebb balkonnövényünk, a 
muskátli szaporításának augusztusban van az 
ideje, most sokszorozhatjuk meg dugványozás-
sal. A muskátli mellett sok más egynyári balkon-
növényt is szaporíthatunk ezzel a módszerrel.

DuGVÁNYSZEDÉS ELÔTT alaposan öntözzük 
meg az anyanövényt, hogy a hajtások jól telítet-
tek legyenek vízzel. Kissé szilárdabb hajtásokat 
válasszunk, mert a lágy részek könnyebben rot-
hadnak. A körülbelül 6-7 centiméteres dugványt 
közvetlenül a levél ízesülése alatt, a harmadik-
negyedik levél után vágjuk le az anyanövényrôl. 
A dugványról távolítsuk el a virágbimbókat, és 
alapi részérôl 3-4 centiméter hosszan a leveleket 
is. Legfeljebb 2 kifejlett levelet hagyjunk, hogy a 
dugvány minél kevesebbet párologtasson. A dug-
vány végét mártsuk kifejezetten muskátlira kifej-
lesztett gyökereztetô hormonporba (Incit-1).

HOGYAN DuGVÁNYOZZuNK? A dugványozást 
végezhetjük balkonládába, cserépbe vagy cellás 
szaporító ládába. Az egyes növényi részeket egy-
mástól 5-6 centiméterre helyezzük el az edényben. 
Ha közvetlenül a végcserépbe vagy balkonládába 
dugványozunk, amiben majd a késôbbiekben is ne-
veljük a növényt, akkor a 12-es átmérôjû cserépbe 
2-3 dugványt tegyünk, a 40 cm hosszú balkonlá-
dába 3-4 futó-, illetve 2-3 állómuskátli-dugványt 
helyezzünk. Dugványozhatunk hagyományos sza-

porítóládában is. Nagyon jól használható erre a 
célra a préselt tôzegkotong (Jiffy), ami alaposan 
átnedvesítve táphengerré duzzad, és a közepébe 
könnyen beleszúrhatjuk a muskátlidugványt. Az 
átültetés is történhet a tôzegtáphengerrel együtt.

A dugványozáshoz 1:1 arányban mosott ho-
mokkal kevert, átrostált, rögmentes muskátli-
földet használjunk. Így a már begyökeresedett 
dugványok elegendô tápanyaghoz jutnak, és ta-
vaszig nem kell ôket átültetni. A fiatal gyökeres 
dugványokat lehetôleg ne tápoldatozzuk, mert a 
nem megfelelô töménység megválasztása esetén 
megperzselôdhetnek a fiatal hajszálgyökerek.

 A dugványok gyökeresedése párás környezet-
ben gyorsabb. Ennek érdekében húzzunk átlátszó 
mûanyag zacskót, fóliát a dugványokra. Kapható 
cellás tálcás, mûanyag, átlátszó tetejû, úgyneve-
zett mini növényház is. Ebbe cellánként egy dug-
ványt helyezzünk el. Ha nejlonzacskót használunk, 
akkor idônként vegyük le, és a belsô felét szárítsuk 
meg, hogy a lecsapódó pára ne csepegjen vissza 
a dugványok levelére, mert az betegséget okoz-
hat. A dugványokat fényes, meleg helyre tegyük, 
de óvjuk a tûzô naptól. Legjobb a nyugati ablak-
párkány, terasz. Fontos a rendszeres öntözés, de a 
túlöntözést, pangóvíz kialakulását kerüljük, mert 
az a dugvány rothadásához vezet. Ennek érdeké-
ben olyan szaporítóedényt válasszunk, amelynek 
alján vízelvezetô futarok vannak. Ha mégis ilyet 
tapasztalunk, a beteg, feketedô, lankadó növé-
nyeket azonnal távolítsuk el.

A muskátli dugványozása

A különleges virágú vagy levelû muskátlikat érdemes 
szaporítani

Cellás tálcába könnyebb a dugványozás és a kiültetés is
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A GYÖKERESEDÉS: eredményét a lombozaton 
ellenôrizhetjük; ha 4-5 nap után sem lankad a nö-
vény, akkor a gyökeresedés megindult, ha pedig új 
hajtások is fejlôdnek, akkor a gyökér már erôteljes, 
a tápdús talajból táplálkozik. Ekkor a fóliatakarót, 
illetve a mini növényház tetejét véglegesen távo-
lítsuk el. A begyökeresedett növényeket mérsékelt 
öntözés mellett tartsuk, és lehetôleg tavaszig ne 
bolygassuk.

A muskátlidugvány vízben is jól gyökerese-
dik. Átlátszó üvegpohárba vagy befôttesüvegbe 
4-5 centiméter magasságig töltött vízben gyöke-
reztethetjük. Nem kell teljesen megtölteni vízzel 
a poharat! Azonban a vizet 1-2 naponta pótolni 
kell, mert gyorsan felhasználja a növény. Körül-
belül egy hét múlva láthatók az üveg alján a fiatal 
hajszálgyökerek. 

ÜLTETÉS Akkor ültessük át a növényeket a végsô 
helyükre, ha a gyökerek már teljesen beszôtték az 
edény alját, mert ekkor már elég erôsek is. Óvato-
san válasszuk szét a gyökereket, és ültessük földbe 
a gyökeres dugványokat. A hajtásfejlôdés beindu-

lásáig csak tiszta vízzel öntözzünk. Ha megfelelô 
földkeveréket használunk, tápoldatozni általában 
csak a tavasz végén a szabadba kihelyezett növé-
nyeket kell, a virágzás serkentése érdekében.

CSÍPJÜK VISSZA Bármelyik módszert is használ-
juk, a jó bokrosodás, bôséges virágzás érdekében a 
növényt októberben egy alkalommal csípjük vissza.  
A fiatal növények teleltetése során ügyeljünk arra, 
hogy elegendô fényhez és nedvességhez jussanak. 
Legjobb számukra a kevéssé fûtött, 10-15 fokos vilá-
gos lépcsôház vagy zárt veranda, terasz. Sötét, meleg 
helyiségben a növények megnyúlnak, tavasszal las-
sabban indulnak fejlôdésnek, és a virágzásuk is késik.

harmath rita

Nemcsak a muskátlit, de több más egynyári 
dísznövényt is most szaporíthatunk dugvány-
ról. Ilyen a díszcsalán, a verbéna, a fukszia 
csüngô és álló változata, valamint a balkon 
aranya (Bidens), a legyezôvirág (Scaevola), 
a futópetúnia, a tömpevirág (Sanvitalia), a 
cseppecskevirág (Osteospermum), a cserjés 
margitvirág, a vaníliavirág (Heliotropium), a 
vízifukszia (Impatiens), továbbá az úgyne-
vezett balkonzöldek, így a kakassarkantyú 
(Plectranthus), a pílea és a kerekrepkény 
(Glechoma) is. A gyökeresedés serkentésé-
re a lágyszárú növényekhez ajánlott Incit-2 
gyökereztetô hormonport használhatjuk.

  Jó tudni!

A jól begyökeresedett dugvány új leveleket hoz
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Érdemes belevágni az esôvíz hasznosításába, s 
ennek az elsô lépéseknél nincs is nagy eszköz-
igénye. Egy, az ereszcsatorna kifolyójához állított, 
lefedhetô betonkád, fém- vagy mûanyag hordó is 
megteszi. Ezekbôl locsolókannával juttathatjuk az 
öntözendô növényeinkhez az éltetô vizet, de ebbôl 
locsolhatók a szobai növények is, melyek egy ré-
szénél a csapvíz után üdítô változást eredményez 
az esôvíz használata. Szóval nem kell azonnal egy 
nagyobb ciszterna építésével, nagy beruházással 
kezdeni. Ráadásul sokan úgy is megoldhatják a 
csapadékvíz gyûjtését, hogy a szennyvízcsatorná-
zás révén feleslegessé vált, jól szigetelt és zárt de-
rítôbe terelik a tetôkrôl lefolyó vizet, onnan pedig  
búvárszivattyúval megoldható az öntözés.

Vezetékes vízzel öntözni, de még locsolgatni is 
sokszor drága mulatság, ráadásul, ahogy azt már-
ciusi számunkban is írtuk, nem mindenben tesz jót 
a növényeknek és a talajnak. Az ásott vagy fúrt 

kútból kivett víznek is lehetnek hátrányai, meg-
lehet, a szárazságnál minden csepp víz aranyat ér, 
függetlenül attól, hogy honnan érkezik.

SZÁMOLJuNK! Az esôvizet ingyen kapjuk, s egy 
részét összegyûjtve bôségesen elegendô lehet 
a szárazabb idôszakok áthidalásához. Egy 100 
négyzetméteres alapterületû ház tetôzetérôl a 
hazai átlagos 550 milliméteres évenkénti csapa-
dékkal számolva 55 köbméter esôvíz nyerhetô. 
E vízmennyiségbôl két-három alkalommal jut-
tathatunk ki tisztességes adagot, tehát 25-30 
milliméternyi vizet 5-600 négyzetméternyi terü-
letre. Modernebbnek számító, csepegtetéses ön-
tözéssel nagyobb területet is elláthatunk aszályos 
idôszakban. Az öntözések száma növelhetô és az 
alkalmanként kiöntözött vízmennyiség csökkent-
hetô.

A feleslegessé vált szennyvízemésztôbôl a 
víz kinyerése ugyanúgy automatizálható, mintha 
fúrt kutat vagy vezetékes vizet használnánk, tehát 
akár óramûvel is irányíthatjuk az öntözés idejét és 
a kijuttatott víz mennyiségét. 

Orbán András
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Hasznosítsuk az esôvizet!

Németországban támogatják az esôvízgyûj-
tést, arra ösztönözve a lakosságot, hogy 
helyben nyert vizet használjon öntözésre, 
ruha- és autómosásra, esetleg vécéöblítésre.

  Jó tudni!



DÖGLENEK ÉRTE!

www.hatagro.hu

KERESSE TERMÉKEINKET A GAZDABOLTOKBAN!

KOLRAT 
ragasztós egér- 

és patkányfogó csapda

PRISON
egérfogó 
alagút

ÚJDONSÁG LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSRA!

VARAT
rágcsálóirtó blokk
500 g

VARAT
rágcsálóirtó pép

200 g, 500 g


