Jó munkához
jó szerszámok
A szoliter fenyôkrôl
Permetezzünk
körültekintôen
Sárgarépa a kiskertben

Indul a vetômagszezon
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ALFA SOLO

Kedves Olvasó!

Hogy ne legyen „fodros a barack levele”,
hogy ne „parázzon az alma”
● a legjobb megoldás tafrinára
● kiemelkedô hatékonyság a ventúriás varasodás

(parásodás) ellen
● gyors felszívódás
● gyógyító hatás, akár 4 napos fertôzés esetén is

QUALY

A rezisztenciatörô gombaölô
● a legkorábban alkalmazható varasodás elleni

készítmény, amely 10 ˚C alatti hômérsékleten
is hatékony
● a kezelést követôen 2 órán belül felszívódik
● az elsô szürkepenész elleni védekezések eszköze
Alkalmazható: alma, körte (varasodás), szôlô (szürkepenész)

Kertészkedôk számára nincs is annál
jobb, mint amikor kimondhatjuk: végre itt a tavasz! Finomra hangolt érzékszerveink radarként jelzik, indulhat a
munka, kertünkbôl kiseprûzhetjük a
tél utolsó nyomait. Így vagyunk ezzel a
Kerti hírmondó szerkesztôségében is, a
tél derekán alig vártuk, hogy új tervekkel és ötletekkel kezdhessük a harmadik
évadot.
Önöknek köszönhetôen remek évet
zártunk! Számos pozitív visszajelzést és biztatást
kapunk. Magunk sem gondoltuk, hogy mûködésünk második évében minden kinyomtatott példány gazdára lel, a lapokat gyorsan elkapkodják a
pultokról, jóval több is elfogyna belôlük.
A Kerti hírmondó ingyenes kiadvány, ezen a
jövôben sem szeretnénk változtatni. Terjesztésében két országos lefedettségû cég, a Bagi Kft. és
a ZKI segíti munkánkat, közremûködésükkel jutnak
el a lapszámok a gazdaboltokba, mezôgazdasági
szaküzletekbe. Nem titok, hogy a kiadás költségeit
a hirdetések bevételeibôl fedezzük, ami további
példányszám-növekedést és az újságok egyéni kérésre történô postázását nem tesz lehetôvé.

Ígérjük, hogy gondolkozunk a továbblépési lehetôségen, Önök lesznek
az elsôk, akiket errôl informálni fogunk.
Sokan vetették fel azt is, miért nem
tesszük fel a Kerti hírmondót a világhálóra? Tisztában vagyunk az internet
adta lehetôségekkel, számos területen
magunk is napi használói vagyunk. Tapasztalataink szerint a szakmai tartalom a neten önálló életre kel, különbözô
portálokon részleteiben, sokszor hibásan vagy félreérthetôen átalakítva jelenik meg,
ami sem az olvasók, sem a szerzôk, sem pedig a
szerkesztôség érdekeit nem szolgálja. Természetesen – ahogy eddig is –, kérésükre szívesen elküldjük
a lap cikkeit elektronikusan. Ugyanakkor a Kerti
hírmondó (kézzelfogható formában) továbbra is
gazdabolti újságként jelenik meg , a kiskerti szezonhoz igazodva évi öt alkalommal, vagyis februárban, márciusban, áprilisban, májusban és szeptemberben.
Kellemes kertészkedést, jó olvasást kívánunk!
Fekete Gippert Bea
felelôs szerkesztô

MANZATE 75 DF
Ôsi eszköz XXI. századi formában

● mankoceb hatóanyag, gyorsan és könnyen

oldódó DF formuláció
● valamennyi 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)

Kaphatók a gazdaboltokban!
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GBT Press Kft. • Postacím: 1330 Budapest, Pf. 26 • Felelôs szerkesztô: Fekete G. Bea • Lapszámunk
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Jó munkához jó szerszámok!
Apósom mindig azt mondta, hogy jól dolgozni
csak jó szerszámokkal lehet. Igaza volt! Most
még van idô arra, hogy az ôsszel, tél elején
karbantartás nélkül elrakott szerszámainkat
rendbe tegyük a tavaszi munkák kezdetéig.
Nincs annál rosszabb, mint amikor szerszámaink javításával töltjük a kerti munkákra
kedvezô, hirtelen beköszönô szép tavaszi idôt.
Hogy miért nem letisztítva, esetleg átolajozva
tettük el ôsszel a szerszámokat, azon ilyenkor már
nem érdemes mérgelôdni, a lényeg, hogy most
még felkészülhetünk a tavaszi rajtra.
E feladatokhoz a legfontosabb szerszámok a
drótkefe, gyökérkefe, megfelelô finomságú (80as, 100-as, metszôollóhoz még finomabb, 160-as)
smirgli (dörzspapír), kalapács, reszelô, csavarhúzó,
harapófogó, kézifûrész, esetleg az úgynevezett

flex. Szükségünk lehet még csavarra, szegre és
ékre is. Ez utóbbiak lehetnek fából vagy fémbôl.
ELSÔ LÉPÉSKÉNT tisztítsuk meg a szerszámokat
minden szennyezôdéstôl és rozsdától vízzel, s a két
kefe valamelyikével. Ezt követôen ásónál és kapánál nézzük végig az éleket, melyeknek egyenesnek
és élesnek kell lenniük. Élezni többféleképpen lehet, melyek közül azonban a legjobb eredményt a
kalapálás adja. Településünkön már két évtizeddel
ezelôtt is csak egy mestert ajánlottak erre a feladatra, s már Ô is régen magával vitte a tudományát. De nem kell megijedni, a mûvelet némi
gyakorlással elsajátítható, s azután ásáskor vagy
kapáláskor érezhetô lesz a különbség a gyorsabb,
de rosszabb minôséget adó élezésekhez, a reszeléshez, vagy a flexszel való csiszoláshoz képest.
Ahogy a kalapálásnak, úgy a reszelésnek és a gépesített megoldásnak is megvannak a szabályai.
KEZDJÜK A KALAPÁLÁSSAL! Ehhez szükségünk
lesz még egy úgynevezett kaszaüllôre, de ha „véletlen” nem lenne otthon, megteszi egy satuba
fogott nagyobb kalapács tompa vége is, és kifejezetten kedvezô, ha az egy kissé domború. Viszonylag kicsi, 10 dekás kalapács élével határozott, de
nem nagyon súlyos ütésekkel menjünk végig az
élen úgy, hogy az ütések átfedésben legyenek, és
úgy 2-3 millimétert fogjanak a szerszám élébôl. A
kalapács és a szerszám éle ne derékszögben álljon egymáshoz viszonyítva. A kalapálás megnöveli
a vas keménységét, s az így kialakított él sokáig
tesz jó szolgálatot. Az említettnél szélesebb sávot nem érdemes fogni, mert akkor az él könnyen
berepedhet.

Jó tudni!
Az ékelt szerszámokat használat elôtt érdemes beáztatni. Így a fa beledagad a szerszámba, s biztosan nem fog lötyögni.

Kerti tipp
A szálkás, berepedezett szerszámnyél sérüléseket okozhat. Ennek elkerülésére karbantartáskor érdemes lenolajjal átkenni azokat.
JÓ RESZELÔVEL az ásó és a kapa is megélezhetô.
A satuba fogott szerszámot azonban ne reszeljük
45 foknál kisebb élszögre. Erre egyrészt e szerszámoknál nincs szükség, másrészt a túl keskenyre
élezett szerszám hamarabb kicsorbul.
Végül gyorsan megélezhetjük szerszámainkat
egy flexre fogott smirglikoronggal. A gyorsaság
és a gyakorlatlanság azonban gyakran eredményez rossz élkeresztmetszetet, ami a kerti munkát
nehezíti, vagy az él gyors kicsorbulásához vezet.
Emiatt pedig gyakrabban kell kézbe vennünk a
flexet, s hamarabb mehetünk új ásót vagy kapát
vásárolni.
A NYÉL az él mellett e szerszámok legfontosabb
része. Ennek simának, megfelelô keresztmetszetûnek, átmérôjûnek és hosszúságúnak kell lenni, ha nem akarunk sok vízhólyagra szert tenni
kerti munkánk során. A nyélen nem lötyöghet
a szerszám. A nyelet a használójához kell méretezni, meglehet egy családon belül többen is
kézbe vesznek egy-egy szerszámot, s nem lehet
mindenkinek külön ásója, kapája. Ennek ellenére
alapszabályként szem elôtt lehet tartani, hogy
az átmérô akkor jó, ha a nyelet fogva mutató és
hüvelykujjunk összeér. A nyél hossza pedig ásónál 130–140, míg kapánál 150–160 centiméter
lehet. E két szerszámhoz kör keresztmetszetû nyelet használjunk! A nyelet finom smirglivel gyorsan lesimíthatjuk. Régen ezt követôen
szalonnabôrrel átkenték, ma egy kevés varrógépolajat tartalmazó rongy is megteszi. A nyél
ásónál szeggel (kicsit érdemes elôfúrni, hogy ne
repedjen), kapánál pedig ékkel rögzíthetô. Faék
használatakor ennek helyét egy vésôvel készítsük elô.
Orbán András

SZERVESTRÁGYÁZÁS PLANTELLA ORGANIKKAL –
A SIKERES TERMELÉS ALAPJA
A SZŐLŐSKERTEKBEN, ZÖLDSÉGÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉSEKBEN,
SZÁNTÓFÖLDEKEN.
Szakemberek ajánlásával!

ORGANIK

Hosszan tartó hatású
100% szerves trágya

➔N
 öveli a talaj termőképességét, javítja a terméshozam mennyiségét és minőségét, elősegíti az érést
➔H
 őkezelt = nincs kellemetlen szaga, nincs benne
gyom és kórokozó, granulált formájának köszönhetően egyszerűen kiszórható
➔ J avasolt felhasználás: szőlőskertek, konyhakerti és
szántóföldi növények, cserepes és kerti dísznövények, gyümölcsfák, fű és más növények tavaszi és
őszi trágyázására

➔ 0 ,5 tonnás, 20 kg-os
és 7,5 kg-os kiszerelésben
kapható
➔ 0 ,5 tonna Organik helyettesít
15 tonna istállótrágyát
➔ 2 0 kg Organik helyettesít
600 kg istállótrágyát

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
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Szezonkezdés elôtt

Ha eljô a kikelet

Javában folynak már a metszések, a fagyok
elmúltával elkezdhetünk a permetezésen
gondolkozni. Sokan feltehetik a kérdést:
„Miért van szükség lemosásra?”

Annak érdekében, hogy a kikelet valóban kikelet legyen, vagyis hogy elvetett magvaink
biztosan kicsírázzanak és szárba szökkenjenek,
nem árt tisztában lennünk a vetômagvásárlás
és a veteményezés alapszabályaival.

A válasz nagyon egyszerû. Ma még aktuálisabb
az, ami régen is szükséges volt… itt a lemosás jelentôségére gondolok.
KÁRTEVÔGYÉRÍTÉS Gyermekkoromban megszokott volt az, hogy leesett a hó november végén,
decemberben, és márciusban kezdett elolvadni.
Most a gyermekeink jó, ha idônként látnak havat.
Régen a tartós száraz hidegek alaposan megtizedelték a kártevôket, most legfeljebb jót mosolyognak a –5 - –6 fokokon.
Olyan rovarok telepedtek meg hazánkban amik
a melegebb klímához szoktak… „Elpusztulnak télen…” hangzott a vélemény mindenfelôl. Hát nem
pusztultak el! Minden egyes év egyre szélsôségesebb, furcsább. Aki nem gyéríti meg alaposan már
a lemosással a kártevôket, kórokozókat, annak
szembe kell néznie azzal, hogy a szélsôséges idôjárás által legyengült növényeinket még nehezebb
lesz megvédenünk tôlük.
SZERLELTÁR Elkezdhetjük átnézni vegyszerkészleteinket, nem járt-e le valamelyik. Ezzel kapcsolatban is szeretnék megosztani néhány gondolatot. A magyar törvények nem engedik, hogy a
lejárt szavatosságú készítményeket visszavigyük
a vásárlás helyszínére, nem tudjuk azt megtenni,
mint most már egyes lejárt gyógyszerekkel, vagy
használt elemekkel. A legrosszabb, amit tehetünk,
hogy a szemétbe dobjuk.
NE TEGYÜK! Elég ha csak a hírekben felreppenô talajvízszennyezésekre gondolunk. A kidobott
vegyszerünk valahol egy szeméttelepen landol…
eltemetve a föld alá, veszélyeztetve az így is terhelt talajunkat, ivóvizünket. A környezetbe kijuttatott permetszerben lévô hatóanyagok szinte
azonnal bomlani kezdenek. Ebbôl következik a ké-

A márciusi melegebb idôszakok senkit ne téves�szenek meg, helyrevetéshez feltétlenül várjuk
meg, míg tartósan fagymentesre vált az idôjárás.

zenfekvô megoldás… használjuk fel a megmaradt
egy-két ampulla vagy tasak vegyszerünket – természetesen itt nem évtizedek óta lejárt szerekre
gondolok. A magyar szabványok lényegesen szigorúbbak az európaiaknál. Az unióban nem ritka
az 5 éves eltarthatóság is. Nyugodtan dolgozzunk
velük, hozzákeverve a normál permetezésünkhöz.
LEGYÜNK ÓVATOSAK Nem árt átnézni, ha esetleg nem tettük meg, jól kimosni, átöblíteni a permetezônket, hisz nem hiányzik senkinek, hogy
egy kései totál gyomirtás maradéka tönkretegye
a kertünket.
Mindenképpen kerüljük a felismerhetetlen,
flakonokba kiöntött maradék vegyszerek felhasználását. A legkisebb kockázattal az jár, ha
félretesszük, és az elsô, kerítés melletti totális
gyomirtóval végzett gyomirtásnál hozzákeverjük
a permetlevünkhöz. Ott nem okoz gondot, ha maradékunk akár gombaölô, vagy rovarölô, ne adj isten gyomirtó szer volt.
Andrej András

CSICSÁS CSOMAGOLÁS A jó vetômag nem
olcsó, ennek ellenére nem javasoljuk az elôzô
évekrôl megmaradt szaporítóanyagok felhasználását, mert a csírázóképesség az idô múlásával csökken. Tudjuk róla, hogy a saját gyûjtésû
magvak a generatív* szaporodású genetikai
hátterébôl adódóan nem mindig adják vissza az
anyanövény alaptulajdonságait, viszont a vegetatív szervek – gumók, hagymák – esetében
biztosan azt kapjuk, amit szeretnénk. Vagyis célszerûbb a magvakat mezôgazdasági szaküzletben, gazdaboltban megvásárolni, ahol ráadásul
még szaktanácsot is kaphatunk. A csomagolt,
államilag ellenôrzött, csávázott vetômag az
eredmény egyik záloga. A tasakon vagy a dobozon lévô használati útmutatót gondosan olvassuk el, tájékozódjunk, mennyi magot tartalmaz.
Ezáltal össze tudjuk hasonlítani a bolt kínálatában szereplô, eltérô árú termékeket. Elôfordul,
hogy egyes gyártók színesebb, figyelemfelkeltôbb, azonos formájú és méretû csomagolása
kevesebb szaporítóanyagot tartalmaz. Ha nincs
feltüntetve a darabszám, csak a töltôsúly, az
ezermagsúly alapján tudunk tájékozódni, illetve
kérjünk információt az eladótól.
CSÍRÁZÓKÉPESSÉG A címkén feltüntetik azt
a dátumot, amin belül célszerû felhasználni
a magvakat: a szavatossági idôt követôen a
csírázóképesség többnyire drasztikusan csök* A generatív szerv a növény (ivaros) szaporodását szolgálja (virág, termés, mag)

Jó tudni!
A korai vetésû magok vetési ideje általában
február második fele, március elsô fele. Hiába a hidegtûrô képesség, a csírázás megindulásához kellenek a plusz Celsiusok, az optimális csírázáshoz pedig a nappali 10-15 fok.
A legkorábban gyökérzöldséget, zöldborsót,
hónapos retket, spenótot, sóskát, fejes salátát, fejes káposztát, karalábét, zellert, mákot
vethetünk, de eldughatjuk a zöldhagymának
valót is.
ken. A dinnye, az uborka 6-8 évig is megtartja a
csíraképességét, a retek 4-5 évig, a vöröshagyma és a cékla magja 3-4 évig, a petrezselyemé
2-3 évig. A pasztinák és a feketegyökér viszont
csak 1-2 évig marad csíraképes. Kizárólag ép,
egészséges, fertôzésektôl mentes vetômagot
vessünk. A magvak a csomagoláson belül nem
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lehetnek nedvesek, csomósak, penészesek. Manapság már sok aprómagvas növény magja kapható drazsírozva is, ami a kijuttatásnál kön�nyebbséget jelent: szemenként is tudunk vetni,
tartva a kívánt tôtávolságot. Pénzt és munkát
spórolhatunk így, mert késôbb nem kell ritkítanunk az állományt. (Pl. a sárgarépa, a petrezselyem, a saláta, a retek, a zeller és a mák magvai is kaphatók drazsírozott kivitelben.) Fôleg
kezdô kertészkedôk számára ajánljuk szabadföldön, illetve cserépben az ötletes és egyszerû
megoldást kínáló vetôszalagos (pl. sárgarépa,
petrezselyem, retek, saláta), vetôkorongos (pl.
metélôpetrezselyem, metélôhagyma, bazsalikom) kiszerelésû magokat. Vetés elôtt minden
esetben alaposan locsoljuk be a talajt, a vetôbarázdát, vagy az ültetôgödröt.
FAGYVESZÉLY Sok hibát lehet elkövetni magvetéskor, ültetéskor, pedig ez a munkafázis nagyban

meghatározza, sikeres lesz-e a kelés. Utólag már
nehéz megállapítani, a kertész hibázott vagy a vetômag minôsége volt a nem megfelelô, ami miatt
hiányossá vált a vetés, gyenge lett a palánta, és
idô elôtt pusztult el a fiatal növény.
A csírázáshoz fény nem szükséges. Amikor a
maghéj már megrepedt és a csíra kibújt, a megfelelô vízellátást biztosítani kell. Ha kevés a fény,
a palánta megnyúlik, vékony és törékeny lesz.
A korai vetésû növények jobban bírják a kisebb
hôingadozást és a viszonylag alacsonyabb nappali hômérsékletet, ám miután a csíranövény fejlôdésnek indult, kívánatos a minél egyenletesebb
nappali hômérséklet. A csíranövény és a fiatal
palánta nedvességtartalma magas, ezért akár
egyszeri, hajnali fagy is elpusztíthatja. Idô elôtt
ne ültessünk! Ha beüt egy kései májusi fagy, elôzô este fóliával takarjuk le a veteményest, ezáltal
van rá esély, hogy megmentsük növényeinket.
Veszelka András
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Sárgarépa
a kiskertben
A sárgarépa közkedvelt, mind frissen, mind
feldolgozott formában széles körben fogyasztott zöldségfélénk, amelynek termesztése
több száz éves múltra tekint vissza. Kétéves növény, tehát az elsô évben a raktározó
karógyökeret és a lombot neveli ki, és csak a
második évben fejleszt virágot és termést.
ÖKOLÓGIAI IGÉNY A sárgarépa a hidegtûrô zöldségnövények közé sorolható, magja már
+2-4 °C-on csírázásnak indul, de 23-26 °C-on
fejlôdik legintenzívebben. Azon kevés fajok egyike, amelyek árnyékos területen, magasabb növények takarásában is kielégítôen fejlôdnek. Apró
levelei miatt nincs nagy párologtató felülete, így
közepes vízigényû, jó vízgazdálkodó növénynek
minôsül. Tápanyagigénye is közepes.
TALAJELÔKÉSZÍTÉS, VETÉS A sárgarépa a talaj
minôségére, de fôleg szerkezetére érzékeny. A legtöbb talajtípuson jól termeszthetô, de leginkább a

laza vagy középkötött talajokat kedveli. Március
elejétôl vethetô.
Szaporítása minden esetben magvetéssel történik, palántát nem nevelünk belôle. Mivel magja
igen apró, különös gondot kell fordítani a vetôágy
elôkészítésére. A magágy szerkezete akkor megfelelô, ha a talajszemcsék aprók, a felület pedig
sima és egyenletes. A rögös, köves, egyenetlen talajba vetett állomány fejlôdése vontatott és nem
egyöntetû, ami a késôbbi ápolási munkák elvégzésénél gondot okozhat. A sárgarépa termesztésére
szánt területet célszerû már elôzô évben az ôszi
talajmunkák idején kiemelt gonddal mûvelni.
Magja – akárcsak közeli rokona, a kömény
– illóolajat tartalmaz, emiatt a vizet nehezebben
veszi fel, így fôleg a csírázás idején biztosítsunk
állandóan nedves magágyat. Arra azonban vigyázzunk, hogy a nagy vízadaggal történô öntözés kimoshatja az apró magokat.
A talajelôkészítésnek a tenyészidôszakban is
van hatása, mivel a gyökerek csak a kellô mélységben mûvelt és lazított talajban tudnak szabályos alakú terménnyé fejlôdni. Kötött, köves vagy
agyagos talajban a gyökerek deformálódnak, csavarodnak és gyakran el is ágaznak.
Sûrûn vethetô, a sorok között mindössze 1520 cm-t kell hagyni, hogy a kapával sorközmûvelést végezhessünk az állomány záródásáig (azt követôen a lomb árnyékot vet a talajra, és így gátolja
a gyomnövények fejlôdését).
FAJTAVÁLASZTÁS A hagyományos, sárga színû
fajták széles választéka kapható. A fajtákat alak,

Jó tudni!
A sárgarépának magas a karotinoidtartalma.
Ez az anyag egyrészt az A-vitamin elôanyagaként a szem egészségéhez járul hozzá,
másrészt antioxidánsként a szabad gyökök
megkötésén keresztül önmagában is szerepet
játszik a daganatos betegségek megelôzésében. Rosttartalma és immunrendszer serkentô hatása miatt az egészséges étrend értékes
része lehet.

illetve tenyészidô alapján különböztetjük meg.
A kisméretû, gömbölyû fajtákkal (pl. Párizsi vásár)
kiskereskedelmi forgalomban ritkán találkozni.
Annál gyakoribban a szélesebb vállú, lefelé keskenyedô, hosszú típusok (pl. Vörös óriás), illetve
a hengeres, tompa végû fajták (pl. Nanti). A nagyobb méretû fajták tenyészideje akár kétszerese
is lehet a közepes méretû, hengeres fajtákénak,
így a vetésforgó és a terület kihasználtsága szempontjából ezt vegyük figyelembe.
A megszokott, narancssárga fajták mellett
egyre keresettebbek a citromsárga, piros, illetve
a lila fajták is. Ez utóbbiak magas antioxidánstartalmuk miatt várhatóan nagyobb szerephez
fognak jutni az egészségtudatos fogyasztók körében.

TRÁGYÁZÁS Mivel a sárgarépának nem a
zöld tömegét fogyasztjuk, és így nem a levele
miatt termesztjük, nem igényel sok nitrogént
(amely a zöld növényi részek fejlôdéséért felelôs), négyzetméterenként mindössze 10-20 g N
hatóanyagot juttassunk ki. Ezenkívül annyi mûtrágyát adagoljunk, hogy a gyökérfejlôdésért felelôs foszforból 5-18 g, káliumból pedig 8-16 g
jusson egy négyzetméterre. A sárgarépát nem
szükséges szervestrágyázni, a nagy mennyiségû
trágya csak gyengébb, rövidebb eltarthatósághoz vezet.
ÖNTÖZÉS A sárgarépa mindössze a csírázás idején igényel rendszeres és folyamatos öntözést,
azt követôen, a tenyészidôszakban mindössze
alkalmankénti csapadékpótlásra van szükség. A
hirtelen nagy mennyiségû víz – legyen az csapadék vagy öntözôvíz – a répatestek kirepedését
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Mikortól pótoljunk tápanyagot?
A zöldségpalánta nevelése során is szükség
lehet tápanyag-utánpótlásra, különösen a
tápanyagigényes paprika, paradicsom és tojásgyümölcs esetében.

okozhatja. Ezeket a gyökereket a sebfelületen másodlagos fertôzések támadhatják meg, így romlékonyak, tárolásra alkalmatlanok.
KÁRTEVÔK, BETEGSÉGEK A sárgarépa kártevôi elsôsorban a gyökéren okoznak tüneteket,
így kártételük gyakran már csak késôn észlelhetô,
amikor már a lomb is jelez hervadással, száradással. A gyökérgubacs fonálféreg jellegzetes, bors
nagyságú, vagy annál kisebb gubacsokat okoz a
hajszálgyökereken. A bagolylepke és a cserebogár
lárvája a gyökér felületén rág. A károsított répatest tárolásra nem alkalmas.
A répa legtöbb betegsége ellen megelôzésként az alsó, idôs, elszáradt levelek eltávolításával védekezhetünk. A száraz nyarakon elôforduló
lisztharmat ellen kéntartalmú növényvédô szeres
kezelés javasolt.
Dr. Szabó Anna

Kerti tipp
Ha a kertünk talaja hajlamos a tömörödésre,
vagy a kellô mélységben történô lazítása nehéz, akkor célszerû a burgonyatermesztésnél
is gyakori bakhátas termesztési módot alkalmazni. A bakhátakat tenyészidôszakban töltögetni kell, ami kézimunka- és idôigényes, de
szükséges, hogy a répatestek válla ne lógjon
ki a talajból. Ha ugyanis a gyökér felsô részét fény éri, azon a részen a répa bezöldül és
megkeseredik.

Február végén, március elején fûtetlen fóliasátorban hajtathatjuk például a hónapos retket,
salátaféléket, újhagymát, a gyökérzöldségek közül sárgarépát, petrezselymet és karalábét. Mivel
viszonylag rövid tenyészidejû növények, tápoldatozni nem szükséges azokat.
A melegigényes zöldségnövények, a paprika,
paradicsom, uborka, tojásgyümölcs palántáit is
ezekben a hónapokban nevelhetjük, hogy május
végén erôs, edzett növényeket ültethessünk szabad földbe, vagy egy hónappal korábban üvegházba, fóliába.
MAKROELEMEK A zöldségpalántáknak a kezdeti idôszakban a gyökeresedés érdekében a többi
makrotápelem, a nitrogén és a kálium arányához
képest több foszforra van szükségük. Sokan tapasztalhatták, hogy a fiatal növények levelei kékes, lilás színt öltenek, ami a foszforhiányból adódik. Relatív foszforhiány akkor is jelentkezhet, ha
a hajtatóház talaja hideg, mert a talajban rosszul
mozgó foszfort a fiatal, fejletlen gyökerek nem
tudják fölvenni. A foszforhiány súlyos esetben a
növény teljes pusztulásához vezet.
MIKROELEMEK A kiültetett zöldségpalántáknak
a gyors kezdeti fejlôdés érdekében, az ültetési
sokk kivédésére azonnal hasznosuló, ugyanakkor

folyamatosan felvehetô tápanyagokra van szükségük, a makroelemek mellett mikroelemekre is.
Erre szolgálnak a korszerû, tartós mûtrágyák,
amelyek több hónapig rendelkezésre álló tápanyagokat is tartalmazhatnak. A lombfejlôdés
idôszakában nitrogénre van nagyobb igény, míg
a terméséréskor megnövekszik a zöldségek kálium- és kalciumigénye. A kalciumhiánya okozza
a sokak által tapasztalt csúcsrothadás (feketedés
a termés talpán) tünetét. A kígyóuborka esetében
különösen nagy figyelmet kell fordítani a nitrogénellátásra, a nitrogénhiány ugyanis a termés
torzulásához (görbülés) vezethet.
ÉLETSZAKASZOK A virágzás és terméskötôdés idôszakában ismét nagyobb mennyiségben
szükség van foszforra, míg a terméséréskor a káliumtúlsúlyos táplálásra kell helyezni a hangsúlyt.
Ezért fontos, hogy a tápoldatozáshoz a növény
életszakaszainak megfelelô összetételû öntözômûtrágyát válasszunk.
VÍZMINÔSÉG A tápoldatozásnál ne hagyjuk figyelmen kívül az öntözôvizünk minôségét sem.
Kemény öntözôvízben ugyanis a tápanyagok
rosszul oldódnak, nem hasznosulnak megfelelôen, a növények hiánytüneteket mutatnak annak ellenére, hogy elôírás szerint adagoltuk a
mûtrágyát. A vízminôség vizsgálata éppen ezért
nagyon fontos, amit erre szakosodott laboratóriumok végeznek el.

Hajtatott zöldségek tápoldatozása
www.solinure.hu

Everris Inernational BV Képviselete
www.icl-sf.hu
ugyfelszolgalat@icl-group.com
+36 23457104

www.icl-sf.hu

Gócza Szabolcs
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Ökogazdálkodás otthon – Elsô lépések
A MAGreen Ökogazda®
termékcsoport olyan készítményeket ajánl a kertbarátoknak,
amelyek segítenek az ökotudatos szemlélet otthoni alkalmazásában, elsajátításában.
Cikksorozatunkkal ebben szeretnénk segíteni,
egyúttal folyamatosan tanácsokkal szolgálni
az ökoszemlélet alkalmazásához.
Vitán felül áll, hogy napjaink legfontosabb
szempontjainak egyike a kemikáliák okozta környezeti terhelés csökkentése. Különösen így van
ez az otthoni fogyasztásra termelt zöldségek,
gyümölcsök és dísznövényeink esetében. Vajon
lehet-e egészséges, szép termésünk, dísznövényünk vegyszerek alkalmazása nélkül? A választ a modern nagyüzemekben is alkalmazott
ökológiai szemléletû vegyszerszegény gazdálkodás jelenti. Ennek célja természetes anyagok
alkalmazásával a növények harmonikus életkörülményeinek megteremtése, amely által kevésbé fogékonyak, érzékenyek a betegségekre és a
káros környezeti tényezôkre. Ezzel kevesebb talajéletre, élôvizekre és egészségre ártalmas kemikália alkalmazásával nevelnek egészségesebb
és szebb növényeket. A MAGreen Ökogazda®
termékcsoport ezeket a készítményeket hozza el
a házikertekbe.
Az év elején a talajok revitalizálása és a gyökérképzôdés elôsegítése a legfontosabb, annak
érdekében, hogy növényeink tápanyagokkal feldúsulva egészségesen fejlôdjenek, virágozzanak
és teremjenek.

Talajkondicionálás Bactofillal vetéskor, palántázáskor Természetes talajéletjavító készítmény: 10-féle talajbaktériumot tartalmaz, melyek egymást kiegészítve segítik és erôsítik
a talaj mikrobiális életét. Az ásványi anyagok feltárásával elérhetôvé teszik a tápanyagokat a növényeink számára.
Specifikus
hormonok termelését indukálják, melyek
hatására a növények egyenletesen és gyorsan
fejlôdnek, jobban
ellenállnak a betegségeknek, hamarabb kezdôdik
a
termésérés
és nô a termés
mennyisége. A
Bactofil látványosan javítja a talajszerkezetet és tápanyag-szolgáltató képességét, valamint visszaszorítja a káros
baktériumokat és gombákat. Hatására jelentôsen
nô a zöldségek, gyümölcsök beltartalmi értéke
(zamat, ásványianyag- és vitamintartalom), a virágaink hosszabb ideig pompáznak.
Gyökérképzés és táplálás Symbivittel
Ez a különleges készítmény egyedülálló és életre
szóló mikorrhiza kapcsolatot teremt a növények
gyökerén. A gombák hifáikkal a növény számára
elérhetetlen tápanyagokat és vizet tudnak biz-

tosítani, ezzel
fokozzák a tápanyag- és vízfelvételt. Hatására
erôsebb virágzás és nagyobb
terméshozam
várható. Jelentôsen emelkedik
a
szárazságtûrés, az ellenálló képesség a
stresszhatásokkal (szárazság,
meleg, egyenlôtlen csapadékeloszlás) és kórokozókkal (Phytium,
Phytophtora, Fusarium) szemben.
Növénytáplálás Biofittel A Biofit System termékcsalád 100%-ban természetes kelatizált mikro- és makroelemei gyorsan felszívódnak
gyökéren és levélen keresztül és raktározódnak a
növényben. A kifejezetten növényspecifikus ös�-

szetételû
készítmények
biztosítják a megfelelô
tápanyag-utánpótlást,
pozitív hatással vannak a
növény növekedésére, természetes ellenálló képességére. A virágszám növelésével a terméshozamot is
növelik. Javítják a termés
beltartalmát és minôségét. A felvett tápanyagok
segítik a gyökérfejlôdést,
serkentik a növekedést, a
termékenyülést, csökkentik
a gombák okozta fertôzéseket, a növények stressztûrô képessége (fagy,
aszály) viszont jelentôsen
megnövekszik.
A MAGreen Ökogazda® termékeket megtalálja a
gazdaboltokban!
www.okogazda.hu

15

Tél végi kéregkaparás, sebkezelés
Tél végén fontos munka a kertben a kéregkaparás, törzstisztítás, amely során vegyszerek
nélkül megszabadulhatunk számos kártevô
áttelelô alakjaitól.
MEGBÚJÓ KÁRTEVÔK Fás növényeink törzsén,
vastagabb ágain a kéreg alatt sok kártevô különbözô alakja bújik meg télen, gyümölcsmolyok,
aknázómolyok bábjai, pajzstetvek lárvái vagy kifejlett alakjai, a takácsatkafélék kifejlett egyedei
vagy tojásai. Ilyenkor, lombtalan állapotban feltûnôek a gyûrûspille és a gyapjaslepke tojáscsomói
is. Használjuk bátran a kéregkaparót és a drótkefét, kaparjuk le a megrepedezett, elhalt kéregdarabokat! A kaparékot kiterített fólián gyûjtsük
össze és égessük el.
ZÁRJUK LE A SEBEKET! A következô munka a
metszés, amelynek során sok sebet ejtünk. Elôször is törekedjünk a sima sebfelület kialakítására,
mert ez könnyebben gyógyul, majd a metszést
követôen speciális sebekezelô anyagokkal zárjuk
le a sebeket. Általában a 2 cm-nél nagyobb átmérôjû metszfelületeket szokták kezelni. Miért van
szükség erre? Baktériumok, gombák, rovarok „so-

Jó tudni!
Minden tél végi kerti munkát fagymentes napokon végezzünk!

rakoznak”, hogy támadásba lendüljenek. Sebeken
keresztül fertôz pl. a tûzelhalás, a nektriás rák, a
fomopszisos rák, a monília kórokozója, a rovarok
közül a vértetû és néhány pajzstetûfaj.
A kereskedelmi forgalomban a gyümölcs és
díszfák sebkezelésére három sebkezelô készítmény kapható, a táblázatban összefoglaltuk a
legfontosabb jellemzôiket. Mindhárom sebkezelô
anyag III. forgalmi kategóriájú, tehát szabadon,
bárki megvásárolhatja.
Molnár Zsuzsa

Gyümölcsfák és díszfák sebkezelésére használható készítmények
Fantázianév

A készítmény
formulációja

A készítmény összetétele

Felhasználási javaslat

Biocera fasebkezelô
és oltóviasz

kenôcs

faggyú + viasz + gyanta +
alkohol + pigment

gyümölcs- és díszfák sebkezelésére

Fadoktor

kenôcs

ichtiol + perubalzsam

gyümölcs- és díszfák sebkezelésére

Fagél faseb és
oltványkezelô

paszta

akrilsav-észter-sztirol kopolimer

gyümölcsfák, díszfák és a szôlô
sebkezelésére
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Egészséges oltványból lesz
bôtermô gyümölcsfa
A tavaszi kertészkedés a növények beszerzésével és ültetésével indul meg. Évelô fás
növények telepítése ôsszel vagy tavasszal, még
a fák nyugalmi idejében történik. A több évtizedes termésérésre tervezett gyümölcsfáknál
különösen fontos a megfelelô egészséges
növények kiválasztása.
MIRE FIGYELJÜNK a gyümölcsfa oltványok kiválasztásánál? A szabadgyökerû oltványok (suhángok vagy koronás fácskák) törzse legyen legalább
15 mm vagy ennél vastagabb, erôteljes növekedésû, a gyökérzete erôs és dús, a támasztó gyökerek
mellett vékony és bôséges hajszálgyökérzettel is
rendelkezzen. A facsemete kérge legyen sima, ne
forduljanak elô rajta sebek, mert a fakéreg hiánya
a fák növekedését lassítja, és a fa növekedésével
a sebek is nagyobbodnak. A nyugalmi állapotban
lévô facsemeték koronáját, törzsét érdemes alaposan kézi nagyítóval is megvizsgálni, számos szívó kártevô (levéltetû, atka, pajzstetû stb.) áttelelô
alakjai bújnak meg a kéregre tapadva, a rügyek
védelmében meghúzódva. Ne feledjük, hogy a
fákhoz „bónuszként” kapott pajzstetvektôl nehezen lehet megszabadulni.
AGROBAKTÉRIUMOS GYÖKÉRGOLYVA A gyökérzeten észlelhetô 1-5 cm-es átmérôjû, karfiolszerû daganatok az agrobaktériumos gyökérgolyva fertôzést jelzik. A daganatok levágásával
a gyökérzet nem mentesíthetô, fertôzött marad,
mivel a kórokozó baktérium a gyökérzetet is fertôzi. Elültetés után a baktérium a gyökérzeten elszaporodik és pár év múlva a fa kipusztul. Helyére
4-5 évig fás növény nem telepíthetô, mivel a baktérium addig életben marad a földben és a pótlásként ültetett fa gyökérzetét is megfertôzi.
VÍRUSBETEGSÉGEK Gyümölcsfákon gyakoriak
és súlyos kárt okoznak a különbözô vírusok okozta fertôzések. A gyümölcsfákat fertôzô vírusok

Jó tudni!
NÖVÉNYÚTLEVÉL. Az EU tagállamaiban, így
hazánkban is, minden államilag ellenôrzött
gyümölcsfa oltványnak és minden növényegészségügyileg ellenôrzött szaporítóanyagnak egyedi, a növényre rögzített kísérô azonosítóval, az úgynevezett növényútlevéllel
– EEC plant passport – kell rendelkeznie. Ezen
a következô lényeges adatokat tüntetik fel:
alany, fajta megnevezése, a szaporítóanyag
származási országa, termelô neve, címe, felelôs növény-egészségügyi hatóság, vizsgálta.

A PPV a szilva termésén deformációt, a gyümölcs húsában
barna elszínezôdést okoz

többsége több gyümölcsfajt is megbetegít, ilyen
például a szilvahimlô vírus (plum pox vírus), mely
nevével ellentétben a kajszi- és ôszibarackot,
a mandulát, a cseresznyét, a meggyet és egyéb
csonthéjast is képes fertôzni. A vírusok terjedése
elsôsorban a fertôzött szaporítóanyaggal történik,
mind a magról kelô alany, mind a szemzésre vagy
oltásra használt nemes (fajta) lehet fertôzött.
A vírusfertôzésnek nyugalmi állapotban a ves�szôn, ágakon nincs tünete, csak a leveleken és a
termésen jelennek meg a jellegzetes elváltozások.
A vírusmentes szaporítóanyag-elôállításnál
az alanyt és nemest adó ültetvényeket is folyamatosan, laboratóriumi eljárásokkal is ellenôrzik.

Kerti tipp
Elterjedt gyakorlat házilag elôállítani oltványokat. Ennél a munkánál ismerni kell azt a tényt,
hogy gyümölcsfák tünetmentesen is lehetnek
vírussal fertôzöttek, ezt nevezzük látens vírusfertôzésnek. Tünetmentes, de vírussal fertôzött alany vagy oltóág esetén vírusbeteg oltványt állítunk elô, mely kiültetés után a többi
gyümölcsfa fertôzési forrása lesz a kertben.

Növényútlevél (fényképezés miatt kettévágva)

A vírusos növényeket meggyógyítani, vírusmentesíteni nem tudjuk, ezért bír nagy jelentôséggel a
vírusmentes facsemeték elôállítása. A vírusos fák
gyengébben nônek és fejlôdnek, mint az egészségesek, a termések száma és súlya csökken, a gyümölcsök gyakran torzulnak, ízük megváltozik, cukortartalmuk lecsökken, bizonyos betegségeknél a
termés érés elôtt lehullik. Néhány évet követôen a
vírusos fák kipusztulnak. A vírussal fertôzött fáról
rovarok, elsôsorban a levéltetvek, továbbterjesztik
a kórokozót a szomszédos, esetleg még egészséges fára, és megfertôzik azokat is.
A kereskedelmi forgalomban kapható és államilag ellenôrzött gyümölcsfák vírusfertôzöttségét elôállításuk alatt többször vizsgálják. Kétféle minôségû
oltványt különböztethetünk meg. Az ellenôrzött,
úgynevezett standard (C.A.C.) jelölésû oltványt fehér színû szalag azonosítja, míg a certifikált (minôsített) magasabb minôségû kategóriát kék színû
szalag jelzi. Fajtaazonos, ellenôrzött, azon belül certifikált oltványokat érdemes keresni és vásárolni.
Dr. Némethy Zsuzsanna

Trükkös
körterozsda
Miért trükkös? Bár a nevébôl rögtön kitalálható hogy károsítja a körtefát, de sokan
nem tudják, hogy a túlélését szolgálva nem
a körtefán, hanem egy közkedvelt örökzöld
dísznövényen, a borókafajokon alussza téli
álmát.
A KÖRTEROZSDA EGY GOMBABETEGSÉG Kórokozójának teljes kifejlôdéséhez 2 növényre van
szüksége, fogékony borókafajra és körtefára.
Szaknyelven úgy mondjuk, a boróka a fôgazda,
a körte a köztesgazda. A gomba spórája a levegôben légmozgás segítségével, 100 m távolságra
eljutva is képes az arra érzékeny gazdanövényeket
megfertôzni.
SZELEK SZÁRNYÁN A kórokozó tehát egy fertôzött boróka vesszôjében, fás részében vészeli
át a telet, amelyen elôször kemény, sötét, feketés lila színû szarvacskákhoz hasonló, pár mm
nagyságú képletek alakulnak kb. arasznyi hos�szúságú szakaszokon, amelyek tavasszal pár hét
alatt világosbarnás-sárgás, kocsonyás, hosszúkás
képletekké nagyobbodnak. Az innen kiszabaduló
spórákat a szél repíti a körtefára április második
felében. A fertôzés következtében a gyümölcsfa
levelein szembetûnô narancssárgás apróbb foltok
jelennek meg májustól, melyek késôbb nagyobbak
lesznek, vörösödnek, végül barnulnak. A gomba
fejlôdése során, a levél színén a foltokban apró

Kerti tipp
Nem minden borókafaj, illetve -fajta érzékeny a betegségre, ezért új dísznövény vásárlásakor érdemes szakembert megkérdezni,
vagy szakirodalomból tájékozódni ez ügyben.
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A fertôzés májusi képletei borókán

Design: Opal Média

Áttelelô képletek a borókán áprilisban

Május vége-június elejei, augusztusi és szeptember végi fertôzés a körtefa levelén

tûszúrásnyi feketés képletek keletkeznek, a fonáki
oldalon pedig dudorok, ripacsok duzzadnak. Nyár
végére ezekbôl a levélfonáki megvastagodásokból
jellegzetes pamacs alakú képletek bukkannak elô,
és az ezek felületérôl lefûzôdô spórák ugyancsak
a szél szárnyán jutnak el majd ôsszel egy borókára telelni.
A körtefának elsôsorban a levelét károsítja a
kórokozó, súlyos esetben az összes foltos lehet.
Erôs fertôzés következtében a levelek korábban
lehullanak, a fa legyengül, kevesebbet terem.
A borókán az évenként ismétlôdô fertôzések hatására a vesszôk orsószerûen vastagszanak, a beteg
rész fölötti ágak végül elhalnak.
VÉDEKEZÉS: Ôsszel a beteg leveleket idôben ös�sze kell gyûjteni, és réz hatóanyagú ôszi lemosó
permetezést lehet alkalmazni. A kiskertekben nem

érdemes kivágni a már meglévô, szépen díszítô
borókákat, mert a szomszédból vagy messzebbrôl is átrepítheti a szél a fertôzô spórákat. Ha van
ilyen dísznövényük, elég, ha tavasszal gyakran
ellenôrzik a gomba képleteinek megjelenését, és
a beteg ágakat kivágják a bokorból. A kora tavaszi lemosó permetezés ez ellen a betegség ellen a
körtefán nem hatásos, a kémiai védekezést az elsô
foltok észlelésekor kell elkezdeni, és akkor, egykétszeri ismétlés megállítja a további fertôzést.
Ellene a szabadforgalmú szerek közül a felszívódó
difenokonazol hatóanyagú, vagy a kontakt mankoceb hatóanyagú készítmények közül választhatnak a gazdaboltokban, azonban azt is szem elôtt
tarthatják, ha a körtefa varasodása ellen rendszeresen védekeznek, akkor egy gondos kertészen a
körterozsda sem fog kifogni!
Taxner Ágnes

Két hatóanyag,
széles hatásspektrum

A burgonya
gyomirtó szere
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FIZETETT HIRDETÉS

Tavasz a gyümölcsösben
Az elmúlt évek csapadékos és enyhe idôjárása
kedvezett a káros gombák felszaporodásának,
melyek komoly gondokat okozhatnak az ültetvényben. E betegségek áttelelô képleteinek
elsô gyérítését a nyugalmi idôszakban végzett
lemosó permetezéssel hajthatjuk végre a
leghatékonyabban. A téli fagyok elmúltával,
közvetlenül a rügypattanás elôtt nagy lémennyiséggel végzett permetezés a fellazult
rügypikkelyekbe bejutva az élettevékenységüket megkezdô károsítókat pusztítja el.
A Tavaszi lemosás titka: a megfelelô réz! A
Copper Field új termék a Kwizada Agro palettáján, amelynek – a különleges formulázási eljárásnak köszönhetôen – a
fedési képessége és biológiai
aktívitása kiemelkedô jelentôségû! Réz-oxiklorid-tartalmú,
folyékony gomba- és baktériumölô szer vizes szuszpenzió
formulációban, amely kontakt
védelmet nyújt a kórokozók
ellen. A réz hatóanyagot a
csírázó spóra veszi fel, amely
folyamat a toxikus koncentrációig fokozódik, így
a gombákban, baktériumokban az enzimek gátlásával fejti ki hatását, amely a kórokozók pusztulásához vezet. Almatermésûeknél lemosó permetezésként a baktériumos és gombás ágelhalás és
a tûzelhalás ellen, valamint késôbb a varasodás
ellen is hatékonyan alkalmazható a készítmény.
Csonthéjasokban baktériumos és gombás ágelhalás, monília, tafrina, levéllyukacsosodás és
apiognomónia ellen lemosó permetezésként érdemes alkalmazni.
Javasolt kijuttatás a növény nyugalmi állapotában, zöld, illetve piros bimbós állapot után már
ne alkalmazzuk!
A Champion 50 WG Magyarországon elsôként megjelent rézhidroxid-hatóanyagú készítménye, amely most a megújult formulációjának

köszönhetôen az egyik legtisztább hatóanyagú
gombaölô szer. A formulációjának köszönhetôen
nem porzik, könnyû a kimérése és a permetlé
készítése, egyszerû és kényelmes a felhasználása. Óriási elônye, hogy rezisztenciatörô, mert jól
kiegészíti a szisztémikus blokkban használható
felszívódó szereket.
Felhasználható almatermésûekben a lisztharmat kivételével a gombabetegségekre, valamint a
baktériumos eredetû betegségek és tûzelhalás ellen. Csonthéjasokban a meggy, cseresznye, szilva
levéllyukacsosodása, moníliás betegsége, valamint
ôszibarack tafrinás betegsége ellen alkalmazható
lemosó jelleggel.
A kén jelentôsége a növényvédelemben!
Ültetvényeinkben gyakran fordulnak elô a növényeinket megbetegítô járványok, jelentôs terméskiesést okozva és megfosztva minket az elérhetô
legnagyobb jövedelemtôl. A járványok kialakulásáért nem csak az idôjárást tehetjük felelôssé, az
állandóan jelen lévô betegségek okozója lehet a
rosszul megválasztott termôkörnyezet (pl. mély
fekvés), vagy az agrotechnikai eljárás hibája (pl.
metszés), de talán a legtöbb kiesést a hiányos
vegyszeres védekezés okozza. Az elemi kén a liszharmatfélék légzését gátolja, kora tavaszi alkalmazása a télen áttelelt képletek gyérítése érdekében nélkülözhetetlen!
Erre ad kiváló megoldást a Cosavet DF 80%
mikronizált elemi kén tartalmú készítmény,
amellyel könnyû a jó minôségû permetlékészítés,
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mivel a szemcsék azonnal eloszlanak a permetlében.

Almatermésûekben lisztharmat ellen
kiválóan alkalmazható egérfül állapottól,
emellett a készítménynek atkagyérítô hatása
is van. Csonthéjasokban a lisztharmat mellett levéllyukacsosodás ellen is használható.
A készítmény 25 °C felett érzékeny kultúráknál perzselhet, ezért melegben ne permetezzünk!
A virágzás idôszakában fellépô hideg
idôtartama és mértéke meghatározza a
fagykárt. A védekezés
legegyszerûbb módja, ha
a növényt felkészítjük
erre az idôszakra Wuxal®
Ascofol mikroelemekben
és természetes növekedésszabályozó anyagokban gazdag, barna tengeri
alga kivonatából készült
biostimulátor lombtrágyával, amely növeli a
sejtnedv koncentrációját,
fokozza a stressztûrô képességet és fokozza az
ellenálló képességet.
Amikor az ültetvényünkben fellépô betegségekkel szemben készülünk védekezni,
ne feledjük, hogy a Kwizda® Agro termékeit
alkalmazva a lehetô legjobb minôségû termést tudjuk elôállítani és többletjövedelmet
tudunk realizálni!
Mártha Izabella
Kwizda Agro

Szoliter
fenyôfélék
Egy napos, megfelelôen hangsúlyos helyre
ültetett fenyôféle egész évben igazi dísze a
kertnek. Nem csak nappal, hanem szpotlámpával megvilágítva, akár egész évben
esti fénypompába öltöztethetôk, vagy a téli
idôszakban az oly divatos karácsonyi kerti
fényfüzérekkel lehet kertünket még hangulatosabbá varázsolni.
MILYEN FENYÔFÉLÉKET ÜLTESSÜK SZOLITERNEK? Elsôsorban a különleges habitussal rendelkezô nyitvatermôk alkalmasak arra, hogy fókuszpontjai legyenek egy térnek. Általában egyesével
egy nagyobb gyepfelület vagy kertrészlet közepére ültessük ôket, hogy legyen terük különleges
koronájuk kialakulásához. Elsôdleges szempont a
növényválasztásnál a hazai klimatikus viszonyok
mellett reális idôsebb kori méret. Ne zsúfoljunk
egy potenciálisan nagytermetû növényt (pl. cédrusok) szûk helyre. Ültetési idô a fenyôfélék esetében
inkább a kora tavasz, fontos, hogy csak teljesen
ép, földlabdás vagy konténeres növényt válasszunk
megbízható forrásból. A fenyôfélék igényeiket tekintve elsôsorban származási helyüknek megfelelô
viszonyokat igényelnek kertjeinkben.
A HAZAINÁL HÛVÖSEBB, párásabb és csapadékosabb hegyvidéki klímáról származó fajokat,
mint a jegenyefenyôk közül a karácsonyfának is
közismert kaukázusi jegenyefenyôt (Abies nordmanniana), a lucfenyôk közül a közkedvelt szúrós
lucot (Picea pungens ), a fenyôk közül a fenséges
és terjedelmes himalájai selyemfenyôt (Pinus wallichiana) vagy az amerikai származású simafenyôt
(Pinus strobus) a vegetációban folyamatosan öntözött, hûvösebb mikroklímájú kertekbe ültessük.
A MIENKNÉL ENYHÉBB és melegebb klímáról
származó fenyôféléket, mint a cédrusok közül a
leggyakrabban ültetett atlaszcédrust – Cedrus
atlanticát – és a chilei és argentin származású
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Cedrus atlantica

Pinus wallichiana

Cedrus libani

Jó tudni!
Mit jelent a szoliter növény?
A francia eredetû szoliter szó önálló
keretbe foglalt drágakövet (gyémánt)
jelent. A szoliter növények megfogalmazás alatt szép alakú, határozott
formájú, az év nagy részében dekoratív
megjelenésû növényeket értjük.
Pseudotsuga mensiesii var glauca

Araucaria araucana

andesi délfenyôt – Araucaria araucanát a védettebb, télen enyhébb és melegebb mikroklímájú
déli lejtôk, nagyvárosok védett kertjeibe ültessük.
Ez utóbbiak több szárazságot is elviselnek, viszont
szárazabb körülmények között növekedésük is jelentôsen lelassul.
Nézzük, általában mely fenyôfélék közül választhatunk. A jegenyefenyôkkel (Abies) vagy a
lucfenyôkkel (Picea) parkjainkban bár ligetes, csoportos elrendezésben találkozhatunk, keskenyebb,
magasba törô habitusuk miatt a közepes terek
kitöltésére szoliterként ültetve igen alkalmasak.
Azonban számoljunk vele, hogy habitusukkal északi, hegyvidéki és télies hangulatot árasztanak.
A JEGENYEFENYÔK rosszabbul tolerálják a
szennyezett nagyvárosi környezetet, viszont
szabályos koronájuk rendezettebb. A kaukázusi
jegenyefenyô (Abies nordmanniana) sötétzöld kefeszerûen rendezôdô tûleveleivel manapság a leg-

ismertebb, viszont a szürkéskék és megdörzsölve
narancs illatú tûlevelû kolorádói jegenyefenyô
(Abies concolor) jobban tûri a melegebb és szárazabb kerteket. A spanyol jegenyefenyô tompa,
zömök kék tûjû fajtája (Abies pinsapo ’Glauca’) és
a nemes jegenyefenyô kék tûjû fajtája (Abies procera ’Glauca’) igényesebbek az elôbbieknél. A kisebb kertrészekben is könnyen elhelyezhetô, lassú
növekedésû, bájos kis növény, a a koreai jegenyefenyô (Abies koreana), felfelé álló, kék gyertyákra
emlékeztetô tobozaival csak savanyú talajba ültethetô.
A LUCFENYÔK közül a szárazságtûrôbb szúrós
luc (Picea pungens) ’Hoopsii’ vagy ’Edith’ fajtáinak tûi kihajtáskor szinte hófehér kékes színûek.
A szerb luc (Pices omorica) ívesen felfelé hajló
kecses ágaival és fiatalon kék színû tobozaival
nagyon dekoratív. A közönséges lucfenyôt (Picea
abies) a rossz szokással ellentétben ne ültessük,

csak az Északi-középhegység magasabb, párás
és hûvös északi lejtôinek kertjei alkalmasak a
számára. A hagyományos „karácsonyfa” habitusú fenyôfélék közül még szintén beszerezhetô az
üde smaragdzöld, megdörzsölve „mandarin” illatú
oregoni duglászfenyô (Pseudotsuga meziesii var.
viridis), vagy annak kék tûlevelû változata, a kék
duglászfenyô (Pseudotsuga menziesii var glauca).
Fiatal korban ritka koronát nevel, de pár éven belül besûrûsödik, és hihetetlen gyorsasággal nevel
nagyon szép szabályos és magas koronát, szép
üvegkefeszerû tobozokkal. Ráadásul az eddig
részletezett fajok közül a legszárazságtûrôbb.
CÉDRUSOK A Balaton és Pécs környékén, illetve a
déli lejtôk melegebb, mediterrán hangulatú kertjeibe illenek a nagyméretû, festôi szépségû cédrusok (Cedrus). Bár fiatalon ritkább a koronájuk,
idôvel lenyûgözô szépségû terebélyes habitusuk
lesz, lúdtojás alakú és méretû, megannyi adventi gyertyára emlékeztetô, felálló szép tobozokkal. A leggyakrabban ültetett az atlaszcédrus kék
tûlevelû fajtája (Cedrus atlantica ’Glauca’), mely
nagyvárosi, szennyezett és száraz környezetben is
képes megmaradni. A Csontváry Kosztka Tivadar
káprázatos, lenyûgözô festményeirôl jól ismert,
idôsebb korban szürke tûlevelû libanoni cédrus
(Cedrus libani) és annak törökországi alfaja (Cedrus libani subsp. stenocoma) és kék tûjû ’Glauca’
fajtája manapság vannak elterjedôben. A libanoni cédrus egy igazi karizmatikus bibliai növény,
melyet a dédunokáink örömére is ültetünk. Biztosítsunk a cédrusok számára bôven teret, a kert
közepébe ültetve ôket, rendszeres öntözés mellett
viszonylag gyors növekedésûek. A bókolóbb ág- és
hajtásrendszerû himalájai cédrus (Cedrus deodara) kék tûjû fajtái közül a ’Paktia’ vagy az ’Eisregen’ nagyon jó téltûrésû, lágyabb kontúrokkal és
habitussal, rendszeres öntözést igényelnek.
A kifejezetten védett, télen melegebb és enyhébb mikroklímájú napos kertek igazi ékköve lehet
a merev, szabályos ágrendszerû, festôi szépségû
andesi délfenyô (Araucaria araucana). Savanyú,
mikroelemekben gazdag, nagyon jó vízelvezetésû
talajt igényel, a pangó vizet és a túlöntözést nem
tolerálja.
Neményi Andás

Orchidea
a lakásunkban
Az orchideák fenséges szépsége és változatossága minden növénykedvelôt ámulatba ejt.
Ismerjük meg a legnépszerûbb, lakásban tartható fajokat és igényeiket!
Az orchideák többsége szubtrópusi, trópusi esôerdôk vagy hegyvidékek fáinak lombkoronájában,
napfényes helyen él. Hajszálgyökerekkel kapaszkodnak meg a fa kéregrepedéseiben, és az ott található szerves agyagból táplálkoznak. Vaskos, hamvas fehéres-zöldes léggyökereik szabadon lógnak a
levegôben, amikkel a rendszeres esôvízbôl, párából
veszik fel a nedvességet. Mindezek ismeretében
már tudjuk is, hogy mire van szükségük az orchideáknak: fényre, vízre, levegôs közegre, tápanyagra,
megfelelô hômérsékletre és légmozgásra, valamint
elegendôen magas páratartalomra. Ezek tekintetében egyes fajok között különbségek lehetnek.
A lakásban legsikeresebben tartható orchideák
a lepkeorchideák (Phalaenopsis). Félárnyékos helyen egész évben virágoznak. Nyugalmi idôszakuk
nincs, átmeneti, virág nélküli periódus elôfordulhat.
Fontos, hogy ne forgassuk ôket. A virágszár megfelelô irányú, függôleges, a támaszték felé való növekedését gumigyûrûvel segíthetjük. A Cattleyák
fény- és melegigényesek, déli, délkeleti fekvésbe
valók. Nyáron a tûzô napsütés ellen, 11 és 15 óra
között árnyékoljuk. Nagytermetû növények, ezért
lakásba kisebb termetû hibridjeik közül válasszunk.
A Dendrobiumok virágoztatásához 2-3 hónapig (télen) 12 °C alatti éjszakai hômérsékletre van szükség. A nyugalmi idôszak alatt nem szabad öntözni,
tápoldatozni. Ha a virágbimbók kifejlôdtek, kicsit

A lakásban legkön�nyebben tartható faj
a lepkeorchidea
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magasabb hômérsékletû, de 20 °C alatti helyiségbe
helyezzük át a növényt. A papucsorchideák (Paphiopedilum) a félárnyékot kedvelik, a nyári túlzott
napsütés hatására elmaradhat a virágzás. A tarka
(pettyezett) levelû változatok melegigényesebbek.
FÉNY Az orchideák számára a lakásban a legmegfelelôbb a keleti vagy nyugati fekvésû ablakpárkány
vagy az ablak közelében elhelyezett virágállvány. A
nyári erôs, tûzô napsütésben, különösen déli oldalon, az ablakot vékony függönnyel árnyékoljuk. Télen a növényre irányított lámpával pótoljuk a kiesô
fénymennyiséget. A papucsorchideák és a Liparis
fajok a fényszegényebb helyet is jól viselik. A legnépszerûbb lepkeorchidea a legtöbbet tûrô faj, akár
panellakásban is tartható. A Cattleya, a Cymbidium
és a Dendrobium nyáron a kertbe is kihelyezhetô
lombos fák árnyékába vagy félárnyékos helyre.
Cattleyát csak akkor válasszunk, ha ki tudjuk tenni
a kertbe, mert a lakásban tartott növények ritkán
virágoznak.
HÔMÉRSÉKLET Az átlagos lakáshômérséklet
(napközben 22-24 °C, éjjel 16-18 °C) a legtöbb
orchidea számára megfelelô. Párásítás és öntözés
mellett ennél melegebbet is elviselnek. Télen a hideg ablaktól távolabb keressünk nekik helyet. Az
orchideák számára az erôs hôingadozás, a hirtelen felmelegedés, illetve lehûlés, valamint a huzat
végzetes lehet. Hômérséklet szempontjából a legmelegigényesebbek a Vandák és a Bulbophyllumok.
Nekik télen is 18-20 °C-os éjszakai hômérsékletre
van szükségük. Átlagos hômérsékletet igényelnek a
Dendrobiumok, az Oncidiumok, a Brassiák, hûvösebb helyen is jól megélnek a Masdevalliák, Draculák, Miltoniák, Cymbidiumok és Odontoglossumok.
SZELLÔZETÉS, PÁRÁSÍTÁS Télen szellôztetéssel
lehet a lakás páratartalmát emelni, de ne közvetlenül a növényre nyissuk rá az ablakot. A huzatra
nagyon érzékenyek az orchideák, külölösen a Miltoniák. Nyáron a növénytôl távolabb elhelyezett
szobai ventilátor, klímaberendezés mûködtetésével
hûthetô a levegô. Ügyeljünk arra, hogy a klímaberendezéssel nagy melegben is legfeljebb 5-6 fokkal csökkentsük a lakás hômérsékletét. Az erôsebb
hûtés sem az ember, sem a növény számára nem
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egészséges! Az orchideák számára 50-60%-os
légpáratartalom a kívánatos. Nyáron is szellôztessünk, hogy párásítás után gyorsabban felszáradjon
a növény lombozata, ezzel megelôzhetô a gombás
betegségek kialakulása.
ÖNTÖZÉS Az orchideatartásban a legtöbb gond a
túlöntözésbôl adódik. Inkább ritkábban, de bôségesen öntözzünk. Válasszunk olyan speciális orchideakaspót, aminek alsó peremére „felül” a cserép,
aljában megmarad a víz, amit a növény igény szerint hasznosít. Az orchidea vízigénye a cserépben
lévô léggyökerek állapotáról ellenôrizhetô: ha fehérek, ráncosak, és a cserép könnyû, akkor öntözni
kell, ha zöldek, duzzadtak, és az edény nehéz, akkor
van elegendô víz. Lágy vízzel, esôvízzel vagy desztillált vízzel öntözzünk.
TÁPOZÁS Az orchideák kevés, de rendszeres tápoldatozást kívánnak. A legjobban tesszük, ha tartós
mûtrágyát keverünk a kéregközeg felsô rétegébe.
Ha tápoldatozunk, orchideák számára alkalmas tápot adjunk nekik, virágzás idején minden második
öntözésnél, az elôírt adagban. Télen csak minden
harmadik öntözés alkalmával tápoldatozzunk.
Az átültetésrôl Az orchideákat akkor ültessük
át, ha már nem virágoznak, és a kéregalapú közeg
láthatóan tömörödött, elbomlott. Az elnyílt virágszárat leszáradás után tôbôl vágjuk ki. Csak egy
mérettel nagyobb cserepet válasszunk. A Vandák
fellógatva, léckosárba ültetve érzik jól magukat. A
gyökerekrôl rázzuk le a földmaradványokat, az elhalt gyökereket vágjuk le. Orchideaközegbe ültessük újból el a növényt, majd jól öntözzük be tiszta
vízzel. Az orchideaközeg jó vízáteresztô képességû,
laza szerkezetû, biztosítja a gyökerek levegôzését.
Átültetés után néhány hétig ne adjunk tápoldatot.
Harmath Rita
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