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Kerttervezés:
a növény is társas lény
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FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖL  SZER, 
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL, 

SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ
Levéltetvek, molykártev k, pajzstetvek, bogarak, rágó- és szívó

kártev k elleni védekezéshez

KERESSE AZ EREDETI
JAPÁN

MIN SÉGET!
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Kertünk, ezen belül a konyhakertünk tervezése 
sok elôrelátást igényel, még akkor is, ha csak 
pár tíz négyzetméteren, és csupán néhány nö-
vényfaj termesztésével próbálkozunk. Ha még 
nincs benne gyakorlatunk, vagy már elfelejtet-
tük, hogy nagyszüleink, szüleink hogyan és mit 
tettek a tetszetôs és jól termô kert érdekében, 
érdemes szétnézni lakóhelyünkön, hol látunk 
szépen  mûvelt kertet, s abban jól termô ve-
teményest. Ne szégyelljük alaposan szemügyre 
venni, hogy mit és hogyan csinálnak a nálunk 
tapasztaltabbak.

KÉRDEZZÜNK BÁTRAN! Kertünk beültetése, a 
konyhakerti ágyás kialakítása elôtt, nyugodtan 
kérhetünk tanácsokat a szép veteményesek gaz-
dáitól, mind a kertészkedési fogásokat, mind pe-
dig a termesztett fajtákat illetôen. 

Figyeljünk oda a növényeinkre, mert pontosan 
„elmondják”, hogy mi a bajuk. Ha jól érzik magukat 

az adott helyen, akkor szépen fejlôdnek, virágoznak 
és a termés is bôséges. Ám azt is jelzik, ha rossz 
a közérzetük, vagyis rossz a talaj, sok vagy kevés 
a víz, ha barátságtalannak tartják a szomszédju-
kat, keveslik, vagy éppen sokallják a napot. Aki 
rendszeresen figyeli fejlôdésüket, észreveszi, nyu-
godtan mondhatom, meghallja, hogy mi a gond. 
Ilyenkor évelô növényeknél megoldást jelenthet az 
átültetés, vagy a fajtaváltás, a zöldségféléknél pe-
dig a társítás. Tehát a gyümölcsfákat illetôen nem 
mindig az éppen slágernek kikiáltott fajta a nyerô!

ÉSZSZERÛ NÖVÉNYVÉDELEM A kertünkben te-
lepített és termesztett növények megválasztása-
kor  fontos szempont, különösen kisebb kerteknél, 
a növényvédelem. Rendszerint a legkisebb ada-
gokban kapható szerek mennyisége is jóval meg-
haladja a szükségletet, különösen akkor, ha figye-
lembe vesszük az ajánlásokat, vagyis azt, hogy 
melyik növényt mikor és mi ellen permetezzük. A 

Kerti tipp
A teljesség igénye nélkül, kedvelik egymást: 
a bab és a borsó a káposztafélékkel, a para-
dicsom a hagymával és a petrezselyemmel, 
sôt a bokorbabbal is. Kedvezô társítás, ha 
sárgarépa mellé hagyma kerül. A saláta jó 
néven veszi, ha retek a szomszédja, a papri-
ka pedig szívesen látja maga mellett a zellert 
és a bazsalikomot.
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növények fejlôdése még fajtán belül is különbö-
zô. Csak példaként: a cseresznyefajták fejlôdési 
és érési idejét tekintve majd kettô hónap a kü-
lönbség a legkorábbi és a legkésôbben érô között, 
vagyis a növényvédelmüket elôírásszerûen meg-
oldani szinte lehetetlen.

Az egyszerûség és a szertakarékosság kedvé-
ért egyszerre kezelni az egész kertet, annak min-
den növényét, talán még az ôszi vagy tavaszi le-
mosó permetezéskor megvalósítható. Ám például 
a monília elleni védekezésnél, amelynek virágzás-
kor van az ideje, ez kivitelezhetetlen, hiszen rend-
szerint nem egyszerre virágoznak a betegségre 
hajlamos növényeink.

TÁRSÍTÁS A kiskertekben a legbarátságosabb 
megoldás egyrészt olyan növények, fák telepítése, 
melyek az adott vidéken, más kertekben szépen 
díszlenek és jól teremnek túlzott növényvédelmi 
beavatkozás nélkül is. Másrészt a növények meg-
felelô társítása segítheti elô, hogy egészségesek 
maradjanak zöldség- és gyümölcsféléink.

A társítás mellett szól a talajban fellelhetô 
tápanyagok rendszerint korlátozottan rendelke-
zésre álló mennyisége is. Termesztett növényeink 
is válogatósak. Az egyik ezt szereti jobban, a má-
sik azt, no persze, a mindnyájuknak szükséges, 
létfontosságú anyagok, a nitrogén, a foszfor és 
a kálium mellett. Rossz társításkor némelyikük 
éhezhet, miközben a tápanyagok egy része a ta-
lajban maradhat kihasználatlanul.

Érdemes szem elôtt tartani a társítás fonto-
sabb, a tápanyag-hasznosulást és a növényvé-
delmet is elôsegítô szabályait. A betegségek és a 
kártevôk szeretik a rokon növényeket, tehát ami 
károsítja például a paradicsomot, az veszélyes le-

het a többi burgonyafélére, a burgonyára, továbbá  
a paprikára, a padlizsánra is, tehát a közeli rokon 
növényeket már csak ezért sem érdemes egymás 
mellé ültetni, vetni. A társítás másik fontos elve 
lehet a tenyészidô szerinti csoportosítás, ponto-
sabban sorolás. Egy sorba kerülhetnek a hosszú 
tenyészidejû fajok, egy másikba, amelyek csak a 
tenyészidô elsô vagy második felében díszlenek, s 
végül egy harmadikba azok, amelyek csak nagyon 
rövid ideig kötik le a területet, amiket esetleg egy-
más után többször is termeszthetünk az adott év-
ben, ugyanazon a területen. Harmadik szempont-
ként a vízigény említhetô a társítási szempontok 
között, hiszen vannak nagy vízigényû fajok, mint 
például a paprika, s vannak olyanok, amelyek nem, 
vagy csak fejlôdésük bizonyos idôszakában igény-
lik az öntözést, mint a sárgarépa. Ha két ilyen nö-
vényt egymás mellé ültetünk, az egyik biztosan 
kárát látja. Végül a veteményesünkbe nyugodtan 
helyezhetünk virágokat is, a korábban említettek 
figyelembevételével.
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Kerti tipp

Ne ültessünk paradicsomot vörös káposzta 
és sárgarépa mellé. Hagyma nem jó babbal 
és burgonyával. A petrezselyem fejes salá-
ta, illetve a burgonya tök szomszédságában 
nem kívánatos.

A körömvirág és a fodormenta jó levéltetû-
riasztó, az elôbbi a fonálférgeket is távol 
tartja. A fehérüröm a gyümölcsmolyok ellen 
lehet hasznos kisegítô, de a rovarokat a me-
télôhagyma, a fokhagyma és a levendula is 
távol tartja. A bazsalikomot pedig jó légy- és 
szúnyogriasztónak tartják.

  Jó tudni!
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A  bársonyvirág (büdöske) nagyon jó szegélynövény, 
szinte bármilyen talajba ültethető.  A fonalférgek 
fejlődését gátolja, így jó védelmezője a gyökérzöld-
ségeknek, krumplinak, stb.



A karfiol és a brokkoli a káposztafélék (Bras-
sicaceae) népes családjának tagjai. Roko-
naikkal, a fejes káposztával, a karalábéval 
vagy a retekkel ellentétben azonban ezek a 
zöldségek hosszú idôn át nem örvendhettek 
töretlen népszerûségnek. Napjainkban már 
elfogadott és keresett termények, ami többek 
között a korszerû, egészséges táplálkozásban 
való könnyû felhasználhatóságuknak köszön-
hetô.

A gyümölcsökkel ellentétben a zöldségfélék álta-
lunk fogyasztott része sok esetben nem a botani-
kai értelemben vett termése, tehát gyakran nem 
azt a szervüket fogyasztjuk, amelyben a szapo-
rítás célját szolgáló magjaikat nevelik ki. Erre is 
van azért példa, hiszen a burgonyaféléknek (pa-
radicsom, paprika, tojásgyümölcs) vagy a kabako-
soknak (dinnyefélék, uborka, tökfélék) a tényleges 
termését esszük meg. Sok zöldségnél azonban 
a fogyasztott rész a gyökér (sárgarépa), a levél 
(spenót, fejes káposzta) vagy éppen a levélnyél 
(rebarbara). A karfiol és a brokkoli ebbôl a szem-
pontból igen különlegesnek mondható: ezek azok 
a zöldségféléink, amelyeknek a virágát fogyaszt-
juk, tehát a karfiolnak a legtöbbször fehér, a brok-
kolinak pedig az általában zöld színû feje (rózsája) 
tulajdonképpen a virágzata.

ÖKOLÓGIAI IGÉNYÜK A karfiol és a brokkoli kör-
nyezeti tényezôkkel szemben támasztott igényei 
megegyeznek a fejes káposztáéval vagy a más 
káposztafélékével. 

A palánták a kiültetést követôen a vízellátásra 
és a hômérsékletre érzékenyek leginkább. Az egye-
netlen öntözés késlelteti a fejlôdést, a 16-20 °C- 
nál magasabb hômérséklet hatására pedig kisebb 
rózsák fejlôdnek.

Rózsaképzôdés idôszakában a levegô ala-
csony páratartalma okozhat gondot, amelyet 
többszöri, kisadagú, inkább párásítást és nem víz-
pótlás szolgáló öntözéssel lehet megelôzni. Ôszi 
termesztésnél fennáll a korai fagyok veszélye, de 

vannak fajták, 
amelyek rózsái 
akár a –5 °C-ot 
is átvészelik. 

Tavaszi ülte-
tésû karfiolnál a 
túl sok fény ha-
tására a virág-
zat sárgulhat, 
barnulhat. Az 

újabb fajták belsô levelei a növekedés során foko-
zatosan ráborulnak a rózsára, ezzel védik a fejlôdô 
virágzatot. Akár mi magunk is megtörhetünk óva-
tosan egy-két levelet és a virágzatra boríthatjuk, 
de össze is lehet kötözni a rózsa körüli leveleket. A 
brokkoli kevéssé érzékeny a fényviszonyokra.

Ehetô „virágok”: karfiol és brokkoli

A karfiol egy különleges és nagyon vonzó ro-
kona a pagodakarfiol, amelynek halványzöld 
színe és fraktálmintázata miatt magas deko-
rációs értéke van. A karfiolhoz hasonló tech-
nológiával termeszthetô, feldolgozásakor 
azonban jó tudni, hogy kicsit keményebb és 
lassabban puhul, viszont nem fô szét olyan 
könnyen.

  Jó tudni!
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FAJTAVÁLASZTÁS Mint láthatjuk, a fajtaválasz-
tásnál szem elôtt kell tartani, hogy mikor ter-
mesztünk, mert a környezeti körülmények (hô- és 
fényviszonyok) hatással vannak a termény mi-
nôségére. Figyeljünk a vetômag csomagolásán 
feltüntetett ajánlásokra, a javasolt vetési és ül-
tetési idôre. A korai termesztésre ajánlott fajták 
már március végén kiültethetôk. Ezek közül is a 
rövidebb tenyészidejûeket (45-90 nap) célszerû 

választani, hogy a nyár közepi erôs fény már ne 
okozzon gondot. Ôszi termesztésnél (július végi 
ültetés) a rövidebb tenyészidejû fajtákat még az 
ültetés évében szedhetjük, de vannak áttelelô faj-
ták is. 

TERMESZTÉSI TUDNIVALÓK  A többi káposzta-
félével ellentétben a karfiol és a brokkoli is igen-
csak igényes a talaj szerkezetére, vízellátottságára 
és tápanyagtartalmára. 

A karfiol trágyázásánál vegyük figyelembe, 
hogy a klórra érzékeny, így – amennyiben hasz-
nálunk – olyan mûtrágyát válasszunk, amelynek 
alacsony a klórtartalma. A brokkoli a fôrózsa ki-
nevelése után még ún. oldalrózsákat is hajt. Ha 
ezeket a kisebb rózsákat is szeretnénk szedni, ak-
kor a tenyészidôszak vége felé érdemes még egy 
nitrogéntrágyázást beiktatni. A levelek sárgulása 

mikroelemhiányra utal, fôleg a mangán, a bór és 
a magnézium hiánya jellemzô, amely ellen lomb-
trágyázással hatékonyan lehet védekezni. 

Folyamatos és kiegyenlített öntözést igényel-
nek, emellett pedig a rózsaképzés idôszakában a le-
vegô magas páratartalmának biztosítására is fordít-
sunk gondot. Az öntözés hatására a talaj tömörödik 
és levegôtlenné válik, így kézi kapálással segítenünk 
kell az optimális talajszerkezet fenntartását.   

Mindkét fajnál ajánlott inkább palántát nevel-
ni, majd azt kiültetni, az állomány kezdeti fejlô-
dése így biztos és kiegyenlített. A palántaneve-
lés 6-7 hetet vesz igénybe. A korai termesztésre 
ajánlott, általában kisebb méretû fajtákat 40-50 
cm-es sortávolságra és 30-40 cm-es tôtávolságra 
ültessük. Kiskertekben mindkét fajnál bevált eljá-
rás a 40×40 cm-re történô ültetés. Kései, ôszi ter-
mesztésnél a nagyobb növényméret és hosszabb 
tenyészidô miatt 60-70 cm-es sortávolság és 
50-60 cm-es tôtávolság az ajánlott. Ilyen térállás 
mellett 2-3 kg/m2 hozammal számolhatunk.

A termesztés során leggyakrabban a keresz-
tesvirágúak földibolhái, illetve a bagolylepke és 
káposztalégy okozhat jelentôsebb kártételt, a 
vegyszeres védekezés azonban általában nem in-
dokolt. Betegségek közül a peronoszpóra és botri-
tisz megjelenésével kell számolnunk. Peronoszpó-
ra ellen réztartalmú szerrel megelôzô permetezést 
lehet végezni.

TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI HATÁS, FELHASZ-
NÁLÁS A karfiol beltartalmi tulajdonságai közül 
kiemelendô a C-vitamin- (50-80 mg/100 g), vala-
mint B1- és B2-vitamin-tartalma. A brokkoli fôként 
A-vitaminban és C-vitaminban gazdag (120 mg/ 
100 g). Bizonyított, általános immunerôsítô hatá-

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

Kerti tipp
Ha a brokkolit otthon termesztjük, ne csak 
a rózsáját, hanem a levelét is használjuk fel 
bátran: olyan ételekbe tehetjük, amelyekbe 
az eredeti recept szerint káposztalevelet vagy 
éppen salátát tennénk. 
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FIZETETT HIRDETÉS

Az elôbújó tavaszi nap elôcsalogatja a kis-
kerttulajdonosokat, így ideje megterveznünk, 
hogy mit, mennyit és hová ültessünk. Gondos-
kodnunk kell arról is, hogy a lehetô legjobb 
feltételeket biztosítsuk a tenyészidôszak 
egésze alatt. Most kell megalapoznunk növé-
nyeink jövôjét!

GYÖKÉRZÓNA A korán magról el-
vetett paprika, már kikelt és 3-5 
leveles állapotban van. A bátrabb 
kerttulajdonosok, ha van fóliájuk, 
az erôsebb példányokat már ki-
palántálták a fóliába. Kikerülve a 
biztonságos környezetbôl a pa-
lánták ezt stresszként élik meg. 
Ennek elkerülésére használ-
junk 4-5 hétig az öntözésnél  
FLOWERS GYÖKEREZTETÔT, 
amelyet még az új földbe ki-
ültetett muskátli is meghálál. 
Ezzel meg tudjuk erôsíteni nö-
vényeinket, növelhetjük a felszí-
vódási területet, 30-40%-kal pedig a gyökértöme-
get. A nagyobb gyökér késôbb több termést, virágzó 
növényeknél pedig nagyobb virágzatot jelent.

ZÖLDSÉGEKHEZ A tavasz elôrehaladtával kisker-
tünk földje  lassan felmelegszik és elôtérbe kerül a 
zöldségkultúrák, ágyások sorainak, termôföldjének 
elôkészítése, növényeink vetés szempontjából a 
morzsalékos, jó tápanyag- és vízháztartású tala-
jokat kedvelik, ahonnan 
szárba szökkenésükhöz 
és növekedésükhöz a 
nélkülözhetetlen mak-
ro- és mikroelemeket 
nyerik. Hogy mindeze-
ket gyökéren keresz-
tül elérjék, az ásványi 
anyagok oldott állapot-
ban kell hogy legyenek. 
Ehhez nyújt segítséget a  
BACTOFIL B POR 
ZÖLDSÉGEK baktérium-

tömege, amelynek segítségével nô a talajból fel-
táródó ásványi elemek mennyisége, a baktériumok 
növekedésserkentô hormonok termelését erôsítik, 
ezáltal nô a gyökértömeg, nô a tápanyagfelvétel 
biztonsága, a növény vízgazdálkodása javul, a 
késôbbi aszály kevésbé tesz benne kárt. A 2×5 g 
készítményt 40-80 l vízben feloldva 200 m2 te-
rületre belocsolva lehet kijuttatni. Fontos, hogy a 
kijuttatás után a vetési mélységbe be is dolgoz-
zuk, lehetôleg 1-3 héttel a vetés idôpontja elôtt.

SZÔLÔBEN A szokatlanul enyhe telet követôen 
a korai és intenzív felmelegedés hatására rend-
kívül intenzívvé vált a szôlô fejlôdése. Jelenleg 
a szôlôfajták legtöbbje a rügypattanás, illetve a 
rügyduzzadás állapotában van, de meleg fekvés-
ben, korai fajtákon szórványosan már megtörtént 
a rügyfakadás is. Mindezek függvényében, a met-
széssel párhuzamosan szinte rohamléptekben kell 
felkészülni a szôlô növényvédelmére. Ha a lomble-
velek kifejlôdése során az egészségesebb növény 
és nagyobb termésho-
zam elérése a célunk, 
feltétlenül alkalmazzuk 
a BIOFIT SZÔLÔ lomb-
trágyát. A tápoldat 
a környezetet védve, 
természetes hatóanya-
gokkal támogatja a 
rügydifferenciálódást, 
segíti a termékenyü-
lést, javítja a növény 
stressztûrését és a betegségekkel szembeni ellen-
álló képességét is. Mivel a növény életerôsebb, 
fejlôdése is gyorsabb lesz, kevesebb vegyszer-
felhasználással nemcsak a környezetet óvjuk, de 
a pénztárcánkat is megkímélhetjük a felesleges 
kiadásoktól. Felhasználását segíti, hogy a teljes 
vegetáció során, valamennyi növényvédô szeres 
kezeléskor  növényvédô szerrel egybekeverhetô 
0,5-4 dl/10 literes dózisban.

A MAGreen Ökogazda® termékeket megtalálja a 
gazdaboltokban!

www.okogazda.hu

suk mellett a daganatos megbetegedések megelô-
zésében is vizsgálják a felhasználhatóságukat.

A karfiolrózsa színe általában fehér, de sár-
gás, halványzöld vagy sötétlila fajták magjai is 
beszerezhetôk. A színváltozatok közül egyedül a 
lila fajtáknál kell figyelni arra, hogy a szín nagy 
része a fôzôlébe oldódik, és az étel végsô színe 
halványabb lesz. 

A brokkolifajták 
a zöld minden árnya-
latában pompáznak, 
egészen a halvány-
zöldtôl a haragos sö-
tétzöld színig. Egyes 
fajták hamvas ár-
nyalatúak. A brokkolinak is vannak lilás árnyala-
tú fajtái, de feldolgozáskor ezek is veszítenek a 
színükbôl. Figyelem, a  zöld brokkolirózsák sárgás 
elszínezôdése nem fajtajelleg, hanem termesztési 
vagy tárolási hiba! Ha közelebbrôl megvizsgáljuk 
a sárga részeket, láthatjuk, hogy azok a húsos vi-
rágzat apró, sárgán virító virágai. A virágok nyí-
lása arra utal, hogy a növény termesztése során 
nem voltak optimálisak a fényviszonyok, vagy ép-
pen azt is jelezheti, hogy az áru nem friss.

A fejes káposztánál könnyebben emészthetô 
ételek készíthetôk karfiolból és brokkoliból, de az 
arra érzékenyeknél ezek a zöldségek is fokozott 
puffadást okozhatnak. 

Dr. Szabó Anna

Támogassuk növényeinket a fejlôdésben
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Sokan állnak értetlenül a növényvédô szerek 
elnevezései, jelölései elôtt. Fôleg azokat nem 
tudják értelmezni, amelyek a magyar nyelvben 
ismeretlenül hangzanak. Cikkünkben ebben a 
témakörben nyújtunk eligazítást. 

A magyarázatot egy hasonlattal  kezdhetjük.  Ma 
már természetes, hogy  a gépkocsitípusok elneve-
zése egységes, azonban fôleg vásárláskor tûnik fel 
a gyártó általi márkatípusnév és a hozzá kapcsoló-
dó egyéb variánsok. Hasonló a képlet a növényvédô 
szereknél is. A nagy gyártók szertípusai  sokszor a 
hatóanyagra utaló elnevezéssel, majd a formálást 
jelölô betûjelzéssel egészülnek ki.

GYAKORLATI PÉLDÁK Közel százötven éve jelen-
tek meg az elsô készítmények a szôlô-peronosz-
póra betegség elleni védelemben. Az Amerikából 
behurcolt szôlô-peronoszpóra hirtelen nagy mun-
kanélküliséget, szôlôpusztulást okozva teljesen 
átformálta a korábbi mûvelési rendszereinket, te-
rületeinket. A legrégebben használt bordói lé még 
napjainkban sem készül szakszerûen, elôírássze-
rûen. Fôleg az idôsek ragaszkodnak a szôlôt jól szí-
nezô, a szomszéd által is jól látható permetléhez, 
mert már apánk is ezt használta jelmondattal. A 
szabályos elkészítése úgy történik, hogy a rézszul-
fátot (rézgálic) fel kell oldani és az kerül az oltott 
mészbe, majd lakmuszpapírral ellenôrizni kell a lú-
gosságot. Csak a megfelelôen közömbösített, lúgos 

kémhatású bordóilé-oldat használható. Ellenkezô 
esetben, fôleg a szôlôvitorlák, hajtások perzselôd-
hetnek, akár jelentôsen károsodhatnak is. Fordított 
készítési sorrendben – ami igen gyakori és elter-
jedt –, a szemcsék 50-100-szoros nagyságrendûek 
lesznek, ami szintén a perzselési veszélyt növeli és 
rontja a szer hatékonyságát, de a keverhetôséget 
is. Ma már ezt a nehézkes tortúrát könnyen elke-
rülhetjük, számos hasonló, de fôleg jobb biológiai 
hatást adó rézkészítmény áll a felhasználók ren-
delkezésére. Nagy hátránya még a rézszulfátból 
(rézgálic) készített bordói lének, hogy kénen kívül 
semmivel nem keverhetô.

MILYEN RÉZKÉSZÍTMÉNYEKET TALÁLUNK? 
Széles a kínálat és a hatóanyagok is eltérôek, 
ugyanakkor hatásukban szinte azonosak. A rezek 
a lisztharmaton, szürkepenészen kívül a legtöbb 
gombabetegség ellen jó hatásúak. Tavasszal min-
dig alacsonyabb dózissal indítsunk és a nyár vége 
felé emelhetünk egy-két tizedet a permetlé tö-
ménységén. Virágzás után, fôleg csonthéjasokban 
perzselhetnek, de a nyár végén, szüret után újra 
használhatjuk ôket.

Gyárilag elôállított rézszulfát, bordói keveré-
kek: Bordói Extra, Bordóilé Neo SC, Bordói por. Már 
a nevek is utalnak a hasonlóságra. Gyárilag elôállí-
tott finom szemcséjû kész szerek, vízbe való keve-

réssel azonnal használhatók. Bordói Extra, Bordói 
por ugyanazon gyártó terméke 20%-os réztarta-
lommal. Itt a DG jelölés egy környezetkímélô, igen 
könnyen, porosodás nélkül oldatba vihetô szert ta-
kar. Ezeket az anyagokat a nagy területi dózis miatt 
már több országban korlátozzák.

A WG, DF, DG, SG jelölések arra utalnak, hogy a 
szerek vízben könnyen oldódnak (diszpergálódnak), 
a „nescaféhoz” hasonlóan. Ezeket a szereket más 
gombaölôk esetében, sôt rovarölôknél is megtalál-
juk. Könnyen tudunk velük dolgozni, nincs a szer-
nek kiporzása, gyors oldódása azonnali használatot 
tesz lehetôvé. A Bordóilé Neo SC már magasabb 
hatóanyag-tartalmú, 350 g/l rezet tartalmaz, ki-
sebb töménységben használhatjuk. Az SC szusz-
penzió koncentrátumot jelent. Vízben elegyített 
rézrôl van szó. Ezek a rezek is, mint a többi, a bak-
tériumok elleni megelôzô védelemre is jók.

Már negyven, ötven évvel ezelôtt megjelentek 
és azóta is keresettek a termelôk körében a más 
hatóanyagú, de jól alkalmazható újabb rezek.

RÉZOXIKLORIDOK: az elsô képviselôk WP formá-
júak voltak, ami azt jelenti, hogy vízben jól ele-
gyednek, keverhetôk. Rézoxiklorid 50 WP, újabb a 
Roxi 50% fémréztartalommal. Magasabb fémréz-
tartalommal bírnak: Astra WP, Meteor WP, me-
lyek szintén vízben jól elkeverhetôk és alacsony 
szemcseméretük kedvezô a biológiai hatás szem-
pontjából. A Montaflow FW és analógja, a Réz-
max ugyancsak FW formulációjú, ami könnyû 
kezelhetôséget nyújt  a felhasználónak. Van már 
DG formulációjú rézoxiklorid is, Rézox WG névén. 
Mutatják a szerek, hogy egyszerûen vízbe kever-
hetô, önthetô készítmények segítik a gyors per-
metlékészítést. Környezetvédelmi szempontból is 
jók az FW és DG formulációk. Az elôbbiekkel is 
rokon és hasonló hatású a Cuproxát FW, ami tri-
bázikus rézszulfát. A bordói lével rokon, alacsony, 
kis szemcseméretû rezei jó növénykímélôk, csak 
alacsony réztartalma miatt a magas dózis már 
nem annyira korszerû.

RÉZHIDROXIDOK: a legjobb ma ismert, baktérium 
elleni védôhatást adó réztartalmú készítmények. A 
Vitra rézhidroxid, melynek gyári analógja a Hyd-
rostar, Joker 77 WP, Jolly 77 WP, Funguran-OH  50 
WP, Pomuran réz WP, mind por alakú, jól keverhetô, 
77%-os fémréztartalmúak. Jól ismertek a Cham-
pion WG, Champion Gold granulátumok, amelyek 
nem porolódnak, könnyen szuszpendálódnak, be-
oldódnak a permetlébe. A Kocide 2000 is granulált 
rézhidroxid.

A rezek fôleg a korai virágzás elôtti és a szü-
ret utáni védekezésekben használhatók jól. Vannak 
jó kombinációik más szerves hatóanyagú szerekkel, 
erôsen fertôzésveszélyes idôszakokban a felszívó-
dó szerek alkalmazása azonban kedvezôbb és biz-
tonságosabb. Látható, hogy napjainkban bôven van 
lehetôség a rézszulfát helyettesítésére, egyszerûbb 
megoldással, könnyebb kezelhetôséggel.

A DG, WG, DF formulációk vízben diszpergálha-
tó, apró szemcséjû, nem porolódó granulátumok. 
A WP, SP nedvesíthetô, vízoldható permetlébe jól 
elkeverhetô, por alakú szerek.

Használjuk a környezetkímélôbb formulációjú 
szereket, megkönnyítve saját munkánkat is!

Dr. Vályi István

Növényvédô szerek
elnevezései, jelölései

Kerti tipp
A rezeket a szezon elején alacsonyabb dó-
zisban, majd a késôbbi idôpontokban lehet 
és kell a magasabb mennyiség adagolásával 
használni.

Néhány éve a rezek mellett érvelve szó-
ba került, hogy  ellenük még nem alakult ki 
hatékonyságcsökkenés, rezisztencia. Ez ma 
már nem igaz, ezekkel a hatóanyagokkal sem 
ajánlott 3-4 kezelésnél többet alkalmazni.

  Jó tudni!
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A tavasz beköszöntével a még üresen árvál-
kodó balkonládákba és a kiskertbe beültet-
hetjük végre a gondosan dédelgetett zöldség 
és dísznövénypalántákat. A növény „szája a 
gyökere”, így a kiültetés idôszakában a gyö-
kérrel elkövetett hibák késôbb nehezen, vagy 
egyáltalán nem orvosolhatók! Érdemes tehát 
néhány tanácsot megfogadni, hogy már a pa-
lántázáskor biztosítsuk a gyökérzet számára a 
jó tápanyagellátást, az egészséges talajt és a 
nélkülözhetetlen vizet!

A JÓ TÁPANYAGELLÁTÁS, AVAGY A GYÖKÉR-
NÖVEKEDÉS STIMULÁLÁSA A kezdeti idôszak-
ban kulcskérdés, hogy a kiültetett palánta gyökere 
minél gyorsabban megerôsödjön. Erre egy külön-
leges megoldás a gyökérnövekedés stimulálása, 
amelyet a speciális cinkformulációt tartalmazó 
Yeald® Plus folyékony mûtrágya alkalmazásá-

val érhetünk el. Használata ugyanis gyorsan, akár 
2-3 nap alatt erôteljes gyökértömeg-növekedést 
eredményez. A versenytárs termékekkel szembe-
ni különlegessége, hogy már hûvös idôjárási kö-
rülmények között (+7 ºC) is hat. További elônye, 
hogy gyökéren és levélen keresztül is felvehetô a 
növény számára, tehát rugalmas felhasználási le-
hetôséget biztosít számunkra.              

Felhasználás és kijuttatás: 15 ml/10 l víz be-
öntözésre, vagy 30 ml/10 l víz lombkezelésre, 
azaz 0,15%-os és 0,5%-os oldat.

AZ EGÉSZSÉGES TALAJ, AVAGY VÉDEKEZÉS 
A TALAJLAKÓ GOMBÁK ELLEN Bármilyen tö-
kéletes gyökérzetet sikerül is nevelnünk a legna-
gyobb igyekezettel és odafigyeléssel, sajnos ezt a 
talajból fertôzô, vagy a talajban károsító gombák 
nagyon gyorsan károsíthatják, tönkretehetik, ve-
szélyeztetve ezzel a késôbbi terméseinket és dí-
szes virágainkat. A gombák elleni védekezés már 
palánta korban kiemelt jelentôségû, és igazán si-
keresen csak megelôzô jelleggel tudunk tökéletes 
eredményt elérni. Ráadásul az utóbbi években az 
egyoldalú tápanyaghasználat és az enyhe telek 
miatt a talajainkban lakó káros gombák nagyon 
felszaporodtak (pl. fuzárium, fitoftóra, fehérpe-
nész stb.) és egyre súlyosabb károkat okoznak 
már a kiskertekben is. Szerencsére ezek ellen 
már van megbízható, környezetbarát megoldás. 
A Trifender®WP 
m i k r o b i o l ó -
giai készítmény, 
amely olyan 
talajállapotokat 
alakít ki a gyö-
kérzónában, ami 
a káros gombák 
számára szinte 
elviselhetetle-
nül kedvezôtlen, 
így azok sza-
porodása leáll, 
kártételük rövid 
idô alatt meg-
szûnik. 

A SZÜKSÉGES VÍZ, 
AVAGY ÓVJUK-TÁ-
ROLJUK A VIZET MIN-
DEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT! Ha már kifej-
lôdött a megfelelô gyö-
kérzet és a talajkárosító 
gombák is eltûntek a 
talajainkból, érdemes 
odafigyelni a megfelelô 
vízellátás biztosítására, 
ami egész évben nélkü-
lözhetetlen a növények 
fejlôdéséhez. Sokszor 
elôfordul a nyári nagy 
melegben, hogy a virág-
cserép vagy balkonláda 
talaja hamar kiszárad, 
de néha éppen a fordí-
tottja is. Hiszen egy nagyobb esô, vagy túlöntözés 
után pangó víz is könnyen kialakulhat a gyökérzó-
nában. A Kwizda Agro új termékével, a DCM Aqu-
aperla® használatával jobb lesz a talaj nedvesség- 
és tápanyagmegtartó képessége, csökkenthetô a 
párolgási vízveszteség, ezáltal folyamatosan és 
egyenletesen áll a növények rendelkezésére a 
szükséges víz és tápanyag. Ugyanakkor csapa-
dékos idôben, vagy egy túlöntözés esetén a fö-
lösleges vízmeny-
nyiséget megköti, 
így egyenletesebb 
lesz a növény víz-
ellátása, csökken 
a tápanyagok ki-
mosódása, erô-
sebb gyökérzet 
és erôteljesebb 
növény fejlôdik. A 
víztartó kristály 
használatával a 
virágos dísznö-
vényeknél jóval 
hosszabb virágzás 
várható.

A DCM AqUAPERLA® egy 100% tisztaságú tér-
hálós polimer granulátum, amely idôszakosan a 
saját súlyának 5-600-szorosát is képes elraktá-
rozni (azaz 1 kg kb. 200 liter vizet!), ami lehet víz 

és vízben oldott tápanyag egyaránt. A kristályok 
a gyökérzet szívó hatására a felszívott vizet és a 
tápanyagot kiengedik, amint a talaj nedvesség- és 
tápanyagtartalma csökkenni kezd, így a talaj és 
az ültetôközeg fizikai tulajdonságait, valamint a 
víz- és tápanyagmegtartó képességét jelentôsen 
javíthatjuk. 
Felhasználás és kijuttatás:

– Gyepek, díszkertek, virágágyások vagy ve-
teményeskertek talajainak feljavítására. Homokos 
talajon 100-200 g/m2, agyagos talajon 50-100 
g/m2 a javasolt dózis, melyet a talaj felsô rétegébe 
egyenletesen be kell dolgozni, a gyökérzóna mély-
ségéig. Az ültetés után bôségesen be kell öntöz-
ni a talajt, hogy a kristályok fel tudjanak töltôdni 
vízzel. 

– Balkon- vagy virágládák, cserepes növények 
ültetôközegébe és talajkeverékébe 1-3 kg/m3 a ja-
vasolt dózis, azaz egy átlagos 1 m-es virágláda 
esetén a tíz liternyi virágföldhöz 1-3 dkg alkal-
mazandó.

– Cserjék, facsemeték ültetésénél 10 liter víz-
hez 3-5 dkg DCM Aquaperla® kristályt kell adagol-
ni (kb. 4-6 evôkanál). A kristály a hômérséklettôl 
függôen 20-60 perc alatt teleszívja magát vízzel 
és a vízben oldott tápanyagokkal. A képzôdött gél-
be mártsuk be a növény gyökerét, a felesleget ráz-
zuk le. Ezután helyezzük be a csemetéket az ülte-
tôgödörbe, és töltsük fel a gödröt földkeverékkel. 

Mártha Izabella

Mi kell a gyökérnek?



Az idei tavasz jócskán bôvelkedett csapa-
dékban, így bizton állíthatjuk, a kapát jó né-
hányszor a kezünkbe kell majd vennünk, vagy 
valamilyen gyomirtó szerrel kell a gyomok 
támadását megakadályoznunk.

HÁZ KÖRÜL Néhány évvel ezelôtt még jó néhány 
készítmény közül válogathattunk, mára ezek szá-
ma jelentôsen megcsappant. Ha csak a házunk 
táján kell gyomot irtanunk, akkor az alábbi lehe-
tôségek közül válogathatunk.

Két totális gyomirtó szerünknek (Glialka, To-
tál) is kapható készre kevert változata. Elônyük, 
hogy nincs szükség elôkészületekre, a szóró fla-
konnal praktikusan tudjuk elvégezni a védekezést. 
Hátrányuk hogy kis területre elegendôk.

Ha jobban szeretjük a szert magunk bekeverni, 
akkor az ampullás, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, vagy 
nagyobb kiszerelésekbôl választhatunk, a terület 

nagysága szerint. A teljesség igénye nélkül (ugyan-
azzal a hatóanyaggal rendelkezô készítmények) 
Glialka, Medallon, Taifun, Total, Fozat, Glyfos stb.

KONYHAKERTBEN már szûkösebb a válasz-
ték. Egyik lehetôség a Pendigan 330 EC (Stomp 
330). Felhasználási köre széles, szinte felsorolni 
is hosszadalmas, mennyi kultúrában alkalmazha-
tó. Gyümölcsösben, szôlôben, dísznövényekben, 
konyhakerti kultúrákban használható, elsôsorban 
magról kelô egy- és néhány magról kelô kétszikû 
gyomnövény ellen. Gyommentes talajra juttas-
suk ki kora tavasszal, kellô hatásához csapadékra 
is szükség van. Másik lehetôség a Dual 960 EC, 
amely sajnos csak a magról kelô fûféle gyomok 
ellen hatásos, kellô csapadékmennyiség mellett.

Kombinációs partnerként magról kelô kétszi-
kûek ellen paradicsom- és burgonyakultúrában a 
Sencor 600 SC ajánlható. Az említett készítmények 
kombinációja kerítések melletti, illetve murvával 
felszórt területen is használható, mivel a szerek a 
csapadék hatására a felsô rétegbe mosódnak.

TARACK ELLEN azonban az említett gyomirtók 
egyike sem nyújt védelmet. Virágoskertünkben, 
zöldségeskertünkben kellemetlen vendég a szinte 
drótszerû, föld alatti tarackokkal rendelkezô nö-
vény. Egy kerítés melletti szakaszon a cikk elején 
felsorolt totális készítmények bármelyike védelmet 
jelenthet, de egy beültetett, bevetett területen 
ezek használata már nem lehetséges. Szerencsére 

SEPTIFORTE
       Septonic

A szennyvízaknák, csôvezetékek  
karbantartója. 
Lebont, felold, szagtalanít.

Dugulás megelôzésére, 
lerakódások, 

kellemetlen szagok 
megszüntetésére, 

kémiai és kerti WC-k 
kezelésére.

Kíméletes, 
környezetbarát, 

tökéletes tisztítás 
a vizes helyiségekben.

www.canaswiss.hu 
Telefon: +36 1 256-8620 

Vegyi anyagot 
nem tartalmazó, 
biológiai termékek.

kapható olyan szabad forgalmú, bárki által meg-
vásárolható készítmény amely orvosolhatja prob-
lémánkat. Targa Super néven 100 ml kiszerelésben 
áll a vevôk rendelkezésére, a flakon tartalma 10 li-
ter vízzel bekeverve kb. 100 m2 terület kezelésére 
elegendô.

HÁRMAS KOMBINÁCIÓ Gyakran bosszantó, 
hogy a kerítésünkre felfutó, szinte kipusztítha-
talan folyondár szulák újra és újra kihajt. Erre 

jelenthet megoldást a pázsitgyomirtásra engedé-
lyezett Bofix Garden, amely hármas kombináció-
jával legyôzi ádáz ellenfelünket is. Ha év közben 
megismételjük vele a kezelést Dual 960 EC, vagy 
Pendigan 330 EC-vel kombinációban, szinte egész 
évben tisztán tudjuk tartani a kerítésünk melletti 
területeket.

Sok sikert és eredményes védekezést kívánok!
Andrej András

Kiskerti gyomirtási praktikák
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Kapható a gazdaboltokban

paradicsomfuttató 

bambuszkaró 

Műanyag bevonatos acélkaró

Műanyag virágtámasz
összekötővel

szabályozható,praktikus

szabályozható,praktikus

növénykaró 
és keresztklipsz

Ajánlatunk:
A keresztklipsz
használatával tetszés szerint kialakíthatóa növények
támasztéka.

Orius a monília réme

Atonikkal több- és nagyobb a termés

együtt
használva
garantált

az Eredmény

együtt
használva
garantált

az Eredmény

Kezdô gyümölcsészek számára a fiatal fa 
koronájának kialakítása gondot okozhat. Ho-
gyan indítsuk el, hogy sokat és rendszeresen 
teremjen, lehetôleg minél hamarabb? Vagy 
a másik gyakori probléma: hogyan metsz-
szük, hogy elférjen minden a kis kertünkben, 
mi is elférjünk alatta, fel is érjük könnyen és 
bôven, rendszeresen teremjen? Cikkünk elsô 
részében az orsó fák kialakításához nyúj-
tottunk segítséget, ezúttal pedig a nyitott 
koronaformák és a sövényformák kialakításá-
ról lesz szó.

NYITOTT KORONAFORMÁK: A váza, a tölcsér, 
a katlan és a tányér koronaformák közös tulaj-
donsága, hogy a koronaalakítás során elôbb 
vagy utóbb a sudarat eltávolítjuk, azaz kinyitjuk 
a koronát a fény számára. A különbség köztük a 
gallérágak szögállásán kívül (ami a vázától a tá-
nyér felé haladva egyre csökken a vízszinteshez 
képest): a sudár eltávolítása a katlan és a tányér 
esetében már az elsô évben megtörténik, míg a 
vázánál és a tölcsérnél  a 3-4. évben, késleltetve 
távolítjuk el, megakadályozva a fa késôbbi szét-
repedését.
1. ÉV METSZÉSE

T1. Az elsô metszéskor ugyanazt kell csinálni, 
mint az orsó koronánál (lásd elôzô lapszám). Az 
elültetett suhángot a kívánt törzsmagasság fölöt-
ti 5-8. rügy felett vágjuk vissza.

NY1. A tavasszal kihajtott rügyek közül nyár 
elején, közepén 3-4 hajtást kiválasztunk, ugyan-
úgy, mint az orsónál, ügyelve, hogy legalább 
10-15 cm távolság legyen az eredési pontjaik kö-
zött. Ez késôbb a lehasadás ellen véd. A vesszôk 
szögállása koronaforma-függô. Váza esetén kb. 
60º-os szöget zárjon be a vízszintessel. Ezenkívül 
a végálló rügybôl fejlôdött függôleges hajtást is 
meghagyjuk, hogy folytatása legyen a sudárnak. 

A többi hajtást tôbôl eltávolítjuk. Megvannak a 
gallérágakat adó hajtások. 
2. ÉV METSZÉSE

T2/A. Ha elég erôs volt a tavalyi növekedés, 
nem vágjuk vissza a vázvesszôket, hanem csúcs-
rügybôl hagyjuk tovább fejlôdni a leendô gallér-
ágat.

T2/B. Ha gyenge növekedés volt, akkor minden 
oldalvesszôt három-négy rügyre visszavágunk, 
ezzel erôs növekedést váltunk ki. A központi ten-
gelyt egyelôre nem piszkáljuk, hadd érvényesüljön 
a domináns hatása, kedvez a gallérágak jó szög-
állásának.

NY2/A. A vázvesszôk oldalhajtásait egyenle-
tes eloszlásúra ritkítjuk (halszálkásra). 

NY2/B. A visszavágott vesszôk kihajtanak, a 
legjobb állású hajtást hagyjuk meg, hogy kinevel-
jük a gallérágakat.
3. ÉV METSZÉSE

T3. Ha szükséges, ritkítjuk az oldalvesszôket, 
és eltávolítjuk a központi tengelyt, vigyázva, hogy 
ne keletkezzen mélyedés, inkább csonkot hagyva, 
hogy ne folyjon össze a csapadék és ne korhadjon 
a vázágak töve.

NY3. Hajtások ritkítása, ha szükséges. Gya-
korlatilag kész a  koronánk formája.
4. ÉV METSZÉSE

Ettôl az évtôl fenntartó metszést végzünk: 
ritkítás, ifjítás, gyógymetszés.

SÖVÉNYFORMÁK KIALAKÍTÁSA Egy gyümölcs-
termô sövény nagyon sokoldalú: kis helyet igényel, 
házfal mellé is ültethetô, kerítésként, térelválasz-
tóként funkcionálhat, nem csak termékeny, hanem 

En garde! (II.)
Gyümölcsfáink alakító metszése 
a termôre fordulás elôtt

Nyitott korona (váza) alakító metszésének  vázlata
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szép és hasznos eleme a kiskertnek. Kialakításuk 
gyakran támrendszert igényel, mert nagyon sok 
lekötözés történik. Szinte mindig alacsony törzs 

és viszonylag sûrû térállás jellemzi ôket. Nagyon 
változatos sövényformákat alkalmazhatunk, szin-
te csak a fantáziánk, szaktudásunk szab határt a 
lehetôségeinknek. Most a legegyszerûbb (legel-
terjedtebb) ferdekarú sövényt (palmettát) mutat-
juk be, hiszen a többi típus alapelveiben nagyon 
hasonlít ennek a kialakításához. A ferdekarú sö-
vény kialakítása gyakorlatilag megegyezik a ter-
môkaros orsóéval, hiszen annak síkban kiterített 
változata, csak sokkal egyszerûbb. Emeletenként 
csak két vázvesszôt hagyunk meg, a szintek között 
40-50 cm távolsággal, a vesszôket mindig a tám-
rendszerhez (huzal, kerítés, házfal stb.) rögzítjük, 
a megfelelô szögállás végett. 

Ha három vázágemeletet tervezünk, akkor 3 
év alatt elkészül. Hagyhatjuk sûrûbbre a vázága-
kat az elején, ahogy nô a fa és sûrûsödik, majd 
kiritkítjuk.

Prokaj Enikô

Ferdekarú sövény

A kis téli araszoló és a nagy téli araszoló lep-
kék elsôsorban az elhanyagolt gyümölcsösök 
kártevôi, idôrôl idôre jelentôsen felszaporod-
nak, és akkor akár tarrágást is okozhatnak. 
Kedvencük ugyan a cseresznye, de minden 
egyéb gyümölcsfán és bokron is rághatnak 
a kertekben. Erdei rokonaik a kirándulóknak 
okoznak nem kis bosszúságot, amikor kora ta-
vasztól nyár elejéig a lombos fákról zavarásra 
a nyakukba pottyannak.

KETTÔVEL KEVESEBB Az araszoló hernyóknak 
a valódi hernyókhoz képest két pár lábuk hiány-
zik, ezért úgy haladnak elôre, mint ahogy mi a 
kezünkkel, araszunkkal mérünk távolságot, nagy-
ságot. Testüket felváltva nyújtják elôre, majd haj-
lítják be, egymás után hol az elsô három, hol a 
hátsó két pár lábukkal kapaszkodva, közben tes-
tük minden második „lépésnél” jellegzetes Ω ala-
kot ölt.

A KÁRT A HERNYÓK OKOZZÁK Kiodvasítják 
a pattanó rügyeket, megrágják a bimbókat, vi-
rágokat, késôbb rákapnak a lomblevelekre, majd 
belefúrnak a fiatal kötôdött gyümölcsökbe is. 
Amíg a kis téli araszolók (fûzöld színûek, oldalu-
kon hosszanti fehér csíkokkal) kezdetben szöve-
dékkel szövik egymáshoz a fiatal leveleket és ott 

rejtôzködve károsítanak, és csak idôsebb korban 
szélednek szét, addig a nagy téli araszoló (vörös-
barna színû, világossárga oldalfoltokkal) hernyói 
végig szabadon élnek és táplálkoznak. Zavarás-
kor, az ágak kopogtatásakor, mindkét faj esetében 
a fiatal hernyók villámgyorsan szövedékszálon 
ereszkednek a levegôbe, és ez a viselkedésük le-
hetôséget ad a fertôzésük mértékének, egyedszá-
muknak a megállapítására is. Fejlôdésüket május 
elejére, közepére fejezik be, útjukat szabálytalanul 
rágott, lyuggatott rügyek, levelek, megfúrt, lehul-
lott gyümölcsök jelzik.

ÉVENTE EGY GENERÁCIÓJUK FEJLÔDIK Má-
jusban a kifejlett hernyó a talajban bábozódik, és 

Kis téli araszoló, nagy téli araszoló

Kis téli araszoló Nagy téli araszoló

Kerti tipp

A ragacsos csíkot a fatörzsre kellô idôben 
úgy kell elhelyezni, hogy a rovarok ne tud-
janak a csapda és a fa kérge között fellógni 
a koronába. Szorosan tapadjon a fához, ha 
kell, tömôanyagot, pl. sarat is alkalmazha-
tunk, hogy a nôstények mindenképp bele-
sétáljanak csapdánkba.

Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

www.asb-agroland.com
Telefon: +36 70/611-3409, +36 70/311-7444

Különbözô sövényformák
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ôszig ott is marad. A bábból való kikelésre az ôszi 
esôk adnak jelt, és rajzásuk, azaz a lepkék elôjö-
vetele, párzása és peterakása októbertôl a fagyo-
kig tart. Repülni csak a hímek képesek, a nôsté-
nyek röpképtelenek, mert csupán szárnycsonkjuk 
van. Ôk a jól fejlett három pár lábukkal a törzsön 
mászkálva várják a hímeket és csak a megtermé-
kenyítés után ballagnak fel gyalogosan a lomb-
koronába, hogy több száz petéjüket az ágakon, a 
rügyek közelébe egyesével elhelyezzék. Tojás alak-
ban telelnek.

VÉDEKEZÉS: Életciklusukat több alkalommal is 
megszakíthatjuk. A rajzáskor (ôsszel) a fák tör-
zsén alkalmazott ragacsos hernyófogó öv össze-
gyûjti a mászkáló nôstényeket, megakadályozva 
azoknak a koronába jutását. A tél végi, olajtar-
talmú lemosó permetezéssel gyéríteni tudjuk a 
telelô tojások számát. Tavasszal, ha az ágak ütö-
getésekor megállapított hernyók egyedszáma 
fánként eléri az átlag 5-7 db számot, szintén 
érdemes vegyszeres kezelést alkalmazni. Engedé-
lyezett szabad forgalmú szerek ellenük pl. a Dipel 
DF (baktérium hatóanyagú), a Dimilin 25 WP (ki-
tinszintézist gátló), Decis, Karate (piretroid ható-
anyagúak) készítmények. Nyáron a talaj sekély 
forgatásával a bábokat kínáljuk fel a csipegetô 
madarak számára.

Taxner Ágnes

Araszolók szabálytalan rágása cseresznyefa levelén

Ezt a kérdést gyakran felteszik a hobbikerté-
szek, amikor tanácsot kérnek a növénydoktor-
tól. Az elváltozást számos ok idézheti elô. A 
növény környezetének, ápolásmódjának ismere-
te és a tipikus tünetek jellemzése nélkül érdemi 
válasz nem adható. Pontos diagnózis fényképek 
és/vagy növényminták mikroszkópos vizsgálata 
alapján állítható fel.

TUJAFÉLÉK (PIKKELYES LEVELÛ ÖRÖKZÖLDEK) 
KÖRNYEZETI IGÉNYE A közkedvelt tujafélék (tu-
ják, ciprusok, borókák) hazánkban nem ôshonos 
növények, más földrészekrôl, más termôhelyekrôl 
származnak, így környezeti igényeik is eltérnek a 
hazai klímához szokott növények igényétôl. Szá-
mukra a 20 °C körüli léghômérséklet, párás levegô, 
gyakori csapadék (lenne) a kedvezô. Ilyen körülmé-
nyek között szép zöld, dús a lombozatuk, erôteljes 
a hajtásnövekedésük, amennyiben megfelelô táp-
anyagot is biztosítanak számukra. 

MILYEN KÖRNYEZETI FELTÉTELEK NEM KED-
VEZÔEK SZÁMUKRA? Nem szeretik a 30 °C-nál 
magasabb léghômérsékletû, alacsony páratartalmú, 
száraz levegôjû, déli órákban tûzô napnak kitett 
termôhelyi viszonyokat. Az utóbbi években egyre 
gyakoribbak a több napig, esetleg hetekig tartó igen 
magas, gyakran 40 °C-os hômérsékletû idôszakok, 

melyek – stresszhatás-
ként – már károsítják 
a tuják lombját, le-
gyengítik a növénye-
ket. Ehhez társul a tûzô 
nap okozta fokozott 
ultraibolya sugárzás 
levélkárosító hatása 
is. A nagy melegben a 
talaj is felforrósodik, 
amennyiben nincs ár-
nyékolva mulcstakaró-

val. A forró talajban károsodnak a hajszálgyökerek 
és a talaj hasznos élô mikroorganizmusai is. A forró 
hôségnapok alatt a tuják párologtatása a szokott 
értékhez képest hirtelen megnô, ilyen idôszakban a  
vízigényük a szokásosnál lényegesen magasabb.

NEVELHETÔ-E TUJA BIZTONSÁGGAL ÖNTÖZÉS 
NÉLKÜL? Ismertek 20-30 éves, 6-8 méter magas 
tujasorok, melyeket rendszeresen nem öntöztek 
életük folyamán, lombjuk alapján megállapítható, 
hogy jól érezték magukat az adott helyen. Az el-
múlt 3-4 évben azonban száradás tünetei jelentek 
meg ezeken a tujafákon. A válasz a klímaváltozás-
sal magyarázható.

Az utóbbi évek nyaraira jellemzô extrém ma-
gas, tartós hômérséklet csapadék nélkül jelentke-
zett. Ezekben a periódusokban a tujákat csak öntö-
zéssel tudjuk biztonsággal életben tartani. Öntözés 
hiányában megindul a legyengülésük, és megjelen- 
(het)nek a szúbogarak, valamint az újabb, terjedô-
ben lévô, boróka tarka díszbogár okozta kártételek.

HOGYAN ÉS MIKOR ÖNTÖZZÜK A TUJÁKAT?  Az 
örökzöld növények az erôs fagyos idôszakok kivéte-
lével egész évben élnek, anyagcseréjük aktív, páro-
logtatnak, tehát vizet vesznek fel a talajból. Vannak 
olyan évjáratok, amikor télen nincs csapadék, nincs 
vízutánpótlás a tuják számára, és már tavaszra ki-
szárad a talajuk, utána pedig a tuják is. Ebbôl kö-
vetkezôen egész évben szükség lehet a talaj vízzel 
történô feltöltésére. Az öntözés szükségessége leg-
inkább a nyári meleg és száraz idôszakokban merül 
fel, mivel a nagy hôségben a növények párologta-
tása, azaz vízigénye fokozott, talajuk hamarabb ki-
szárad, sûrûbben kell vízzel feltölteni.

A tuják gyökérzetének mélysége általában a 
60-80 cm-t nem haladja meg, még a koros, ter-
metes méretû és lombú fáknál sem. Kifejezetten 
sekélyen gyökeresedô növényekrôl van szó. Ezt a 
gyökérzónát kell alaposan átáztatva megöntözni 
csapadék hiányában 30-50 liter/tô vízzel (a tuja 
méretétôl függôen), általában hetente, a nyári for-
ró idôszakban hetente kétszer. A tujákat, mint min-
den fás növényt, nem naponta öntözzük, hanem 
4-7 naponta. Az a cél, hogy a víz a gyökérzet aljáig 
érjen le, ezzel biztosítjuk, hogy az minél mélyebbre 
nôjön. Az öntözôvizet csak lassan adagolva lehet 
úgy kijuttatni, hogy ne folyjon el a tövek alól, erre 
alkalmas a csepegtetô öntözési mód. A csepegte-
tô öntözésnél is a ritkábban, de nagy vízmennyiség 
elvét kell alkalmazni. A gyakran, de kis vízmennyi-
séggel öntözött tuják gyökérzete a talajfelszínhez 
közel dúsul be, a fák stabilitása gyengül, és az ön-
tözôrendszer meghibásodása esetén hamar fellép a 
súlyos vízhiány okozta károsodás. 

VÍZHIÁNY TÜNETEI A LOMBON A kevés, nem ele-
gendô víz hatására a tuják lombjának belsejében, 
az ágak, vesszôk törzshöz közeli és az alsó ágak 
levelei sárgulnak, barnulnak meg elôször. A tartós 
és rendszeres vízhiány fokozza a belsô levelek el-
halását, a folyamat a felsôbb ágakra is kiterjed.  
A barnulás mindig a lomb belsejében figyelhetô 
meg. Az ágakon nem nônek új zöld hajtások, vagy 
azok is elsárgulnak és elszáradnak. A lombozat 
gyakran elvékonyodik, kiritkul, át lehet látni rajta. 
A rendszeres öntözés hatására az ágakon új hajtá-
sok fejlôdnek, és a lomb dúsulása is megindul.

A lombozat belsô, törzsközeli leszáradását a 
fényhiány is okozhatja. A dús lomb belsejébe nem 
tud a napfény behatolni, és fény hiányában a növé-
nyek levelei nem élnek meg.
(Folytatjuk)

Dr. Némethy Zsuzsanna

Miért barnul 
a tuják lombja?  
(1. rész)

Kerti tipp
A gyeppel együtt, közös szórófejekkel öntö-
zött tujáknak a fûnek adagolt vízmennyiség 
nem elegendô!

Az erôs, jól fejlett gyökérzetû, rendszeresen 
és megfelelô vízmennyiséggel öntözött, va-
lamint tápanyaggal is ellátott tujafélék ellen-
állnak a stresszhatásnak, és ritkán lépnek fel 
rajtuk kártevôk vagy betegségek.

  Jó tudni!
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A tetszetôs pázsit sok munka és gondoskodás 
eredménye. A szép fû nem magától nô és ha 
megnô, egyáltalán nem mindegy, mikor, ho-
gyan és mivel nyírjuk le. 

MIVEL VÁGJUNK? A fûnyírás elôtt érdemes ala-
posan átnézni a gépet. A fûnyíró gépek lelke, a 
penge elôbb-utóbb elkopik, elgörbül, kicsorbul. A 
rendszeres élezéssel ezen segíteni lehet, de ha az 
élezés már nem elég, akkor cserélni kell azokat, 
nem vitás. Az életlen penge csúnya roncsolást 
okoz a levélzeten, ami felesleges stresszt okoz a 
növénynek, és a sérült szövetek fogékonyabbak a 
fertôzésre is. Ne sajnáljuk az idôt, pénzt az élezés-
re, vagy ha kell, ne spóroljunk az új pengén, mert a 
pázsit fogja bánni!

MIKOR VÁGJUNK? A fûfajták eltérô magassá-
gúra nônek, ezért nehéz általános szabályt meg-
határozni, de házikertben azt szokták mondani, 

hogy 7-8 cm felett mindenképpen nyírni kell.  
Ennek nagyon egyszerû oka van! 8 cm felett a 
fûszálak már hajlanak, sôt dôlnek, és lenyomják 
a szomszédos fûszálakat. A fekvô fûszálak beta-
karják a talajt, és a szomszédos tövektôl elveszik 
a levegôt, a fényt és a nedvességet is. Az erôsebb 
csomós füvek így elnyomhatják a környezetükben 
lévô gyengébb növekedésû szálfüveket, a vég-
eredmény egyenetlen, kicsomósodott, „zsombé-
kos” gyep. 

Vágni kell. Mégpedig nem is akárhogy. Ho-
gyan vágjunk?

A vágásra szánt fû ne legyen vizes!
Ez sokkal fontosabb, mint gondolnánk! A vá-

gás elôtti napon már ne locsoljunk. Ne kora reggel 
nyírjuk a füvet, mert akkor még harmatos a fû, 
vizes a föld. 

Ne vágjuk túl rövidre!
Fontos, hogy a vágási magasságot a kismér-

tékû, de gyakori újravágáshoz válasszuk meg.  
A levélfelület felsô maximum 1/3 részét szabad 
eltávolítani. A legjobb, ha 7-9 cm magas füvet vá-
gunk vissza 5-6 cm magasra. A magasan tartott 
vágási magasságot ne változtassuk meg hirtelen, 
pl. 8 cm-es füvet ne akarjunk egybôl 3-4 cm-re 
visszavágni, mert az egyszerre túl nagy nyesedék-
eltávolítás stresszt okoz a fû számára, rengeteg 
energiát veszünk el a növénytôl, így kikophat a 

A fûnyírás alapszabálya:  

Gyakran, de egyszerre keveset!
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gyep. A magasan vágott fû dúsabb, gyökérzete 
mélyebb és erôsebb, ezáltal a gyep jobban tûri a 
forróságot, a kiszáradást, kevésbé lesz hajlamos 
a betegségekre. Sôt a gyomosodást is könnyebb 
megakadályozni gyakori fûnyírással, hiszen a dús 
gyep képes elnyomni az újonnan csírázó gyomo-
kat. Természetesen lehet 3-4 cm-es vágási ma-
gasságon tartani a gyepet, de akkor ezt fokozato-
san kell kialakítani és hetente kétszer nyírni kell a 
füvet, azaz 5-6 cm-nél magasabbra nem szabad 
engedni.

Átfedéssel dolgozzunk!
Mindig átfedéssel dolgozzunk! Inkább több-

ször toljuk át a fûnyírót ugyanazon felület felett.
Gyûjtsük össze a vágott füvet!
Jól hangzik, hogy természetes trágyázás meg 

komposztálás, de ehhez a nyesedéket gondosan 
komposztálni kell, nem elég csak visszateríteni, 
mert az könnyen kikopást, kifoltosodást okozhat, 
ahol nagyobb mennyiségû nyesedék esik visz-
sza egy kupacban. Rendszeres nyesedék-vissza-
ejtés esetén számolnunk kell a filcesedéssel, amit 
elôbb-utóbb kezelni kell. A vágott füvet ezért cél-
szerû összegyûjteni. 

MÛTRÁGYÁZZUNK! A gyakran nyírt pázsitot 
táplálni is kell, hogy igazán szép maradjon. Bur-
kolt, szabályozott tápanyag-leadású mûtrágya 
egyetlen alkalmazásával a kiegyensúlyozott táp-
lálás hosszú hónapokon át megoldott, így a fû 
növekedése is egyenletes, kiszámítható marad.  A 
speciális, fûhöz kifejlesztett tápanyag-összeté-
tellel garantálható, hogy a gyep nemcsak megnô, 
hanem dúsabb is lesz, és szebb lesz a színe. A mû-
trágyát mindig nyírás után juttassuk ki, nehogy 
a fûnyíró a nyesedékkel felszedje a szemcséket. 
Ha a kijuttatás utáni 1-2 napon belül nem esik az 
esô, locsoljuk be a területet, ez segít a mûtrágya 
leülepedésében, talajra jutásában. A mûtrágyát 
egyenletesen, fél adagban, de a területen kétszer, 
átfedésben haladva juttassuk ki, így elkerülhetjük 
az egyenetlenségeket, illetve a fû esetleges kiége-
tését. Az adagolásban nagy segítségünkre lehet 
már egy egyszerû, olcsó kis kézi kiszóró is.

Mayerhoffer Attila 
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Kerti tipp
Ha nem permeteztünk gyomirtóval és a fû 
nem vegyszeres, lehet belôle komposztot 
csinálni, amit érett állapotban a kert kiemelt 
helyein: virágágyások, cserjefoltok, fák táp-
lálásában használhatunk.
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Aki sokat ad kertje külsô megjelenésére, ál-
talában a legtöbb munkát a gyep nyírására, 
ápolására, karbantartására fordítja. Ennek 
nélkülözhetetlen kelléke a célnak megfelelô, 
strapabíró fûnyíró. A választék itt is óriási. Van 
önjáró, szegélynyíró, benzines, villanymotoros és 
akkumulátoros. És persze drága is, meg olcsó is.

A technikai-technológiai fejlôdés a fûnyíró gépe-
ket sem kerülte el. A termékválasztásnál a legelsô 
eldöntendô kérdés ma már tulajdonképpen az, mi 
magunk akarjuk-e vágni a füvet, vagy rábízzuk a 
gépre. Költséges, de a legkényelmesebb megoldás a 
robotfûnyíró használata.  Ebben az esetben persze 
a kertet eleve úgy kell kialakítani, beültetni, hogy 
erre alkalmas legyen, tehát például ne legyenek 
szintbeli eltérések, magas szegélyek.

ELEKTROMOSAK ÉS BENZINESEK Lényegesen 
olcsóbbak az elektromos és a benzinmotoros fûnyí-
rók. Azoknak ajánljuk, akik szeretik a kertimunkát, 
és idejük is van rá. Az elektromos gépeknek számos 
elônye van: üzemeltetésük egyszerûbb, karbantar-
tási igényük minimális, és nem mellesleg tetszôle-
ges szögben tudunk nyírni velük. Ezzel szemben a 
benzinmotoros gépeknél a nyírási szög behatárolt, 
továbbá ügyelni kell arra, hogy a légszûrôt ne öntse 
el az olaj, mert ezek nem szivattyús, hanem úgyne-
vezett kényszerolajozású motorok. Az elektromos 

gépek legnagyobb hátránya a kábel. Nagyobb, il-
letve sûrûn beültetett kertben elektromos kábel-
lel nehezebben, vagy egyáltalán nem tudunk velük 
dolgozni. Ötven méternél hosszabb vezetéket a 
veszteségek miatt nem célszerû alkalmazni: a gép 
lehet, hogy emiatt eleve el sem indul. A benzines 
fûnyírógépek teljesítménye körülbelül ott kezdôdik, 
ahol az elektromos fûnyíróké végzôdik: utóbbiak 
jellemzôen 1,8 kW-osak, a benzinesek 2 kW-tól in-
dulnak. Ha a kert nagyobb, mint 400-500 nm, már 
benzines fûnyíró javasolt. A területnagyság mellett 
a kert beültetettsége, valamint a szintkülönbségek 
is indokolhatják ez utóbbiak választását. A benzin-
motoros gépek kínálatában éppúgy, mint az elekt-
romosoknál, választhatunk saját meghajtással ren-
delkezô, önjáró konstrukciót is.

AKKUMULÁTOROS FÛNYÍRÓK Kiskertben leg-
praktikusabb az akkus fûnyíró. Az áruk azonban 
eléggé borsos. Ez esetben az sem probléma, ha a 
kert zsúfolásig be van ültetve, mert egyesítik az 
elektromos és a benzines gépek elônyeit. Kaphatók 
40 voltos készülékek is, amelyek a nagyobb ben-
zines gépekkel szemben is alternatívát jelentenek. 
Az akkumulátor üzemideje akár egyórás munkát is 
lehetôvé tesz. A fûnyíró gépek élettartama minde-
nekelôtt a használat, azaz a terhelés függvénye. 
A hazai klimatikus viszonyok mellett egy magyar 

felhasználó évente átlagosan húsz-harminc órát 
használja a fûnyíróját. A hobbigépek kategóriájá-
ban egy elektromos gép 5-10 évet bír, a benzinesek 
ennél tartósabbak. Utóbbiaknál általában a motor 
jelenti a szûk keresztmetszet: az alváz és a kere-
kek élettartama a márkás gépek esetében gyakor-
latilag korlátlan. A nagy teljesítményû benzinesek 
300-400 üzemórát teljesítenek, ami átlagos fel-
használás mellett 10-15 éves élettartamot jelent, 
jó minôségû termék esetében.

TELJESÍTMÉNY ÉS ÁR Vásárlás elôtt kérjük ki 
szakember tanácsát. Célszerûbb szaküzletben vá-
sárolni, ahol megfelelô tájékoztatást is kaphatunk. 
Átlagos nagyságú és beültetettségû kerthez, szo-
kásos felhasználásra alapgépet már 30-50 ezer 
forint körül találunk. Hosszú élettartamot azon-
ban ezektôl a gépektôl ne várjunk: a karosszéria 
viszonylag rövid idô alatt elhasználódik, mert a 
lemezük vékony, a kerekek nem elég masszívak.  
A motorház jellemzôen elôbb tönkremegy, mint 
maga a motor. A termékválasztásnál abból indul-
junk ki, hogy milyen célra fogjuk használni. Aki 
az olcsóbbat választja, tisztában kell lennie azzal, 
hogy csak rövid távra vásárol. A 10-15 ezres, áru-
házi négykerekû elektromos fûnyíróktól ne remél-
jünk csodát. A megbízható, jó minôségû márkák 
ára jellemzôen 30 ezer forintnál kezdôdik. Ezekkel 
huzamosabb ideig nem lesz gondja a kerttulajdo-
nosnak, emellett egy jó gép komfortosabb is, hasz-
nálata könnyebb, szebben vág, nagyobb a teljesít-
ménye, szolgáltatásaiban lényegesen többet tud.

KARBANTARTÁS A gépet a portól, a sárlerakó-
dástól minden használatot követôen alaposan 
tisztítsuk meg. A hobbigépeket nem tartós üzemre 
tervezik, a strapásabb használatot nem sokáig to-
lerálják. Ha a kert kicsi, az olcsóbb, gyengébb gépek 
is megteszik. Amennyiben nagy területet kis telje-
sítményû géppel nyírunk, ne csodálkozzunk azon, 
ha túlterhelés miatt hamar leég. Hazánkban a nem 
garanciális meghibásodások száma jóval magasabb, 
mint a nyugati országokban, ami mutatja, hogy a 
magyar felhasználók általában nem a célnak meg-
felelô fûnyírót vásárolnak, illetve nem ügyelnek a 
karbantartásra. 

Veszelka András

Hogyan válasszunk fûnyírót?

Kerti tipp
Az egyik leggyakoribb gyepápolási hiba a túl 
alacsonyra vágás, mert nem marad elegendô 
fotoszintetizáló levélfelület, ráadásul a talaj 
gyorsabban kiszárad. Forró nyarakon kerüljük 
a tarra vágást, mert ez rendkívül nagy stresszt 
okoz a növényeknek, és pár nap alatt elsár-
gulhat, kiszáradhat a pázsit. Csak hetek alatt 
regenerálódhat, fôleg, ha nem öntözünk foko-
zottabban, gyakrabban. 
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Biztosan sokaknak feltûnik a csomagküldô 
szolgálatok, kertészeti árudák, internetes por-
tálok kínálatában a „télálló banán”, „télálló 
pálma” kategória. Nemcsak nálunk, Nyu-
gat-Európában is divatosak ezek a növények, 
azonban nem árt, ha ismerjük az igényeiket.

„TÉLÁLLÓ BANÁN” néven nálunk leggyakrabban 
a trópusi étkezési banán rokonát, a japán textil-
banánt (Musa basjoo) kínálják. Valójában Kína 
hegyvidéki területeirôl származó, hidegtûrô fajról 
van szó, melyet a japánok hurcoltak be a déljapán 
szigetekre. Egyes dél-dunántúli falusi kertekben 
régóta ültetik a környékbéli kastélykertekbôl szár-
mazó növények utódait. 

A banán egy föld alatti elágazó szárral (rizó-
mával) rendelkezô, lágyszárú növény. A „törzse” 
valójában a megnyúlt levélalapok kötege által al-
kotott áltörzs, melyekbôl sarjak formájában idôvel 
sok fejlôdik a rizómáról egy növényen. Rendkívül 
sok vizet képes raktározni ezekben az áltörzsek-
ben. A kertben napos, meleg, de széltôl védett déli 
fekvésbe ültessük, mivel leveleik könnyen sérül-
nek. Rendkívül víz-, tápanyag- és hôigényes nö-
vények, minél több vizet és tápanyagot kapnak a 
nyár folyamán, annál gyorsabban és nagyobbra 
fejlôdnek. A japán textilbanán csak akkor képes 
kivirágozni nyáron, ha minél hosszabb áltörzzsel 
sikerült átteleltetni, termése azonban étkezésre 
nem alkalmas. 

KEVÉSBÉ HIDEGTÛRÔK, mint az elôzô faj, a va-
lamivel ritkábban kínált, fiatalon gyakran pirosas 
tarka levelû szikkimi banán (Musa sikkimensis) és 
a fehéres viaszos áltörzsû jünnani banán (Musa 
yunnanensis). Áltörzsük takarás mellett is ritkán 
marad meg, viszont talajszintbôl kihajtva minden 
évben látványosan és gyorsan megnônek, ha nem 
is akkorára, mint a japán textilbanán. 

ÉRDEMES NYÁRRA KIÜLTETNI az 1-1,5 méte-
res áltörzsbôl már virágzó, nagyon szép rózsa-
szín vagy lilás virágzatú és apró rózsaszín vagy 

lilás, de magvakkal teli banánt termô törpe dísz-
banánt (Musa velutina) és a sárga virágzatú kínai 
álbanánt (Musella lasiocarpa). Bár vastag lomb-
takarás mellett rizómájuk a kertben is áttelelne, 
de nem tudna kivirágozni nyár végéig, ezért 
érdemesebb minden évben rizómával óvatosan  
kiásni és a pincében áltörzsestül átteleltetni, 
mint az egynyári kánna virágot (Canna indica). 
Így a legnagyobb áltörzsek a következô nyáron 
kivirágozhatnak és apró díszbanánterméseknek 
is örülhetünk ôszre. 

A kertben kiültetve, takarás mellett sem telel 
át a banánnal rokon hatalmas (6 méter) méretû-
re megnövô, gyönyörû, sötétbordó levelû etiópiai 

álbanán (Ensete ventricosum ’Mauriellii’) vagy a 
mediterrán kertekbôl ismert, nálunk szinte bárhol 
kapható, cserepes levéldísznövényként kínált tör-
pe étkezési banán (Musa x paradisiaca ’Dwarf Ca-
vendish’). Ezeket a növényeket célszerû májustól 
szeptemberig a földbe kiültetve „nyaraltatni”. Az 
ôszi fagyok elôtt kiásva szintén jól átteleltethetôk 
hûvös fagymentes, akár sötét helyen (szuterén, 
pince) is, rizómás áltörzzsel együtt. 

TAKARÁSSAL Nálunk a kertbe is kiültethetô fajok 
vastag (legalább fél méteres) lombtakarás mellett 
úgy viselkednek, mint az évelô növények. A taka-
rásból kilógó áltörzseik, leveleik minden évben el-
fagynak, de nyárra új „lombkoronát” nevelnek. A 
télálló „pálmák” a kertben már újabb keletûek, de 
rendkívül impozánsak, ha sikeresen át tudjuk ôket 
teleltetni. 

SZABADBAN, SIKERREL Kerti pálma néven is 
sokféle méretben forgalmazzák a kínai kender-
pálmát (Trachycarpus fortunei), mely akár 12 mé-
ter magas, rosttal borított törzset képes nevelni. 
Hazai viszonyok között a szabadban legsikereseb-
ben nevelhetô, tenyeresen osztott levelû, fagy-
tûrô pálma. Ennek ellenére takarás nélkül csak 
a télen legenyhébb mikroklímájú, védett, meleg 
budapesti és pécsi belvárosi kertekben, a fûtött 
házak déli fala mellé ültetve tartható meg. Más-
hol télire, az elsô komolyabb havazást és az azt 
követô jelentôs lehûlést megelôzôen (általában 

decemberben), fóliából készíthetünk takarást nö-
vényünknek infralámpás vagy fûtôkábeles vész-
fûtéssel. A növények töve körül a talajt is takarjuk 
10-20 cm vastagon száraz forgáccsal, szalmával 
vagy kéregaprítékkal. A kínai kenderpálma (Tra-
chycarpus fortunei) a fagyokat takarás nélkül 
is gond nélkül elviseli –9 ºC-ig. Azonban levelei  
–14 ºC-on teljesen elfagynak, bár az idôsebb tör-
zses egyedek új levelek nevelésével nyárra álta-
lában gyorsabban regenerálódnak, mint a fiatal, 
törzs nélküli, alacsonyabb növények. Ennek el-
lenére nem érdemes kockáztatni, a „határokat 
feszegetni” és spórolni a takarással, az enyhe 
télben reménykedve. A takarást a tél elmúltával 
(általában március elején) eltávolíthatjuk. 

JÓ FAGYTÛRÔ a japán kenderpálma (Trachy-
carpus wagnerianus), amely igazi slágernövény a 
pálmák között Nyugat-Európában. A reklámfogá-
sokkal ellentétben ez a faj sem fagytûrôbb, mint 
kínai „testvére”. Zömök, tenyeresen osztott levelei 
fenséges látványt nyújtanak, mint megannyi le-
gyezô. A kenderpálmák a talajjal szemben nem 
kifejezetten igényesek, viszont tavasztól ôszig 
biztosítsunk folyamatos öntözést és tápanyag-
utánpótlást nekik. Szintén fagytûrô, de alacsony 
bokor termetû, a sarjadzó, tenyeresen osztott le-
velû amerikai tûpálma (Rhapidophyllum hystrix) 
és a szürkéskék, legyezô levelû kúszó szabalpálma 
(Sabal minor). Ez utóbbi azonban – még folyama-
tos öntözés mellett is –, a mi klímánk alatt nagyon 
lassan nô. Más, déli származású növényekkel tár-
sítva, a fagytûrô pálmákkal és banánokkal igazi 
szubtrópusi hangulatot tudunk kölcsönözni ker-
tünk egy szegletének.   

Neményi András

Szubtrópusi hangulat a kertben

Musa basjoo

Trachycarpus
wagnerianus
(Fotó:
Neményi A.)

Kerti tipp

Kezdetben érdemes kisebb méretû, olcsóbb 
növényekkel kipróbálni kertünk „lehetôsé-
geit”, és tapasztalatot szerezni nevelésük 
és takarásuk tekintetében, majd ültethetünk 
nagyobb, impozánsabb törzses egyedeket is. 

A Szent István Egyetem Budai Campus villá-
nyi úti arborétumában már több mint három 
évtizede díszítenek az épület védelmében 
fagytûrô pálmák, bizonyítva létjogosultsá-
gukat az ilyen védett hazai kertekben, par-
kokban. 

  Jó tudni!
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A rózsa az egyik legkedveltebb dísznövényünk, 
amely az egész nyáron át tartó folyamatos 
virágpompa érdekében rendszeres ápolást 
igényel. Víz- és tápanyagigényes dísznövény, 
emellett számtalan kártevôje, kórokozója van. 

A rózsa pompázatos virágaiban akkor gyönyörköd-
hetünk a leghosszabban, ha már az ültetésnél oda-
figyelünk az igényeire.

ÜLTETÉS A rózsa számára olyan helyet válasz-
szunk, ahol naponta legalább 5-6 óra napfény éri, 
lehetôleg a reggeli órákban. Emellett szellôs, de ne 
huzatos helyre ültessük. A reggeli napfény ugyanis 
gyorsan felszárítja a levelekrôl a hajnali harmatot, 
ami a gombabetegségek melegágya. A rózsa a ta-
lajjal szemben nem igényes, amennyiben elegendô 
tápanyagot kap. A pangó vizet nem kedveli. Ho-
moktalajon tartós mûtrágya rendszeres bedolgo-
zásával tudunk sikereket elérni. 

A rózsát ültethetjük tavasszal és ôsszel is. 
Amennyiben szabadgyökerû oltványt telepítünk, az 
ültetést októberben fejezzük be. Az ültetôgödör két 
ásónyomnyi, körülbelül 40 centiméter mély legyen. 
Ha sorba telepítjük a növényeket 30-40 centimé-
terre kerüljenek egymástól. Ha többsoros ágyásban 

kívánjuk ültetni, akkor a sortávolság 60 centiméter 
legyen. Konténeres rózsát – a fagyos idôszakot és 
a forró, száraz napokat kivéve – az év bármely sza-
kában ültethetünk. Számára az edény méretének 
kétszeres szélességû, és egy kissé mélyebb gödröt 
ássunk. A növényt úgy emeljük ki az edénybôl, hogy 
a földlabda ne sérüljön.

Ültetés elôtt a gyenge hajtásokat távolítsuk el, 
a fôhajtásokat pedig metsszük vissza a bokorró-
zsánál 3-4, a futórózsánál 8-10, a magas törzsû 
rózsánál pedig 2-3 szemre.

Mivel a rózsa több évtizedig (a bokorrózsa 15-
20, a park- és futórózsa 30-40 évig) is egy helyben 
marad, bôségesen el kell látni szerves anyaggal. Az 
ületetôgödörbôl kivett földet érett istállótrágyá-
val, komposzttal vagy a kereskedelemben kapható 
humusztrágyával dúsítsuk. A gyors begyökerese-
déshez és hajtásfejlôdéshez is biztosíthatunk táp-
anyagot, ha ültetéskor (majd minden tavasszal) 
tövenként 6-7 gramm tartós mûtrágyát dolgozunk 
a talajba.

A tenyészedényes növényeket a benne lévô kö-
zeg szintjéig ültessük a gödörbe. A szabadgyökerû 
rózsa esetében az oltás helye 3-5 centiméterrel 
a talaj felszíne alá kerüljön. A rózsafákat eredeti 
ületési mélységükig vagy az elsô visszametszésig 
ültessük el. Az ültetôgödröt az ültetés és feltöltés 
elôtt és után is alaposan öntözzük (iszapoljuk) be. 
Tövenként körülbelül 5 liter vizet adjunk. A rózsa-
tövet az elsô fagyok beálltáig rendszeresen öntöz-
zük. A talajt 10-15 cm mélységig nedvesítsük át.

MÛTRÁGYÁZÁS A rózsát évente három alka-
lommal célszerû mûtrágyázni. Ha hagyományos, 
5-10-5, vagy 10-10-10 NPK-arányú, szemcsés 
mûtrágyát használunk, akkor az elsô adagot, tö-
venként 7-8 dekagrammot a kora tavaszi metszés 

után, a következôt pedig a fôvirágzás elején, majd 
a harmadikat július végén juttassuk ki. A máso-
dik és a harmadik adag mûtrágya káliumban gaz-
dag legyen. Augusztustól már ne mûtrágyázzunk.  
A szilárd és a folyékony mûtrágyát öntözéssel jut-
tassuk a talajba.

ÖNTÖZÉS A rózsa nyári hôségben rendszeres 
öntözést kíván. Az idôsebb példányok viszonylag 
mélyre hatoló gyökerei az alsó talajrétegben tárolt 
nedvességhez is hozzáférnek, de nagy szárazság-
ban ezek is hamar kimerülnek. Az új telepítéséknél 
gyakrabban kell pótolni a nedvességet. Inkább rit-
kábban nagyobb vízadagokkal öntözzünk. A talaj 
felsô 25-30 centiméteres rétegét alaposan ned-
vesítsük át. A vizet közvetlenül a növény tövéhez 
juttassuk, a leveleket lehetôleg ne érje nedvesség. 
A talajnedvesség megôrzésében nagy jelentôsé-
ge van az 5-8 centiméter vastagságban a rózsa-
tô köré terített könnyû, nyári mulcsnak, ami félig 
bomlott komposzt legyen. Fenyôkéregmulcsot ne 

használjunk, mert savanyítja a talajt, ami a sem-
leges talajt kedvelô rózsa fejlôdése számára hát-
rányos.

METSZÉS A rózsa az azonos évi hajtások végén 
hozza virágait, így ha az elôzô évi hajtásokat visz-
szametsszük, erôteljes oldalhajtásképzésre ser-
kentjük a növényt, ami a bôséges virágzás záloga. 
A metszés alkalmával az idôsebb tövekrôl távolít-
suk el az elöregedett vesszôket és a bokor belse-
jében fejlôdô gyenge hajtásokat, a visszafagyott 
hajtásvégeket pedig az egészséges részig. Tôbôl 
távolítsuk el a szemzési hely alatt növô alanyhaj-
tásokat. A metszést minden esetben a kifelé nézô 
rügy fölött 0,5-1 centivel, 45 fokban befelé lejtve 
végezzük el.

A virágágyi rózsák utolsó éves hajtásait ta-
vasszal, a fagyok elmúltával 3-6 szemre kurtítsuk 
vissza. A gyengébbeken csak 1-2 szemet hagyjunk, 
így tömör, dúsan virágzó bokrok tarkítják majd az 
ágyást. A termetesebb bokorrózsáknak hagyjuk 

is megjelenhet kertünkben, növényeinknek azonban 

tegyünk.

Felhasználható: kiskertekben, üvegházakban és 
lakásban dísz-, gyümölcs- és zöldségnövényeken 

-
ványok lemosására. Természetes növénykivonatának 

Romantikus rózsák

Kerti tipp

Mind az edényes, mind pedig a szabadgyökerû 
rózsát ültetés elôtt napos helyen állítsuk 4-5 
óra idôtartamra vízbe, hogy a tárolás, illetve a 
szállítás során elveszített nedvességet pótol-
hassa. A konténeres növényt edényestôl állít-
suk vízbe, a szabadgyökerû rózsa gyökérzetét 
csomagoljuk ki a fûrészporral töltött zsugor-
fóliából. A gyökereket óvatosan hajtogassuk 
szét, majd néhány centiméterrel kurtítsuk 
meg, a sérült részeket távolítsuk el. Az edé-
nyes rózsa gyökerét nem szükséges metszeni.
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meg a természetes formáját, és csak az idôsebb, 
vastagabb, földhöz közeli ágakat távolítsuk el. Ha 
túlságosan magasra nôtt a bokor, akkor 2/3 részéig 
metsszük vissza a növényt.

A tearózsa (vágórózsa) esetében a minél hosz-
szabb virágszár elérése a cél, ezért a tavalyi hajtá-
sokat erôteljesen, 2-3 szemre metsszük vissza.

A kúszó- (futó-) rózsák 4 évesnél idôsebb ágait 
tôbôl el kell távolítani, máskülönben túl sûrû, át-
láthatatlan lesz a növény. A 2-3 éves vesszôket 2-3 
szemre metsszük vissza, a tavalyi hajtások közül 
pedig csak azokat kurtítsuk meg, amelyek túlsá-
gosan hosszúra nyúltak. A kúszórózsa vesszôit és 
hajtásait a tô megtisztítása után rendezzük el és 
erôsítsük a támasztékhoz. A csüngô termetû rózsá-
kat a kúszórózsákhoz hasonlóan metsszük.

A magas törzsre oltott rózsákat (rózsafa) a bo-
korrózsához hasonlóan metsszük, ügyelve a szép 
koronaforma kialakítására is. A törperózsákat ma-
gasságuk 2/3 részéig metsszük vissza. A nosztal-
giarózsáknál a boltozatos bokorforma kialakítására 
törekedjünk. Tavasszal csak az idôs ágakat távolít-
juk el, az egyéves hajtásokat pedig olyan hosszú-
ságúra metsszük vissza, amekkorát a bokorforma 
kialakítása megkíván.

A növény energiájának megôrzése és a folya-
matos virágnyílás érdekében a nyár folyamán távo-
lítsuk el az elnyílt virágfejeket. Az újonnan telepí-
tett rózsatô estében az elnyílt virágokat a legalsó 
háromleveles lomblevél fölött vágjuk le. Többéves 
rózsatô esetén a virágot az elsô 5-leveles levél fö-
lött metsszük le úgy, hogy minden egyes hajtáson 
legalább két ötleveles levél maradjon. Csokros ró-
zsa esetében csak az elnyílt virágfejeket vágjuk ki 
a csoportból. A visszavágást éles eszközzel, késsel, 
metszôollóval végezzük, közvetlenül a rügy fölött.

TÉLI TAKARÁS A tearózsa, a grandiflóra és a 
floribunda fajtákat a mínusz 7 Celsius-fok alatti 
hômérséklet végzetesen károsítja. A téli védelem 
érdekében a tövet az elágazásig kupacoljuk fel 
földdel, amire száraz lombot szórjunk, vagy fe-
nyôgallyakat fektessünk 10-15 cm vastagságban.  
A takaróanyagot április elején bontsuk el.

(A rózsák károsítóira következô lapszámunkban 
részletesen kitérünk. A szerk.)

Harmath Rita

FAjTATíPuSOK
Teahibrid: A legkedveltebb, legnagyobb virágú, illa-
tos, újravirágzó típus. Felfelé törô 60-80 centis szá-
rán egyetlen virágot nevel. Gondos ápolást kíván, igen 
érzékeny a betegségekre és a kártevôkre. Rendszeres 
metszést és téli takarást igényel. Kertbe nem igazán 
való, inkább hajtatásban, vágóvirág-termesztésre al-
kalmas.
Floribunda: A teahibridnél alacsonyabb termetû, vi-
rágai valamivel kisebbek, csoportosan nyílnak. Folya-
matosan virágzik, és a károsítókra kevésbé érzékeny. 
Metszése során csak a beteg, sérült vesszôket kell el-
távolítani, és a gyenge hajtásokat erôteljesen vissza-
metszeni. Téli takarást kíván.
Grandiflóra: A teahibrid és a floribunda keresztezésé-
bôl származó fajtacsoport. Nagy virágai csoportosan 
nyílnak.
Polyantha: A floribundánál kisebb virágai hatalmas 
csoportokban nyílnak. Bokra lassú növekedésû, tél-
álló.
EGYÉB KATEGóRIÁK
Futórózsa: Lehet teahibrid és floribunda is. Hosszú 
hajtásokat nevel, csomókban megjelenô, telt, illatos 
virágai ôszig többször nyílnak. Támfalak, pergolák be-
futtatására alkalmas.
Talajtakaró: Alacsony termetû, elterülô szárú, szô-
nyegszerûen növô típus. Rézsûk fedésére alkalmas.
Minirózsa: Alacsony termetû, gyenge hajtásrendszerû, 
apróvirágú. Edénybe vagy jelzôsövénynek alkalmas.
Angol (nosztalgia-) rózsa: A 18-19. században neme-
sített régi rózsafajták és az új fajtatípusok kereszte-
zésébôl származó, csoportosan nyíló, tömvetelt szir-
mú, visszafogott, elegáns színárnyalatú, erôsen illatos 
bokorrózsafajták.
Francia rózsa: A vadrózsához hasonló, félig telt, cso-
portosan nyíló, illatos virágok. Sövénynek alkalmasak.

  Jó tudni!
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