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Segítség, kinôttük a kertet!
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NH CH2 C NTeppeki hatóanyaga (50% �oni- 
kamid) egy a levéltetvek elleni 
hatóanyag ami a piridinkarboxamidok 
csoportjába tartozik.

Új hatóanyag

Egyedi hatásmód
Szisztémikus szállítódás 

a csúcs irányába

X
A levéltetű nedvet szív fel a lekezelt levélből

Egy órán belül leáll a levéltetű táplálkozása
= megszűnik a mézharmat termelés 

A levéltetű 2-5 nap 
múlva elpusztul 

Transzlamináris
mozgás

Hatékony minden időjárási helyzetben

Napfény
A napsütés intenzitása nem befolyásolja

a Teppeki hatékonyságát.

Hőmérséklet
Bármely napszakban permetezhető.

Esőállóság
A Teppeki 3 órával a

kijuttatás után esőálló.
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kezelés eredménye

új levéltetű betelepülés

Előnyei:

a levéltetvek ellen

Betelt a kertünk, nincs hely a veteménynek. Mit 
tegyünk? Amire szükségünk lenne, az egy kis 
helyet foglaló, de „nagy teljesítményû”, könnyen 
ápolható és öntözhetô zöldségágyás. Eszembe 
jutott a magaságy, gondoltam kipróbálom.

A magaságy tulajdonképpen egy dobozba zárt 
dombágyás, kisebb felületû, de védettebb rend-
szer, melynek lényege és motorja a lassú, többéves 
komposztálási folyamat. A szakirodalom tanulmá-
nyozása és rövid tervezés után, családi segítség-
gel hozzá is fogtunk a megvalósításhoz.

HOZZÁVALÓK:
• Legalább  4×1 m napos, szélvédett terület.
• Oldalfalnak való anyag (nálunk ez: 10 méter 

csirkeháló, 30 db karó és hosszú vesszôk a cserény 
[pacsit] fonásához). Persze sokféle anyag alkalmas 
erre a célra (deszka, beton, zsalukô, tégla stb.).

• Metszésbôl a nyesedék: ágak, gallyak, ve-
nyigék, díszcserjék nyesedékei.

• Gyeptégla, gyomok, hullott falevél (dióé és 
fenyôé is!), kaszálék, kukoricaszár, csicsókagóré, 
letermett málnavesszô, szóval mindenféle kerti 
hulladék. Ezenkívül bármi, amit a komposztáló is 
befogadna, pl. zúzott tojáshéj, hagyma-, krumpli-
héj, növényi konyhai hulladék, kávézacc stb.

• Fahamu.
• Komposzt, esetleg érett istálló trágya.
• Gyengébb és termékenyebb feltalaj.

ELKÉSZÍTÉSE: 
• Kiástuk a 4×1 m méretû gödröt 20-25 cm 

mélyen.
• A kilapátolt földet két kupacba raktuk: fü-

ves felsô rész és szép, „tiszta” alsó réteg.
• Bevertük a karókat és köréjük húztuk a csir-

kehálót, majd ezek közé fûztük a hosszú vesszôket 
(ez nálunk a gyümölcsfákról és a kosárfûzrôl le-
vágott hosszú vízhajtásokat, sarjakat jelentette). 
A szomszédok találgatták, vajon a húsvéti nyulak-
nak készül-e a kifutó? 

KÉSZ A KERET, JÖN A FELTÖLTÉS:
• Alulra a vastagabb-vékonyabb ágak, galy-

lyak kerültek tessék-lássék felaprítva (kb. 25 cm  
vastagságban), rájuk a füves feltalaj. 

• Ezután vastagabb kórók, évelôk elszáradt 
maradványai, málnavesszôk következtek, szintén 
nagyjából felaprítva (kb. 15 cm). 

• Minden réteget taposással tömörítettünk.
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Kerti tipp
Érdemes az ágyást ôsszel elkészíteni, így ta-
vasszal az ülepedés után feltölthetô. Ezen-
kívül a téli csapadékot is felveszi, nem lesz 
olyan száraz.



• Erre a rétegre szórtunk kb. 3-4 vödör fa-
hamut.

• Eztán következett a tavalyi diólomb, né-
hány fenyôgally, kaszálék, gyomok egy kicsit lé-
dúsabb rétege (kb. 25 cm).

• A tavalyi komposztot (kb. 1 m3) talicskáz-
tuk a tetejére (kb. 35 cm) (1. ábra). 

• Kapott még egy kb. 15 cm vastag érett ló-
trágyaréteget, amit a kiásott talaj és némi termé-
keny kerti föld takart be 10 cm vastagságban.

Hagytuk 2 hétig ülepedni, majd a fagyok el-
múltával (május eleje) az ágyás felét bevetettük 
kedvenc zöldségeinkkel: hónapos retek, rukkola, 
lilahagyma, spenót, fejes saláta. Az ágyás másik 
felében palántát nevelünk: paradicsomfajtákat, 
padlizsánt és paprikát. Rendszeresen locsoljuk 
szórófejjel, bár a profik nyugodtan rendszeresít-
hetnek a sorokba csepegtetô csöveket. Mi még egy 
ideiglenes fóliatakarással egészítettük ki (2. ábra).

Prokaj Enikô

Lapunk elô-
zô számában a 
peronoszpóra-
féle betegségek 
és más gyakori 
levélbetegségek 
elleni védeke-

zésben leggyakrabban használt réztartalmú 
készítményekrôl esett szó. Ezúttal a liszt-
harmatos megbetegedés megelôzésére, illetve 
kezelésére alkalmas szabadforgalmú szereket 
vesszük számba.

A LISZTHARMAT az idei évben erôs fertôzéssel 
induló, nagyon jelentôs betegség (a már nyilván-
való idôjárási jelenségek erôsödésével, változásá-
val is összefügg). Tünetei korán, már a fakadással 
egy menetben megjelennek és minden zöld növényi 
részt megbetegítenek. A lisztharmatok a peronosz-
pórával ellentétben nem a levelek sejt közötti jára-
taiban betegítenek, hanem jellegzetes levélfelszíni 
kórokozók. Korábban úgy tudtuk, hogy gombakép-
letei a vesszôkön, rügyekben telelnek át, de mint 
idén is, a gyönge tél miatt kevésbé gyérültek átte-
lelô gombafonalai és tavasszal a fakadással együtt 
azonnal megjelentek.

MILYEN HATÓANYAGÚ SZEREKET HASZNÁL-
HATUNK A LISZTHARMAT ELLEN? A legtöbb 
esetben az áttelelô fertôzések jól látszanak a fá-
kon, vesszôkön. A tavaszi metszéssel sok ilyen fer-
tôzô képletet tudunk eltávolítani és az úgynevezett 
primer képleteket levágva, jelentôsen csökkenthet-
jük az elsô fertôzô nyomást. Természetesen ezeket 
a levágott részeket össze kell gyûjteni és fôleg ége-
téssel hatástalanítani.

A szervetlen hatóanyagú kéntartalmú szerek 
a védekezésben leggyakrabban használt készít-
mények. Régóta elterjedten használatosak, fôleg a 
kedvezô alacsony árfekvésük miatt.

Legismertebb képviselôik: Cosavet DF, Euro-
kén 2000 80 WG, Kumulus S, Microthiol special, 
Thiovit Jet. 

Ma már ezek a szerek is környezetkímélô for-
mulációban készülnek, a DF, WG jelölések egyértel-
mûen erre utalnak, ahogy a Thiovit Jet jelzôje is, a 
Microthiol jelzései a granulált kiszerelést jelentik. 
Ezek a szerek a korai, tavaszi idôszakban, maga-
sabb dózisban 0,5-0,6%-ban használatosak, fôleg 
ilyen tavaszon, mint az idei. Méhekre, vizekre nem 
veszélyesek, a granulátumok tûzveszélyessége sem 
jelentôs. Nyári alkalmazásban már csökkenteni kell 
a dózist, 10 liter vízhez 2-3 dkg szert kell adagolni. 
További nagy elônye is van a kénkészítményeknek: 
az atkákra és a pajzstetvekre is gyérítôleg hatnak. 
Vigyázzunk arra, hogy perzselô nap esetén csak a 
korai, de inkább az esti órákban permetezzünk.

A kénkészítményeket a korai idôszakban hasz-
nálhatjuk, majd legközelebb a hajtásfejlôdés meg-
állása után nyár végi, ôszi kezelésekre. Közben más 
szerek alkalmazása jobb hatékonyságú. Levélzöld-
ségek esetében a kénkészítmények használata nem 
kívánatos, mert keseredést vagy a leveleken per-
zselést idézhet elô.

KONTAKT HATÁS Korábban voltak kísérleteink 
még nagyüzemi parcellákban is, hogy a szôlôt 
egész évben csak kénnel védjük meg a lisztharmat 
ellen. Ez lehetséges is, csak a veszélyes idôszakok-
ban a permetezés idejét sûríteni kell, és mivel csak 
kontakt (érintôleges) hatása van, az erôs fejlôdé-

A magaságy elônyei: A metszésbôl kikerülô 
nyesedéket teljesen elnyeli, a tavalyi lombot, a 
komposztot és az egyéb hulladékokat is (lásd 
a hozzávalóknál). Rend van a kertben. A ki-
kerülô zöldségek helyére másod-, harmad- és 
áttelelô növények kerülhetnek. Jól érvényesül 
a növénytársítás hatása. Kézközelben a felü-
let, nem kell hajolni. Szép és formatervezett.  
A koraiság fokozható és kis helyrôl sok zöld-
ség nyerhetô, a folyamatos vetés és betaka-
rítás miatt. Látványos dísznövényágyakat is 
kialakíthatunk ezzel a módszerrel. 

Hátrányok: Sokat kell lapátolni és talics-
kázni, amikor készül. Kezdetben kicsit száraz, 
nehéz átnedvesíteni, de ha figyelünk a rend-
szeres öntözésre, akkor nem lesz gond a to-
vábbiakban. 

  Jó tudni!

 Egy szép angliai példa (Forrás: www.quickcrop.co.uk/blog)

1. ábra 2. ábra

Növényvédô szerek
elnevezései, jelölései II.

A kén, mint hatóanyag az elemi kén gomba-
ölô hatásával pusztítja a gombákat, ahogy a 
bornál és savanyúságoknál is kihasználjuk jó 
tartósító hatását.

  Jó tudni!
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si idôszakokban csupán a 4-5 naponkénti kezelés, 
vegyszerborítás adhat kellô védelmet.

KÉNPÓTLÓ HATÓANYAGOK Régi készítmény a 
Nimród 25 EC, ami 25%-os bupirimát hatóanyagú 
EC (folyékony, vízben jól keverhetô, emulgeálható). 
Ez a szer csak almában használható, fôleg a hajtás-
növekedés idôszakában javasolt.

Bizonyára sokan ismerik a Karathane Star EC-
t, ami korábban szabadforgalmú szer volt. Most 
csak a kis kiszerelésû változatai vásárolhatók és 
csak szôlôben használható. Jó atkagyérítô mellék-
hatása is van, és a kora tavaszi hidegebb, hûvösebb 
idôjárásban is jó hatású. Alkalmazásánál feltétlenül 
tartsuk be a környezetvédelmi elôírásokat.

Kapható még Tiosol néven egy kéntartalmú 
lombtrágya, amit egyes növényeknél kénpótlásra, 
de téli lemosó kezelésre is használhatunk, sôt nyári 
hígításban is alkalmazható. Ez tulajdonképpen gyá-
rilag elôállított mészkénlé (kalcium-poliszulfid).

A KORSZERÛ, FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ NÖVÉNY-
VÉDÔ SZEREK kipermetezve 30-60 perc alatt 
bekerülnek a növényekbe és felszívódva már be-
lülrôl védenek. A hajtásnövekedés csúcsi irányába 
is továbbjutva, belülrôl védik a betegségek ellen 
gyümölcs-, zöldség- és szôlôfajtáinkat. Ezek a sze-
rek a varasodás, a lisztharmat és a monília ellen 
is sokszor hatékonyak. Hatásukból adódóan fôleg 
a hajtásnövekedés intenzív idôszakában alkal-
mazhatók eredményesen, mert a növénybe jutva 

a késôbbi esô már nem csökkenti jelentôsen haté-
konyságukat. A Score 250 EC 250g/l hatóanyag-
tartalommal folyékony, vízben jól oldódó készít-
mény. Lisztharmat, varasodás, ôszibarackban fôleg 
levélfodrosodás (tafrina) elleni szer. 
A Topas 100 EC 10%-os hatóanyag-tartalommal 
elsôsorban a lisztharmatok ellen jó készítmény, de 
engedélyokirata szerint még sok kultúrában, más 
betegség ellen is hatékony. A Systhane duplo 40 
ml-es kis kiszerelése szabadforgalmú készítmény 
varasodás, lisztharmat ellen, meggyben a monília 
ellen is. Fôleg dísznövényekben és zöldségfélékben 
a lisztharmat ellen igen hatékony. A rózsa virág-
zásban nagyon kényes, mert a virágszirmok hamar 
perzselôdnek, így kímélô szer használata ajánlott. 
Az utóbbi három szer mind folyékony EC (emul-
ziókoncentrátum), melyek vízben jól elegyednek. 
Permetlékészítésnél ezeket adjuk hozzá utoljára, a 
többi hatóanyagot – például rovarölôt, gombaölôt 
– elôbb keverjük be.

Sok kultúrában jól használható szer a Signum 
WG, két hatóanyag kombinációja, WG formulá-
cióban. A 300 g, illetve az alatti kiszerelések sza-
badforgalmúak. Kiemelkedô hatású csonthéjasok 
moníliája ellen, de a levélbetegségek esetén is ha-
tékony. A gyümölcsmonília ellen is véd, és rövid az 
élelmezés-egészségügyi várakozási ideje (7 nap). 
Bogyósokban a szürkepenész elleni védelemben is 
jól alkalmazható, mivel ugyancsak rövid a várako-
zási ideje: 3 nap szamócában, 7 nap málnában.

Dr. Vályi István                               

Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

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

•  megbízható, hosszan tartó védelmet biztosít a pernonoszpóra-fertőzés ellen a szőlőlevélen és a fürtön
•  új standardot képvisel a szőlőfürt védelmében, mely független az időjárási feltételektől
•  biztonságos a felhasználóra és a környezetre egyaránt
•  az integrált növényvédelmi programba jól beilleszthető készítmény
•  nincs káros hatása a bor erjedésére és egyéb beltartalmi paraméterére

A készítmény I-es forgalmi kategóriájú. Kérjük fi gyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást!
Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 
• www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com

Védek az esőben!
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A hónapos retek az egyik legkorábban szedhetô 
zöldségfélénk. Hidegtûrô, így korán vethetô, és 
ahogy a neve is mutatja, mindössze csak egy 
hónapot kell várni, hogy jellegzetes, frissítô ízét 
már tavasszal élvezhessük. A karalábé kiválóan 
tárolható, így egész évben rendelkezésünkre áll 
a konyhában, ám az elsô zsenge gumókat érde-
mes akár nyersen is fogyasztani. A kelek népes 
csoportja pedig jól használható választékbôví-
tésre még a kisebb méretû kertekben is.   

FAJOK ÉS FAJTATÍPUSOK A jól ismert, gömbölyû 
és piros hónapos retek mellett számos más típus is 
nagy biztonsággal termeszthetô hazánkban. 

• A hónapos retek hagyományosan termesz-
tett fajtái teljes egészében piros színûek és gömbö-
lyûek, de vannak fehér, kétszínû (piros és fehér), sôt 
még lilás vagy fekete színû változatok is. Ez a típus 
már kora tavasszal vethetô, tenyészideje rövid. 

• Az úgynevezett nyári retkek répa alakúak, 
hengeresek, általában fehérek. Kora tavaszi vetésre 
nem alkalmasak, de áprilistól vethetôk. Tenyészide-
jük 60 nap körül alakul, így a gumók nyáron szed-
hetôk. 

• A retkek harmadik csoportjába az ôszi-téli 
fajták tartoznak. Általában nagyméretûek és göm-
bölyûek, fehér vagy fekete színûek. Tenyészidejük 
kb. 100 nap. Ezeket a fajtákat nyár végén vetjük és 
ôsszel vagy télen szedjük. 

A karalábé két fô fajtatípusa a színében tér el. 
Hazánkban mind az úgynevezett fehér (valójában 
zöld), mind a kék (gyakran inkább lila) színû fajták 
termesztése is elterjedt. A fajták között lényeges 
különbség lehet például a gumó méretében és a te-
nyészidejében. Egyéb morfológiai eltéréseknek (pl. 
levél alakja, fodrozottsága) gyakorlati jelentôsége 

nincsen, csak azoknál a fajtáknál, amelyeket dísz-
növényként hasznosítunk. 

A kelfélék csoportja igen változatos, mivel nem 
csak fajták, hanem különbözô fajok alkotják. A leg-
gyakrabban termesztett és leginkább ismert fajok, 
mint a kínai kel és a leveles kel (más néven fodros 
kel) jól alkalmazhatók a korszerû, egészséges táp-
lálkozásban. Választékbôvítésnek pedig érdemes a 
hazánkban is egyre nagyobb népszerûségnek ör-
vendô bordás kel (pakchoy), vagy a kevéssé kedvelt 
bimbós kel termesztésével próbálkozni. 

VETÉS A hónapos retek rövid tenyészideje miatt 
nem foglalja sokáig a helyet az ágyásban, inkább 
csak más kultúrák elô- vagy utóveteményeként al-
kalmazzuk. Jól használható úgynevezett sorjelölô 
növényként: a lassan és vontatottan csírázó sár-
garépával egy sorba vetve a hónapos retek mu-
tatja nekünk, hogy hol kell óvatosan kapálni, hol 
fejlôdnek a sérülékeny répa-csíranövények. Mire a 
sárgarépa eléri azt a méretet, hogy lombjával maga 
is mutatja a sorát, a hónapos retket addigra fel-
szedjük, és a répa zavartalanul tovább fejlôdhet.  
A retket magról szaporítjuk, nem nevelünk palántát. 
A magok 2-3 cm mélyre kerüljenek a vetôágyban. 

A retek, a karalábé és a kelfélék 



A karalábét szintén elô- vagy utóveteményként 
termesztjük. Palántáról akár már március végén is 
ültethetô, de ekkor esetenként még fátyolfóliás ta-
karásra szorul. Kétéves növényként csak a második 
évben nevel magszárat, de tartós tavaszi hideg ha-
tására már az elsô évben kineveli a virágzati szárat  
és nem fejleszt szabályos gumót. Másodvetemény-
ként júliusban vagy augusztusban is ültethetjük. 
A rövid tenyészidejû (40-50 nap) fajtákat 20×20 
cm-es, a hosszú tenyészidejûeket (50-90 nap) 
40×40 cm-es térállásba ültessük. Ha nem palántát 
ültetünk, ha helyre vetünk, a magok ne kerüljenek 
1,5-2 cm-nél mélyebbre. 

A kínai kel több tulajdonságában is eltér a ha-
zánkban hagyományosan termesztett káposztafé-
léktôl. Rövidnappalos növény lévén biztonságosan 
csak tavasszal (március közepén) vagy ôsszel (au-
gusztus közepétôl) ültethetôk a palánták, amelye-
ket tûzdelés nélkül neveljünk. A leveles kel kiváló 
téltûrô képességét célszerû kihasználni. Mivel fejet 

nem képez, a leszedett levelek helyett folyamato-
san újabbakat hoz. A bordás kel április és október 
között magvetéssel vagy palántáról is szaporítha-
tó. A javasolt térállás 25×25 cm. A bimbós kel a 
legjobb fagytûrô képességû káposztafélénk, így a 
fejlôdô bimbókat egész télen át szedhetjük. A rövid 
tenyészidejû fajtákat júniusban, a hosszú tenyész-
idejûeket júliusban ültessük.

TERMESZTÉSI TUDNIVALÓK A retek fény- és víz-
igényes növény. Öntözésénél ügyelni kell azonban 
az egyenletes adagolásra, mert mind a hirtelen 
kiadott, nagy mennyiségû víz, mind pedig a telje-
sen kiszáradt talaj hatására kirepedhetnek a gu-
mók. A retek viszonylag rövid tenyészideje miatt a 
tápanyag-utánpótlásra nem kell különösebb gon-
dot fordítanunk, a tenyészidôszak elején érdemes 
azonban egy mérsékelt adag nitrogéntrágyával se-
gíteni a fejlôdést, mert az optimálisnál alacsonyabb 
nitrogénszint csípôs íz kialakulásához, illetve pud-
vásodáshoz vezethet. Ápolási munkája kimerül a 
talaj porhanyításában, amely segíti az optimális 
nedvességviszonyok fenntartását is amellett, hogy 
hatékony megoldást jelent a gyomok ellen.

A karalábé fényszegény körülmények között 
megnyúlt gumókat fejleszt. Kisméretû és a talajban 
sekélyen elhelyezkedô gyökérzete miatt a talaj mé-
lyebb rétegeiben található vizet nem tudja haszno-
sítani, így folyamatos, egyenletes öntözést igényel. 
Onnantól, hogy a karalábéfejek már dió nagysá-
gúak, az ágyás talaja mindig legyen nedves, száraz 
körülmények között ugyanis fás gumók alakulnak 
ki. Amennyiben rövid tenyészidejû (40-50 nap) faj-
tát választunk, idôben szedjük fel a terményt, mert 
a kései szedés szintén fásodáshoz vezet. Tápanyag-
igénye viszonylag nagy, fôleg a nitrogén- és fosz-
fortrágyát hálálja meg. A trágyaféleséget nem kell 
mélyen a talajba dolgozni (max. 5-15 cm), hiszen a 
gyökerek csak a felsô rétegben találhatók. A sekély 
gyökerezés miatt csak a legszükségesebb esetben 
kapáljunk a növények közvetlen közelében, inkább 
kézi gyomirtást célszerû végezni. 

A kínai kel öntözésénél is az egyenletes víz-
ellátás a kulcs, de ennél a fajnál még a megfe-
lelô páratartalom is szükséges a jó minôségû fe-
jek kineveléséhez. Magas nitrogénigénye van, de 
a bórtartalmú trágyát is meghálálja. Sem a nagy 

meleget, sem a hideget nem tûri. Tavaszi termesz-
tésnél a fejeket április végén szedjük fel, az ôszi 
termesztés végét pedig a tartósan 4 °C alatti hô-
mérséklet jelenti. Ha a kínai kelünk feje belül bar-
nulni kezd, juttassunk ki kalciumtrágyát. A leveles 
kel termesztésénél kerüljük a homokos talajokat, 
mert a talajszemcsék beülnek a levelek fodraiba és 
megnehezítik a tisztítást. A bordás kel környeze-
ti igényei a kínai keléhez hasonlóak. Felszedésére 
akkor kerülhet sor, amikor a növények elérik a faj-
tára jellemzô, 30–50 cm közötti magasságot. Ez 
fajtától függôen 20–75 nap közötti tenyészidô-
szakhosszt jelent. A bimbós kel fényigénye nagy, 
fényszegény körülmények között laza szerkezetû 
bimbókat fejleszt. A teljes megvilágítás mellett 
sok és egyenletesen kijuttatott vizet, magas párát 
és sok tápanyagot (leginkább szerves trágyát) igé-
nyel. A magas tápanyagigény azzal is magyaráz-
ható, hogy a növény igen magasra nô, egyes fajtái 
1 m-nél hosszabb szárat is fejleszthetnek. Ameny-
nyiben nem tervezzük átteleltetni a növényeket, a 
betakarítás elôtt kb. egy hónappal vágjuk le a haj-

tás legfelsô részét (tetejezés). Ezzel a növekedés 
megszüntetésére és a levélnyelek tövében fejlôdô 
bimbók erôsítésére késztetjük a növényeket. Télen 
a fagyott bimbók szedésénél viseljünk kesztyût, 
mert a kéz melegétôl megbarnulhatnak.

 
TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI HATÁS A retekfélék-
nek hagyományosan a C-vitaminban gazdag gu-
móját fogyasztjuk. 

A karalábé legfôbb értékét táplálkozástani 
szempontból szintén a magas C-vitamin-tartalom 
adja. Jól tárolható zöldség, egész évben használ-
hatjuk levesek, fôzelékek vagy húsos ételek alap-
anyagaként, de a friss, zsenge gumók nyersen is 
kedvelt tavaszi csemegének számítanak. 

A kínai kel a magas C-vitamin-tartalom mellett 
jelentôs B1- és B2-vitamin-szinttel, illetve ásványi-
só-tartalommal is jellemezhetô. A többi kelfélével 
szemben fôzéskor nincsen jellegzetes, erôs káposz-
taillata, és könnyebben is emészthetô az emberi 
szervezet számára. 

Dr. Szabó Anna

A leveles és bimbós kel nem elsôsorban a bel-
tartalmi tulajdonságai miatt értékes káposz-
taféle. Kiskerti termesztésük ajánlott, mivel 
télállóságuknak köszönhetôen azon kevés 
zöldségféléink közé tartoznak, melyeket egész 
télen, akár a hó alól is frissen szedhetünk.  
A bimbós kel hazánkban nem örvend nagy 
népszerûségnek, de tôlünk északabbra (ahol 
a hidegtûrése miatt a termesztése nem okoz 
gondot) igen kedvelt zöldségnek számít.  

  Jó tudni!
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A melegigényes zöldség-
növények, a paprika,  
a paradicsom, az uborka, 
a tojásgyümölcs palán-
táit május végén ültet-
hetjük szabad földbe. A 
zöldségféléknek a szezon 
folyamán folyamato-

san felvehetô tápanyagokra van szükségük, a 
makroelemek mellett mikroelemekre is. Erre 
szolgálnak a talajba az ültetést megelôzôen 
vagy azzal egy menetben kijutattható kor-
szerû, burkolt, tartós mûtrágyák, amelyek több 
hónapig rendelkezésre álló tápanyagokat is 
tartalmazhatnak.

KIEGÉSZÍTÔ TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSRA már 
a zöldségpalánta kiültetése után is szükség lehet, 
különösen a tápanyagigényes paprika, paradicsom 
és tojásgyümölcs esetében. A zöldségpalántáknak 
a kezdeti idôszakban a gyökeresedés érdekében a 
többi makrotápelem, a nitrogén és a kálium ará-
nyához képest több foszforra van szükségük. So-
kan tapasztalhatták, hogy a fiatal növények leve-
lei kékes, lilás színt öltenek, ami a foszforhiányból 
adódik. Relatív foszforhiány akkor is jelentkezhet, 
ha a talaj még hideg, mert a benne rosszul moz-
gó foszfort a fiatal, fejletlen gyökerek nem tudják 
fölvenni. A foszforhiány súlyos esetben a növény 
teljes pusztulásához vezethet. A kiültetett zöldség-
palántáknak a gyors kezdeti fejlôdés érdekében, az 
ültetési sokk kivédésére azonnal hasznosuló fosz-
for forrást kell biztosítani.

KÉSÔBB,  LOMBFEJLÔDÉS IDÔSZAKÁBAN  nit-
rogénre van nagyobb igény. A kígyóuborka ese-
tében különösen nagy figyelmet kell fordítani a 
nitrogénellátásra, a hiánya ugyanis a termés torzu-
lásához (görbülés) vezethet. A virágzás és termés-
kötôdés idôszakában ismét nagyobb mennyiségben 
van szükség foszforra, míg a terméséréskor a ká-
liumtúlsúlyos táplálásra kell helyezni a hangsúlyt. 

TERMÉSÉRÉSKOR megnövekszik a zöldségek 
kalciumigénye is, ami a sokak által tapasztalt 
csúcsrothadás (feketedés a termés talpán) tüne-
tét okozza.

TÁPOLDATOZÁSNÁL ne hagyjuk figyelmen kívül 
az öntözôvizünk minôségét sem. Kemény öntözô-
vízben ugyanis a tápanyagok rosszul oldódnak, 
nem hasznosulnak megfelelôen, a növények hiány-
tüneteket mutatnak annak ellenére, hogy elôírás 
szerint adagoltuk a mûtrágyát.

LOMBTRÁGYÁZÁSSAL egészíthetjük ki a tala-
jon történô táplálást. Lombtágya használatával 
stresszhelyzetben, például kiültetéskor a fejletlen 
gyökerek, a hideg talaj, késôbb a nyári forróság, 
gyökérsérülés stb. esetén fokozható a növények 
asszimilációja, így könnyebben átvészelik a szá-
mukra kedvezôtlen viszonyokat. Emellett a lom-
bozatra kijuttatott mûtrágya tápanyagtartalmát 
a növény gyorsan hasznosítja, így jó eredménnyel 
megelôzhetôk, sôt, helyreállíthatók az enyhe táp-
anyaghiányok.

Gócza Szabolcs

Hajtatott zöldségek tápoldatozása 
www.solinure.hu 

www.icl-sf.hu

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

A szeszélyes április megmutatta az utóbbi 20 
év egyik legnagyobb, országos szinten is je-
lentkezô fagykárát. A kertekben fagytól sérült 
szôlôhajtást, elbarnuló levelû burgonyát és dió-
fákat, gyümölcskezdeményeiket hullajtó csont-
héjasokat láthattunk. Szerencsére a természet 
mindig küzd és újraéled, aminek hatására a 
szôlô és a burgonya újból kihajtott, remélhetô-
leg a gyümölcsfák a még megmaradt termései-
ket kinevelik. Azért, hogy sikeresen termesszük 
növényeinket, a megújulásukat és fejlôdésüket 
nekünk is segítenünk kell.

SZÔLÔNÉL a fagykárok elsôsorban a tápanyagokat 
szállító edénynyalábokat teszik tönkre, emiatt az 
elsôdleges hajtások elhervadnak. A fagykár mérté-
ke határozza meg, hogy a hajtások újból élednek-e 
vagy visszahajtásokat kezd erôteljesebben táplálni 
a növény. Azonban minkettôre igaz az, hogy ezek a 
hajtások és a fejlôdô virágzat gyengébbek lesznek 
és érzékenyebbek a külsô behatásokra (gombák, ro-
varok, aszály, perzselés). A gazdának ezt a fejlôdést 

kell megerôsíteni megfelelô táp-
anyag-utánpótlással. Erre a célra 
kiváló megoldás a BIOFIT Szôlô nö-
vénykondicionáló készítmény (5 l 
és 1 l). Levélre permetezve (4 dl/10 
liter víz/100 m2) növényvédô szerek-
kel keverve is kijuttatható. Komplex 
elemtartalma és természetes ke-

látjai révén gyorsan felszívódik. A növény képes 
raktározni és ezzel nem csak az elfagyott hajtások 
regenerációját segíti, de hosszú távon ellenállóbbá 
teszi a növényt a fertôzésekkel szemben. A rügy-
differenciálódásra gyakorolt kedvezô hatása miatt 
termésnövelô hatásával is számolni lehet. 

GYÜMÖLCSFÁKNÁL a tavaszi fagykárok elsôsor-
ban a termésmennyiség csökkenésével, valamint a 
még megmaradó termés minôségének romlásával 
járhatnak. A gyümölcsök mérete apróbb lesz, szí-
nük halványabb, ízük, zamatuk is eltérhet a meg-
szokottól. Fontos szempont, hogy minél elôbb se-
gítsük a növényt a regenerációban. Ehhez mind a 
talajon (szerves, szervetlen), mind a lombozaton 

keresztüli tápanyag-után-
pótlás szükséges, amelyre 
optimális megoldásként a 
BIOFIT Gold és BIOFIT (5 l 
és 1 l) növénykondicionálók 
javasolhatók. Gyakorlatilag 
az összes kiskerti zöldség-
kultúrában eredményesen 
használhatók. 

VIRÁGOKNÁL  ilyenkor a muskátli, 
rózsa, hortenzia, rhododendron igényel 
odafigyelést. A hirtelen beköszöntött 
tavasz hatására korábban kezdtek vi-
rágozni az azáleák és a rhododendro-
nok. Az április utolsó felében érkezett 
fagy azonban rajtuk is nyomot ha-
gyott. Ha a növényeinket fagysérülés 
érte vagy a virágzási idôt meg sze-
retnénk hosszabbítani, mindenképpen 
használjunk Flowers Rhododendron 
tápoldatot. 

Az edényekbe kiültetett muskátli, 
petúnia és egynyári virágok is igény-
lik a tápoldatos kezelést. Ha csak víz-
zel öntözzük ôket, akkor a talaj felsô 
rétegébôl folyamatosan kimossuk a 
tápanyagokat, aminek hatására nö-
vényeink csak sínylôdnek. Azért, hogy 
dús levélzetû és sok virággal pompá-
zó balkonnövényünk legyen, legalább 
hetente Flowers Muskátli tápoldatos 
lágy vízzel locsoljuk meg ôket.

Kertünk gyönyörû, sokszor egész 
nyáron virágzó ékszerei a rózsák. Mi-
vel  több éven vagy évtizeden keresztül 
ugyanazon a helyen maradnak, ezért 
feltétlenül el kell látni ôket tápanyag-
gal, hogy szépen lombosodjanak és 
sok virágot neveljenek. A leghálásabb kerti díszünk 
lehet, ha megfelelôen gondoskodunk róla és Flower 
Rózsa tápoldatos vízzel locsoljuk. Ez a készítmény 
makro- és mezoelemeken kívül a rózsa számára 
fontos elemeket, vasat és rezet is tartalmaz. 

www.okogazda.hu
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Kiskerti növénykezelés fagykárok után
Palánták kiültetés utáni táplálása
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Gondolták volna, hogy az a rovar, amelyik je-
lentôs kárt tud okozni a kertészeti és szántó-
földi növényeken, de még a dísznövényeken is 
megél, „indult” a 2015. év rovara választáson? 
Tetszetôs külleme miatt még meg is érdemelné 
a címet, de akiknek a kertjében okozott már 
komoly gondot, vajon szavaztak volna-e rá?

JELENTÔS KÁRTÉTEL Amellett, hogy a vándor-
poloska az egész világon elterjedt, nem ismerjük 
túl régóta hazánkban, csupán 2002-ben figyel-
ték meg elôször, és azóta, a forró nyaraknak is 
köszönhetôen, jelentôsen felszaporodott. Mára 
egész Magyarországon találkozhatunk példá-
nyaikkal. A zöldségnövények közül kedvence a 
paradicsom, uborka, zöldbab, de megtelepszik a 
különféle gyümölcsféléken is, és nem veti meg a 
szántóföldi kultúrák közül a burgonyát, a napra-
forgót, a kukoricát sem. Megtalálhatjuk egyedeit 
már sok gyom- és dísznövényen is. Világszerte 
több mint 100 növényfajjal is táplálkozhat. 

Szúró-szívó szájszerve segítségével növényned-
vekkel táplálkozik, és feltétlen elônyben részesíti a 
generatív szerveket, tehát a bimbókat, virágokat és 
a puha, lédús terméseket. Ha éppen nem használja 
szívókáját, a hasa alá görbíti, az elsô pár lába közé. 
A lárva és a felnôtt egyed egyaránt kártevô.

PÖTTYÖS ROVAR, TARKA LÁRVA A 12-16 mm-es 
hosszúságával a címerespoloskák vagy más néven 
pajzsospoloskák között a vándorpoloska elég nagy 
termetû jószágnak számít. A kifejlett egyed alakja 
pajzsra emlékeztetô, színe egyöntetû világoszöld. 
Jellegzetes bélyege, hogy a hátán a pajzsán, ke-
resztben egy sorban 5 apró pötty figyelhetô meg, 
melyek közül a szélsô kettô fekete, a középsô há-
rom fehér színû. Jól repül, de mászni is gyorsan 
tud. Csak a lárva tarka, de az nagyon mutatósan. 
Dekoratívan, gyöngysorszerûen sorakoznak hátán, 
a kezdetben fekete, majd egyre zöldülô alapon a 
sárgás, majd fehér, oldalán pedig a pirosas fol-
tok. Az egyre növekedô lárvastádiumokban mindig 
más-más összetételû a szín és a mintázat.

BÛZÖS VÁLADÉK Megtámadja a növény leve-
lét, szárát, termését. A kártétel következtében 
a megszúrt gyümölcs torzul, növekedésében 
megreked, elszínezôdik, éretlenül lehullik, vagy 
késôbb elrothad. Kellemetlen szervük még a bûz-
mirigyek, melyek a poloskákra általánosan jel-
lemzôek, zavarásra ezekbôl undorító kellemetlen 

bûzös szagú váladékot bocsátanak ki, ami egy-
részt élvezhetetlenné teszi a termést, másrészt 
pechünkre el tudja riasztani az ôket támadó ra-
gadozó rovarokat. Emésztônedvével és ürüléké-
vel is szennyez.

TÖBB-KEVESEBB NEMZEDÉK Sok poloskafajt 
ismerünk családjából, de közülük világszerte a 
vándorpoloska az, amely kiérdemelte a legveszé-
lyesebb jelzôt károsításával. A telet védett helyen, 
különbözô repedésekben próbálja meg kifejlett 
alakban átvészelni, s ha túléli azt, a felmelegedés 
hatására elôjôve folytatja egyedfejlôdését, káro-
sítását. A nôstény évente egy vagy két alkalommal 
a levelek fonákára helyezi csoportosan a tojásait, 
nálunk kevesebb, melegebb éghajlaton több nem-
zedéke is van szezononként.

ÁTGONDOLT VÉDEKEZÉS Rendszeres, külön vé-
dekezés nem indokolt e faj ellen. Külön engedélye-
zett szer nincs a vándorpoloska ellen. A védekezés 
ellene alkalomszerû lehet, amennyiben túlzó mér-
tékben felszaporodna. A kapható rovarölô szerek 
irtják ôket, de mindig gondoljuk át, mikor és mi-
lyen kultúrában érdemes bevetni azokat. Egyes pi-
retroid és neonikotinoid hatóanyagú készítmények 
azok, melyek szabadforgalmúként beszerezhetôk, 
és hatásosak ellene. 

S hogy melyik rovar nyerte a 2015. év rovara 
szavazást? Abban az évben a nagy szentjánosbo-
gár vitte el a pálmát.

Taxner Ágnes

Megjött a vándorpoloska is
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Kerti tipp
Védekezésül próbálkozhatunk csalogató, 
számára kedvenc növény, pl. bab ültetésé-
vel, melyen elôszeretettel megtelepszik és a 
többi növényünket jó eséllyel békén hagy-
ja. Ha csak néhány példánnyal találkozunk, 
azokat mechanikai módon távolítsuk el, de 
használhatunk takaróhálót is, mellyel takar-
hatjuk a növényt vagy a termést a tömeges 
inváziótól. 

Fekete alapon pettyesek a fiatal lárvák 

Zöldes alapon pettyes az idôsebb lárva
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A FLUMITE ELÔNYÖS TULAJDONSÁGAI

■ Kettôs hatásmód – tojássterilizáló és tojásölô 
hatású – gátolja az életképes atkatojások kifej-
lôdését, megakadályozza az atkatojások kelését.  
A hatóanyagot a táplálkozó nôstény atkák felve-
szik, ami sterilizálja a nôstényekben képzôdô atka-
tojásokat. 
A flufenzin elpusztítja a fiatal, mozgó lárvákat és 
a nimfákat.
■ Hosszú hatástartam – a permetezést követôen 
40-60 napig védelmet biztosít.
■ Transzlamináris hatás – a levelek fonákján tar-
tózkodó atkákra is hat. 
■ Széles hatásspektrum – levél-, gubacs- és ta-
kácsatkafajok ellen egyaránt hatékony. Kitûnô ha-
tású az eltérô fajokból és fejlôdési alakokból álló, 
vegyes atkapopulációk ellen is. 

Levél-, gubacs- és takácsatkaölô szer
Forgalomba hozható és felhasználható:
2016. április 1-tôl 2016. július 31-ig.
Engedélyszám: 04.2/10076-2/2015. NÉBIH 
Hatóanyaga:  200 G/L DIFLOVIDAZIN
Felhasználható: szôlô, gyümölcs, (alma, körte, nek-
tarin, szilva, dió), bogyós (szamóca, málna, szeder, 
köszméte, piros és fekete ribiszke, bodza), közterü-
leti díszfa, díszcserje, hibridkukorica és szója atka-
károsítói ellen. 

Kultúra Károsító Kijuttatás idôzítése
Kijuttatáshoz szükséges
Szer (l/ha) Víz (l/ha)

almatermésûek

piros gyümölcsfa 
takácsatka

kora tavasszal tojások kelésekor, vesszôk és gallyak 
30%-os tojásfertôzöttségekor

0,4-0,5 500-1000
közönséges takácsatka május végéig, a 3-5 db mozgó atka/levél 

veszélyességi küszöbérték elérésekor

csonthéjasok 
(ôszibarack, 
nektarin, szilva)

csonthéjasok levélatkája legkésôbb május végéig, egy alkalommal, 30 mozgó 
egyed/levél veszélyességi küszöbérték elérésekor

0,4-0,5 800-1000
közönséges takácsatka, 
piros gyümölcsfa takácsatka

3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi 
küszöbérték elérésekor, évi egy alkalommal

köszméte, piros 
és fekete ribiszke, málna közönséges takácsatka 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték 

elérésekor, virágzás elôtt egy alkalommal 0,4-0,5 500-600

szeder szederatka tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 500-600

szamóca szamócaatka elôrejelzés alapján a virágzás elôtt és betakarítás 
utáni idôszakban 0,5 500-1000

fekete bodza1
közönséges takácsatka virágzásig, 3-5 db mozgó egyed/levél 

veszélyességi küszöbérték elérésekor
0,4-0,5 500-800

levélatka virágzásig, 30-40 egyed/levél veszélyességi 
küszöbérték elérésekor

szôlô

szôlôlevélatka, 
közönséges takácsatka

elôrejelzés szerint tavasszal a szôlô 2-4 leveles 
állapotában

0,4-0,5 800-1000
szôlô gubacsatka virágzás elôtti idôszakban, erôs rügyfertôzés 

esetén (100-200 kifejlett egyed/csap)

dió szemölcsös gubacsatka, 
nemezes gubacsatka

téli nyugalmi idôszakot követôen, a rügyekben 
áttelelô kifejlett mozgó alakok ellen 0,5 800

díszfaiskola, csemetekert,  
közterületi lombhullató,  
örökzöld díszfa, díszcserje 

takácsatkák, 
levélatkák, 
lapos atkák 

elôrejelzés alapján a tömeges felszaporodás  
kezdetén2 0,5 500-2000

hibridkukorica közönséges takácsatka júliusban állománykezeléssel a kifejlett takácsatkák 
és lárvái ellen 0,3 600

szója,
vetômag-elôállítás közönséges takácsatka legkésôbb virágzás végéig a kifejlett egyedek 

és lárvái ellen 0,25-0,3 300

1 Bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítô szer hozzáadása javasolt. A készítményt évente egy alkalommal lehet felhasználni.
2 A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán és közönséges lucfenyôn nem okoz fitotoxikus tüneteket. 
Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés elôtt érzékenységi vizsgálat elvégzése javasolt. 

Az elmúlt idôszak különleges idôjárása alaposan 
elvette a kedvemet… Gondolok itt a környé-
künkön elôfordult április végi, május eleji haj-
nali -4 – -5 ºC-ra, de voltak helyek, ahol akár 
-8 Celsius-fokot is mérhettek…

A szôlôm hajtásai a kemény fagytól elfeketedtek, 
ezzel sajnos nem vagyok egyedül. A cikk írásának 
idôpontjában még csak az alvó rügyekbôl próbált  
szerencsétlen tôke újra hajtásokat nevelni. Mivel az 
idôjárás fokozatosan melegszik, a kis hajtások még 
jobban kitettek a kártevôk és kórokozók támadá-
sainak. Lássuk tehát sorban mivel is kell szembe-
néznünk az elkövetkezô idôszakban. 

KORAI VÉDELEM Elôzô éveink fô problémája a 
lisztharmat volt, még a nagy bortermô vidékeken 
is néhol feladták, nem tudták a tôkéket hathatósan 

Tavaszi gondolatok
a szôlô védelmérôl

Kerti tipp

Egyes kékszôlôfajták érzékenyek a kénre, így 
azoknál, illetve a hômérséklet emelkedésé-
vel a ként kénpótló készítménnyel válthat-
juk ki. Jelen pillanatban egy készítmény van 
forgalomban (Karathane Star), aminek a kis 
kiszerelései szabadforgalmúak.
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■ Erôs szelektivitás – csak a növénykárosító at-
kákat pusztítja el, a ragadozó atkákat és a hasz-
nos rovarokat kíméli. 
■ A méhekre nem jelölésköteles. 
■ Rugalmas alkalmazás – a permetezés idôpont-
ja nem korlátozódik egy idôszakra, tavaszi, nyári 
és ôszi kezelésekre egyaránt felhasználható. 
■ Integrált növényvédelmi technológiákban fel-
használható. 
Felhasználás: lásd a táblázatot.

Szederben, szamócában és fekete bodzá-
ban a permetléhez tapadásfokozó nedvesítô szer 
hozzáadása javasolt. A készítményt gyümölcsö-
sökben, bogyósokban, szôlôben, hibridkukoricá-
ban évente maximum egy alkalommal javasolt 
felhasználni.
Házikertekben: 10 liter permetlé elkészítéséhez  
1 db 5 ml-es Flumite ampulla szükséges. 

Házikerti felhasználásra a kis kiszerelésû (5 
ml ampullás, 0,1 literes, 0,2 literes) készítmé-
nyeknél a felhasználói, bejelentési és regisztrá-
ciós kötelezettség nem áll fenn.

A korai permetezés az áttelelô téli tojások 
elpusztítására, tavaszi kezelés az atkák felsza-
porodásának megakadályozására, a nyári tojások 
elpusztítása az áttelelést szolgáló téli tojások 
képzôdésének és lerakásának megakadályozásá-
ra ajánlott.
Kiszerelés: 
■ 5x5 ml-es ampullákban, 
■ 100 ml flakonokban,
■ 200 ml flakonokban,
■ 1 literes flakonokban. 
Forgalmazási kategória:

III. forgalmi kategóriás – 5 ml-es ampullás és 
      0,1 l, 0,2 l kis kiszerelésû egységek 

II. forgalmi kategóriás – 1 literes kiszerelés
Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: 28 nap.
Munka-egészségügyi várakozási idô: 0 nap.
Keverhetôség: lúgos kémhatású réz hatóanyagú 
gombaölô szerek kivételével valamennyi gomba- 
és rovarölô szerrel keverhetô.

Gyártja: Agro-Chemie Kft. 
1225 Budapest, Bányalég u. 47–59.
Információ: www.agro-chemie.hu  
Szaktanácsadás: +36-1-9000 820, 9000 821
Logisztika: +36-1-9000 823
e-mail: info@agrochemie.hu
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A szôlôültetvényeket az utóbbi idôben az idô-
járás és a károsítók sem kímélték. Az elmúlt 
években egyre gyakoribbá váló környezeti 
extremitások és a kórokozók erôs fertôzési 
nyomása megnehezítette a szôlôtermesztéssel 
foglalkozók mindennapjait. Ugyanakkor, az 
egészséges és magas beltartalmi értékekkel 
rendelkezô alapanyag elôállítása mindenki 
alapvetô igénye és érdeke.

REZISZTENCIATÖRÉS ÉS FOKOZOTT VÉDE-
LEM A tenyészidôszak elején a fürtmegnyú-
lástól fürtzáródásig terjedô idôszak a liszthar-
matfertôzés szempontjából a legkritikusabb. 
Ha itt hibát követünk el, az hatással lesz az 
egész tenyészidôszakra. A rosszul megválasz-

A biztos társ – 
Kwizda
szôlôtechnológia 
2016

tott gombaölô szer használata súlyos mennyiségi 
és minôségi csökkenéssel járhat. Az enyhe telek 
és a vegetáció végén nagy mennyiségben képzôdô 
és beérett kazmotéciumtömeg indokolttá teszik, 
hogy korábban kezdjünk el speciális, lisztharmat 
elleni felszívódó hatóanyagokat alkalmazni. Ha 
elkésünk, és „csak” elemi kénkészítményre bízzuk 
a védelmet, akkor már ebben a korai idôszakban 
súlyos károkat okozhat a lisztharmat. 

A FÜRTMEGNYÚLÁS IDÔSZAKÁBAN javasoljuk 
a Domark®  és elemi kén Cosavet® (3 ml/10 l víz- 
20-75 g/10 l víz) kombinációjának használatát.  
A Domark®  (2,5- 3ml/10 l víz) a biztonságos kez-
dés alapja, hiszen a lisztharmat ellen az egyik leg-
hatékonyabb hatóanyagot (100 g/l tetrakonazol) 
tartalmazza. Jó a zsíroldékonysága, ezért azon-
nal felszívódik, jó a vízoldékonysága, így gyorsan 

szállítódik a növény 
nedvkeringésében. 
Kedvezô költsége 
és a speciális, liszt-
harmat elleni ha-
tékonysága miatt a 
Domark®-ot bátran 
alkalmazhatjuk a 
növényvédelmi ke-
zelésekre.

Természetesen a 
peronoszpóráról sem 
feledkezhetünk meg. 
Itt ajánlott a jól bevált mankoceb hatóanyagú 
Manfil 75 WG (18-21 g/10 l víz) bevetése a kez-
deti kezelések során. Késôbbi fenológiai szakasz-
ban peronoszpóra ellen alkalmazzuk a kombinált 
hatóanyagú Kupfer Fusilan® WG-t (25–30 g/10 l 
víz), megelôzô védelemre vagy az éppen kialakuló 
fertôzés blokkolására, a rezisztencia kialakulásá-
nak veszélye nélkül!

Blokkszerû alkalmazása során váltogassuk a 
permetezést egy jó minôségû kén, a Cosavet® DF 
(20-75 g/10 l víz) felhasználásával.

A TÁPANYAGELLÁTÁSRÓL is gondoskodjunk a 
növényvédelmi kezelésekkel egymenetben! A jó 
kondícióban lévô ültetvénytôl ugyanis nemcsak 
nagyobb termést és jobb minôséget várhatunk, 
hanem nagyobb ellenállóságot a betegséggel 
szemben is. A következô lombkezeléseket ajánljuk 
a „Táplálunk és Védünk” program keretében:

Mártha Izabella
Kwizda

Fenológiai 
állapot

Kezelés célja Javasolt 
termék

Kijuttatás

Fürtvirágzat 
megnyúlása

terméskötôdés 
elôsegítése

Wuxal 
Boron Max

10-30 ml/
10 l víz

Virágzás-
kötôdés

biostimulálás, 
termésmennyiség 
növelése, stressz-
tûrés fokozása

Wuxal 
Ascofol

20-40 ml/
10 l víz

Bogyó-
növekedés

hajtásnövekedés
elôsegítése,
mikroelemhiá-
nyok megelôzése, 
fotoszintézis 
aktivitásának 
növelése

Wuxal 
Microplant

Azospeed

5-20 ml/
10 l víz

100-200 
ml/10 l  
víz

FIZETETT HIRDETÉS

megvédeni. Amikor a hajtásaink még aprók, nem 
tudunk felszívódó készítményekkel védekezni, ezért 
a már jól bevált réz + kén kombinációval védekez-
zünk. A kén miatt figyeljünk a hômérsékletekre, 
ugyanis a kénkészítmények 25 ºC felett perzselhet-
nek. Réztartalmú készítménybôl nagy a választék. 
A teljesség igénye nélkül például: Bordóilé Neo 
Sc, Bordói por, Champion, Funguran-OH, Mil-
tos Speciál Extra, Nordox, Rézoxiklorid. Kéntar-
talmú készítmények: Eurokén, Microthiol Special, 
Thiovit. A réz + kén gyári kombinációja is kapható 
a gazdaboltokban, így pl. Bordóilé + kén Neo SC, 
Rézkén 650 SC.

KETTÔS HATÁS Az erôs lisztharmatfertôzések mi-
att mindenképpen célszerû a kénes kezeléseket mi-
nél elôbb elkezdeni. A kénnek egy másik hatása is 
ismeretes, atkagyérítô hatással rendelkezik. A me-
legebb idôjárás és a fagymentes telek kedveznek az 
elszaporodásuknak, ebben az idôszakban minden-
képpen tegyünk permetlevünkbe atka elleni készít-
ményt. Az Envidor, Nissorun 10 WP, Ortus 5 SC, 
valamint az április 1. – július 31. közötti idôszakban 
forgalmazható Flumite 200 közül választhatunk. 
Ez utóbbi kiemelkedôen hosszú hatástartamú. 

MOLYOK Azok a tôkék, amelyek nem fagymentes 
területen találhatók, lassan már  fürtöt hoznak, ez-
zel is elôrevetítve a szôlômolyok elleni védekezés 
szükségességét. A teljesség igénye nélkül az aláb-
bi készítmények állnak rendelkezésre: Cyperkill 25 
EC, Decis, Dipel (baktérium készítmény), Full 5 CS 
Karate 2,5 WG, Karate Zeon, és az egyetlen fel-
szívódó készítményünk, a Mospilan 20 SG. 

VÁLTOZÉKONY IDÔJÁRÁS ESETÉN a csapadé-
kosabb periódusok miatt mindenképpen kezdjünk 
el alkalmazni felszívódó készítményeket is. A liszt-
harmat a szárazabb melegebb, a peronoszpóra a 
csapadékosabb hûvösebb idôszakokat kedveli.  
Lisztharmat elleni felszívódó készítmények például: 
Bumper 25 EC, Systhane Duplo, Topas 100 EC. Pe-
ronoszpóra elleni felszívódó készítmények:  Curza-
te Super, Ridomil Gold Plus, Ridomil Gold MZ.

Remélem, tanácsaim segítenek megmenteni a 
fagykár miatt már így is megcsappant termésüket!

Andrej András
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HASZNÁLJA AHOL 
CSAK AKARJA   -

A HONDA ÚJ 
AKKUMULÁTOROS 
KERTIGÉPEI
MEGÉRKEZTEK!

További információ:
www.hondakisgepek.hu

NINCSENEK KÖTÖTTSÉGEK,
NINCSENEK HATÁROK

sovenyvago_a5.indd   1 2016.05.06.   11:25:26

A gyomnövények a természetben mindenütt 
jelen vannak, így elôbb-utóbb a kerti pázsit-
ban is megjelennek. Amit a gyomokról min-
denképpen tudni kell, rövid és egyszerû:  
a gyom árt a pázsitnak!

Lehet, hogy van, akinek a pitypangtól sárgálló 
pázsit tetszik, de az biztosan nem tesz jót neki. 
Elnyomja a füvet, elszívja a tápanyagot, a vizet, 
árnyékol, a gyom sikeres visszaszorítása esetén is 
foltos gyepet eredményez. Továbbá az sem mind-
egy, hogy akár irritációt és allergiát okozó gyom-
növényekkel élünk-e együtt. A gyom tehát semmi-
képpen sem hasznos. A gyomirtás viszont komoly 
kihívást jelent a kerttulajdonosok számára.

NYÍRJUK? Sajnos csak kevésbé gyomos pázsi-
tot lehet igazán kordában tartani a nyírással, a 
legtöbb gyomnövény ugyanis jól alkalmazkodik 
hozzá és képes akár 2-3 cm-es magasságban 

virágot és termést hozni, azaz vágási magasság 
alatt tovább élni… Egyszóval a nyírástól nem lesz 
a gyom kevesebb, csak rövidebb – ugyanúgy, mint 
a fûszálak.

TÉPJÜK? Kiszedhetjük kézzel is a gyomot, de 
megterhelô munka és egyáltalán nem kecsegtet 
tökéletes eredménnyel. Ez természetesen a gyo-
mosodás fokától is függ, ha csak itt-ott van gyom 
a gyepben, akkor lehet vele próbálkozni, de ha tö-
meges a gyomfertôzés, akkor kézzel gyakorlatilag 
lehetetlen eredményt elérni.

FÚJJUK? A kreatív megoldások nem mindig mû-
ködnek. Hogy miért? Egyszerûen azért, mert a 
legtöbb gyom túlságosan szívós ahhoz, hogy egy 
mozdulattal félre lehessen söpörni.

www.landscaperpro.hu
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A permetezéssel kijuttatható készítményeknél 
ügyelni kell arra, hogy a permetlé ne sodródjon el, 
emiatt szeles idôben nem szabad permetezni, vé-
dôfelszerelést kell használni, a kezelt gyepfelületre 
pedig célszerûen napokig nem lehet kiengedni a 
gyerekeket vagy a kutyát, sôt sok esetben még na-
pokig lehet érezni a vegyszer kellemetlen szagát. 

SZÓRJUK? A szilárd formátumú gyomirtók köny-
nyebben kijuttathatók, hatásuk biztosabb, rá-
adásul  nem büdösek napokig. Javasoljuk, hogy a 
gyomirtó tartós hatású legyen, mert a többszörös 
gyomirtózás feleslegesen terheli a környezetet, 
veszélyezteti a pázsitot és az egészséges talaj-
életnek sem használ. Tartós hatást érhetünk el 
azzal, ha a lombon felszívódó hatóanyagon kívül 
csírázásgátló hatóanyagot is kijuttatunk, ezhált-
zal a már meglévô és az ezután induló gyomokat 
is visszaszorítjuk és gátoljuk a fejlôdésben, meg-
erôsödésben. Érdemes olyan gyomirtót használni, 
ami mûtrágyát is tartalmaz, így gyomlál és táp-
lál is egyben. Ez nagyon fontos, hiszen csak a jól 

táplált gyep tudja felvenni a harcot a gyomokkal, 
mert a zárt, sûrû és egészséges gyepfelület nem 
hagy teret a gyomok visszatelepedéséhez. 

MIRE ÜGYELJÜNK? Tévedés, hogy a gyomirtótól 
kiég a fû. Csak akkor ég ki, ha túlzásba visszük. 
Frissen telepített füvet, kiszáradt, stresszálla-
potban lévô gyepet ne kezeljünk. Bármelyik szer 
használata esetén nagyon kell vigyázni, hogy a 
gyomirtót más (dísz)növények, konyhakert köz-
vetlen közelében ne használjuk! A gyomirtóval 
kezelt fûre ne engedjük ki a gyerekeket vagy a ku-
tyát, 2-3 napig. Arra is figyeljünk, hogy kijuttatás 
elôtt és után 2-3 napig ne nyírjuk a füvet. Ha esik 
az esô, az is csökkentheti a gyomirtó hatékonysá-
gát. Ezért olyan idôpontot válasszunk, amikor elô-
rejelzés szerint nem fogja az esô egy napon belül 
lemosni a hatóanyagot a lombozatról. A második 
nap már lehet öntözni, jöhet az esô is. Ha viszont 
száraz az idô és régebb óta nincs semmi csapadék, 
kezelés elôtti napon bôséges locsolás javasolt. 

Mayerhoffer Attila

Amennyiben nem pázsittal fedjük, a dísznövé-
nyek közti és a be nem ültetett területet arra 
alkalmas természetes anyaggal is takarhatjuk. 
A mulcsnak számos elônye van, de jó, ha tud-
juk, költséges vállalkozásba fogunk.

A kerttulajdonosok többsége a nem hasznosított 
kertrészre, valamint a dísznövények közti talajfe-
lületre általában gyepkeveréket telepít. Van más 
megoldás is, amely bizonyos esetekben – például 
zsúfolt kertben, ahol a gyep vágása és gondozása 
eleve nehézségekbe ütközik – sokkal praktikusabb. 
Ugyancsak célszerûbb a mulcsozás, ha talajunk mi-
nôsége eleve nem alkalmas gyepszônyeg kialakítá-
sára, vagy például ha a sok fa és cserje túlságosan 
is beárnyékol. Vízszintesen fejlôdô, kúszó örökzöl-
dek szintén indokolttá teszik, hogy ne pázsit, ha-
nem a mulcs mellett döntsünk.

SZÉNA, SZALMA, FÛ, LOMB Mulcsként tulajdon-
képpen bármilyen természetes eredetû, ökológiai 
anyag felhasználható. Ez lehet széna, szalma, fa-
levél, vágott fû, de újabban még a szerves festéket 
tartalmazó újságtörmeléket is felhasználják e cél-
ra. A jó minôségû, optimális vastagságú mulcsréteg 
megakadályozza, hogy rajta, illetve alóla a növényi 
magvak kicsírázzanak, csökkenti a párolgási vesz-
teséget, és magasabban tartja a talajhômérsékle-
tet. Elbomlásakor emeli a szervesanyag-tartalmat, 
összességében javítja, serkenti a talajéletet. Nem 
óv meg azonban a tarackos növények felszínre 
törése ellen, amelyek gyöktörzsükkel képesek na-
gyobb területet is meghódítani, és alulról kihajtva 
átjutnak a mulcsrétegen. Ellenük sajnos csak vegy-
szerrel tudunk védekezni, ami nem éppen környe-
zetkímélô eljárás. 

A FENYÔKÉREG A LEGSZEBB A legesztétiku-
sabb, de egyben a legdrágább az aprított fakéreg. 
A fák kérge lassan bomlik, a zúzalék remekül szel-
lôzik, ugyanakkor véd a gyors kiszáradástól. Kellô 

vastagságban, az elbomlott részt idôben pótolva, 
éveken keresztül betölti szerepét. A nedvességtôl 
mentes, száraz fakéregnek – például a vágott fûvel 
szemben – nincsen bomlástermékszaga, és egyéb 
más elônyei is vannak.  

Mint említettük, a mulcsvásárlás nem olcsó 
mulatság. A fenyôkéreg köbmétere általában 10 
ezer és 30 ezer Ft között mozog, mérettôl is füg-
gôen. Viszont a legpompásabb látványt kétségkívül 
ez adja. Többféle fenyômulcs közül válogathatunk. 
A borovifenyô kéreglemezei vékonyabbak, töré-
kenyebbek, ezért könnyebben, gyorsabban kor-
hadnak. A magasabb gyantatartalmú vörösfenyôé 
vastagabbak, így tar-
tósabb fedôréteghez 
jutunk. Lucfenyôbôl 
is készítenek mulcsot, 
de ennek kérge lé-
nyegesen szálkásabb, 
nem annyira muta-
tós, mint az említett 
két másik fajé.

HOL VÁSÁROL-
JUNK? Ha már egy-
szer nem kevés pénzt 
fordítunk erre a cél-
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Kabatinás hajtáselhalás

ra, célszerû jó minôségû, földdel nem szennyezett 
terméket vásárolnunk. A kiváló minôségû, rostált, 
tisztított kérgek ellenpólusa az alacsony árkategó-
riás, esetenként földmaradványokat is tartalmazó, 
koszos, félig már korhadt, netán erjedésnek in-
dult, nemritkán egyszerûen összedarált mulcs. Ha 
nem szeretnénk csalódni, faiskolában, kertészeti 
árudában, gazdaboltban nézelôdjünk, ne áruház-
láncokban. Semmire se megyünk a szennyezett, 
alacsonyabb árfekvésû mulccsal, ha 2-3 hét alatt 
kicsíráznak rajta a növényi magvak.

FRAKCIÓMÉRET ÉS VASTAGSÁG Az apróbb 
mulcs egyenletesebben, tömörebben, jobban takar, 
ezt minimálisan 4-5 centiméter körüli vastagság-
ban szórjuk ki. A túl nagy szemcseméret alól köny-
nyebben elpárolog a nedvesség, és nem is túlsá-
gosan szép látvány. Nagyobb frakcióméret esetén 
5-8 centiméterrel kalkuláljunk. Ha a talaj kibukkan 
a takaróréteg alól, rövid idôn belül magvak so-
kasága csírázhat ki, ami csak bosszúságot okoz. 
Aranyszabály: vékony rétegben ne mulcsozzunk, 

mert akár egy erôsebb szélvihar is könnyedén el-
söpörheti a zúzalékot, nem beszélve a madarak és 
házi kedvenceink, a kutya és a macska tevékeny-
ségérôl. Mulcsot csak olyan helyre tegyünk, ahol 
nem közlekedünk. Ha idônként ez elkerülhetetlen, 
vastagabb rétegre van szükség.

MILYEN TARTÓS A MULCS? Minél magasabb a 
mulcsréteg, annál hosszabb ideig tölti be funkció-
ját. Átlagosan 3-4 évig véd, ezután a bomlási folya-
matok miatt pótolnunk kell. Háromévente célszerû 
legalább 2-2 centiméter friss réteget szétteríteni.

Veszelka András

A tujafélék barnulását, lombelhalását betegsé-
gek és kártevôk is okozhatják. Elôzô számunk-
ban a tuják környezeti igényével, valamint a víz-
hiány tüneteivel foglalkoztunk. A leggyakoribb 
kórokozók jellemzôit, a lehetséges védekezési 
módokat pedig a következôkben ismerhetik meg. 

A kórokozók fertôzéséhez, felszaporodásához tar-
tósan nedves, magas páratartalmú körülmények 
szükségesek. Az esti és éjszakai esôztetô öntözés 
során a lomb órákig vizes marad, nem szárad fel, 
a gombaspórák csírázásnak indulnak és fertôzik a 
leveleket. Reggeli vagy kora délelôtt alkalmazott 
öntözésnél a lombozat gyorsan felszárad, így nem 
történik meg a fertôzés. Gyakori eset, hogy a ker-
tet magas sövény vagy tömör falból készült kerítés 
szegélyezi, az öntözés után keletkezô vízpára nem 
tud a kertbôl kiszellôzni, a vízpára a kert valameny-
nyi növényére harmat formájában kicsapódik. Kö-
vetkezményként a vizes lombfelületen megjelennek 
a gombabetegségek.

TUJAFÉLÉK GYAKORI BETEGSÉGEI 
A tuja hajtásvégi leveleitôl kiinduló sárgulást, majd 
elhalást a kabatinás betegség okozza. Az elhalt rész 
az egészséges résztôl élesen elhatárolódik. Kora 
tavasszal jelenik meg a kártétel, a fertôzött hajtá-
sokban májustól fejlôdnek ki és fertôznek a gom-
ba spórái. A fertôzött hajtásvégek májusig végzett 
levágásával és összegyûjtésével a járvány csök-
kenthetô. Súlyos esetben májustól júniusig 2-3 al-

kalommal válhat szükségessé – elsôsorban csapa-
dékos idôjárásnál – foltbetegségek elleni gombaölô 
szeres (azoxistrobin, difenokonazol, mankoceb, 
penkonazol hatóanyagú) permetezés 7-10 napon-
ként. Kalcium- és magnéziumhiányos talajokon 
szokott erôs fertôzése megjelenni, ezért a tujafélék 
éves tápanyagellátásánál ezeket az elemeket is pó-
tolni szükséges.

A didimaszcellás pikkelylevél-barnulás, hajtáselha-
lás betegsége már kora tavasszal megtalálható, a 
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Fiatal hajtásoktól dúsul be a tuja 
lombja

Gombabetegség okozta (szeirídiumos) 
hajtáselhalás

Szakértelem a dobozban
Legyen szó zöldségágyásról, gyü-
mölcsfákról, díszkertről vagy gyep-
ről, mindenki igyekszik a legtöbbet 
kihozni a rendelkezésre álló kertből 
– és önmagából. Ugyanakkor a kert-
tulajdonosok túlnyomó része nem a 
kertészetben vagy a mezőgazdaság-
ban keresi a kenyerét, így nagyon 
gyakran hiányzik a kellő szakértel-
mük szeretett növényeik megfelelő 
ápolásához – ezen segít a CoraxBio.

Nem lehet mindenki kertész-
mérnök vagy növénydoktor, de a 
többség mégis szeretne büszke len-
ni a kertjére, a maga termelte gyü-
mölcsre, zöldségre, miközben drága 
szabadidejét inkább tölti a kertben, 
mint szakkönyvek olvasásával. Ezt 
a tényt, problémát ismerte fel a 
Corax Bioner Zrt., amikor létrehozta 
a CoraxBio BOX-okat. A hatszögle-
tű dobozokban az agrárszakembe-
rek összekészítettek mindent, amire 
egy-egy növénykultúrának tavasztól 

őszig általában szüksége van. A cég 
termékeivel eddig főleg a profesz-
szionális termelőket célozta, ezért a 
dobozokban található anyagok nagy 
része eddig nem volt hozzáférhető 
lakossági kiszerelésben.

Az összeállított anyagok mind-
egyike hatékony és környezetkímélő, 
a dobozban lévő valamennyi nö-
vényvédő szer alkalmazható ökoló-
giai gazdálkodásban is. A legfonto-
sabb újítás azonban mégsem 
ez, hanem az a támogatás, 
szaktudás, amit a felhasz-
náló minden dobozzal 
megkap. Egyfelől min-
den CoraxBio BOX-
ban részletes ismertető 
található arról, hogy 
melyik anyagot mikor, 
milyen hígításban jut-
tassuk a növényekre, 
hogyan hat és miért 
van rá szükség. Másfe-

lől a cég online támogatást ad a kert-
barátoknak, ahol nemcsak mindent 
megtudhatnak az adott CoraxBio 
BOX használatáról, de a cég szakér-
tői bármilyen egyéb, kertápolással 
kapcsolatos kérdésre is válaszolnak, 
méghozzá ingyen.
Jelenleg az alábbi CoraxBio BOX-ok kaphatók:
CoraxBio Gyep BOX, CoraxBio Gyümölcs BOX,
CoraxBio Örökzöld és díszfa BOX, CoraxBio Szőlő BOX,
CoraxBio Virágos dísznövény BOX, CoraxBio Zöldség BOX
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hajtáson kezdetben csak egyes pikkelylevelek sár-
gulnak, halnak el, késôbb az egész hajtás elszárad. 
Általában a fa alsó hajtásain jelenik meg elôször. 
A gombafertôzés a fertôzött hajtások levágásával 
és megsemmisítésével lassítható, megállítható. 
A gombaspórák kiszóródása májustól októberig 
figyelhetô meg, ezen idôszak alatt válhat szük-
ségessé gombaölô szeres lombpermetezés, kü-
lönösen csapadékos idôjárás esetén a kabatinás 
betegségnél ajánlott szerekkel.

Medencével vagy tóval rendelkezô kertekben a 
vízfelület közelében tujaféléken és fenyônél gyak-
ran fellép a botrítiszes hajtáselhalás betegség: a fiatal 

zöld hajtások hirtelen lefelé görbülnek, elhalnak, 
ritkán szürke gombabevonat figyelhetô meg raj-
tuk. A már fásodott részeket nem támadja meg. 
Kifejezetten tartósan párás körülmények mellett 
tud csak a gomba fertôzni. Védekezésnél a káro-
sodott hajtásvégek lemetszése mellett a botrítiszes 
betegségek elleni gombaölô szeres (azoxristrobin, 
ciprodinil, fenhexamid hatóanyagú) permetezések 
ajánlottak.

Az utóbbi években jelent meg hazánkban az 
elsôsorban rendszeres öntözés nélkül nevelt, na-
pos helyeken álló tuja- és ciprusféléken a szeirí-
diumos és pesztalotiopsziszos vagy botrioszfériás ág- és 
hajtáselhalás. A növényeken elszórva elhalnak az 
oldalágak, vagy a fiatal hajtások hirtelen elszárad-
nak, elhalnak. Alaposan megvizsgálva az elhalt és 
egészséges rész határán sebzés, valamint mézga-
képzôdés figyelhetô meg. A fás rész belül barna, 
a gombák az edénynyalábokon keresztül terjednek 
a növényben a vastagabb fás részek, a törzs felé. 
A betegség elsôsorban a stressznek kitett (tar-
tós szárazság) egyedeknél károsít. A védekezés a 
megelôzésre alapoz: csapadékszegény idôszakban 
hetente a teljes gyökérzónát átáztató öntözés és 
rendszeres tápanyagpótlás ajánlott. A már elhalt 
oldalágakat a sebzések alatt a törzs felszínénél 
vissza kell metszeni az észlelést követôen mielôbb, 
a kivágott részeket összegyûjtve megsemmisíteni.  
A metszôollóra tapadó gombafonalakkal a követ-
kezô metszett fák megfertôzhetôk, ezért a metszô-
ollót hypós oldatban 1-2 perces áztatással rend-
szeresen fertôtlenítsük.

A fitoftórás gyökérnyak és gyökérelhalás betegség 
gyakran konténeres fertôzött növényekkel kerül 
a kertbe. A gomba a talajban lévô részeket (gyö-
kereket, gyökérnyakat) fertôzi, azokon szövetel-
halást (barnulást) okoz, a fa növekedése gyengül, 
leromlik, majd kipusztul. Rendszeresen nedves 
talaj, öntözôrendszer szükséges a gomba életben 
maradásához. A gomba a talajban kitartó képlete-
ket fejleszt, ami évekig életképesen fennmarad. A 
kipusztult, eltávolított növény helyére fás növényt 
nem ajánlott ültetni, mert a kórokozó más fafajo-
kat is megtámad. A fertôzött talaj fertôtlenítése, 
mentesítése kétséges. 

(Folytatjuk)
Dr. Némethy Zsuzsanna

Dél-Európa tengerpart menti parkjainak és 
kertjeinek igazi díszei a fenséges, szimmetri-
kus levélkoronát nevelô pálmák. A kertészeti 
árudákban kapható a nyaralás során megismert 
számos pálmafaj, amelyek a fagymentes idô-
szakban, tavasztól ôszig, a kertben „nyaraltat-
va” edényes növényként nálunk is nevelhetôk. 
Általában az európai „mediterrán klímához” 
hasonló éghajlatú területekrôl származnak, így 
nevelésük és igényeik is hasonlóak.

CSAK A TÛZÔ NAPON Az európai törpepálma 
(Chamaerops humilis) Spanyolország és Olaszor-
szág tengerpart menti dombvidékeinek tipikus „bo-
kor” termetû pálmája, amely régóta kapható csere-
pes levéldísznövény. Tenyeresen osztott világoszöld 
leveleinek vége bemetszett, hosszában tüskés le-
vélnyelei miatt mozgatásnál, gyomlálásnál visel-
jünk vastag kesztyût. Általában sok sarjat nevel és 
így idôsebb korban többtörzses növény. Rendkívül 
ellenálló, jól bírja a hôséget, a szeles helyeket, de 
csak tûzô napon tartja meg kompakt díszértékét. 

Északnyugat-Afrika Földközi-tenger melléki 
hegyeinek igazi ékköve az európai törpepálma via-
szosan kékesszürke levelû formája, az európai kék 
törpepálma (Chamaerops humilis var. cerifera). Le-
nyûgözôen szép „kék” lombkoronája jó kontrasztot 

biztosít a zöld növények társaságában. Leveleinek 
színében az alapfajhoz hasonlít az olaszországi 
Vulkánó szigetérôl származó zömök habitusú, tö-
mör legyezô levelû alakja, a vulkánó törpepálma 
(Chamaerops humilis f. vulcano). Mindkét törpepál-
maforma igényei megegyeznek az alapfajéval. 

FAGYTÛRÔK A Kerti hírmondó elôzô számában 
már beszéltünk a kínai kenderpálmáról (Trachy-
carpus fortunei), és a japán kenderpálmáról (Tra-
chycarpus wagnerianus). A két legfagytûrôbb 
pálmát edényes növényként is tarthatjuk, ha nem 
akarunk kísérletezni velük a kertben. Szintén na-
pos, de inkább szélvédett és kevésbé meleg helyen 
tartsuk, folyamatos öntözés mellett. Mexikó siva-
tagos vidékeirôl származik a keskeny törzsû mexi-
kói Washington pálma (Washingtonia robusta), és 

Kerti tipp
A tujafélék lombpermetezésénél javasolt tapa-
dásfokozó alkalmazása, hiányában a permetlé 
nem tapad meg a leveleken és a növényvédô 
szer nem tudja kifejteni jótékony hatását.
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Edényes pálmák a kertben
Kerti tipp
Télire fagymentes, világos, de hideg helyen te-
leltessük át „mediterrán” pálmáinkat, mert a 
lakásban nem tudunk elegendô fényt biztosíta-
ni a számukra. Fontos, hogy kártevôktôl (pajzs-
tetvek, atkák) mentes növényeket vásároljunk.

Európai törpepálma (Chamaerops 
humilis)

Vulkánó törpepálma (Chamaerops 
humilis f. vulcano)

Washington pálma (Washingtonia 
robusta)



a Kalifornia déli részén is ôshonos, vastag törzsû 
kaliforniai Washington pálma (Washingtonia filife-
ra). Mindkét Washington pálmának világos üdezöld 
színû legyezô levelei vannak, melyek finom gön-
dör rostszálakkal borítottak fiatal korban. Nagyon 
gyors növekedésûek, a nyári nagy melegben kéthe-
tente nyílik ki egy újabb legyezô levelük. Azonban 
csak világos, fagymentes de hideg helyen teleltet-
hetôk át, mivel rendkívül fényigényesek. 

Dél-Amerika szárazabb területeinek ligetalkotó 
pálmája a zselépálma (Butia odorata [B. capitata]), 
lassú növekedésû, szürkéskék, ívesen meghajló, V 
alakba rendezôdô szárnyalt levelei nagyon kecse-
sek. Szintén tûzô napon és meleg helyen neveljük. 

CHILE NEMZETI FÁJA a chilei mézpálma vagy 
borpálma (Jubaea chilensis) elefántszürke, akár 
egy méter átmérôjû impozáns törzse egy ókori dór 
oszlopra emlékeztet. Lapított, sûrûn szárnyaltan 
szeldelt levelei fenséges koronát alkotnak. Mini 
kókuszdiót idézô magjának bele finom, édes és a 
kókuszdióra emlékeztet ízében is. Egyesek szerint 
hasonlíthatott a chilei mézpálmára a hírhedt Hús-
vét-sziget azóta kipusztult ôshonos pálmája, mely-
nek már csak magtöredékeit ismeri a tudomány. A 
chilei mézpálma kifejezetten lassú növekedésû, vi-
lágos, napos, meleg helyet igénylô pálma. 

Mexikó sivatagos vidékeirôl származik a mexi-
kói ezüstpálma (Brahea armata). Tûzô napot, me-
leg helyet és mérsékelt öntözést igényel, rendszeres 
mikroelem-ellátás mellett. 

EGYKOR A LEGISMERTEBB dézsás pálma a 
szobanövényként is régebben elôszeretettel tar-
tott kanári-szigeteki díszdatolyapálma (Phoenix 
canariensis) volt. Ernyôszerûen lapított hatalmas 
koronája sötétzöld, keskeny szárnyaltan szeldelt 
levelekbôl áll. Az ELTE Botanikuskertben, a híres 
Füvészkert pálmaháza elôtt láthatunk egy idôs 
kifejlett növényt. Merev levélszeleteinek vége 
hegyben végzôdik, fôleg a levélnyél felôli részen, 
melyek kellemetlen sérülést okozhatnak. Szintén 
napos, meleg helyen tartsuk, de hegyes levelei 
miatt távolabb a közlekedôutaktól. 

EGYRE KÖZKEDVELTEBB manapság az Indokí-
nai-félszigeten ôshonos vietnami törpe díszdato-
lyapálma (Phoenix roebelenii). Vékony, mindössze 
10 centiméter vastag, levélalapokkal és rostokkal 
borított törzsének csúcsán üdezöld szárnyaltan 
szeldelt levelei puhábbak, a korona középsô ré-
szét kivéve kevésbé hegyesek. Mivel kifejlett le-
velei 60-80 centiméter hosszúak, kisebb helyen 
is elfér. Nemcsak napos, de félárnyékos helyen is 
nevelhetjük, viszont folyamatos öntözést igényel. 
Ritkábban kapható a fiatal korban csak félárnyé-
kos helyen nevelhetô, valódi kínai legyezôpálma 
(Livistona chinensis). Bókoló végû tenyeresen osz-
tott levelei világoszöld színûek. A legelsô, szoba-
növényként tartott pálmafajok egyike, melyet a 
többi fajjal ellentétben a lakásban is átteleltet-
hetünk.

Neményi András
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Chilei mézpálma vagy borpálma 
(Jubaea chilensis)

Kanári-szigeteki díszdatolyapálma 
(Phoenix canariensis)

Vietnami törpe díszdatolyapálma 
(Phoenix roebelenii)



A rozmaring (Rosmarinus officinalis) a Föld-
közi-tenger országainak jellegzetes faja. Itt 
vadon is elôfordul, de elengedhetetlen dísze a 
hangulatos mediterrán udvaroknak, kolostor-
kerteknek is. Magyarországon termesztett 
növényként találkozunk vele.

A HÛSÉG JELKÉPE Kertekben védett helyen és 
fôként az ország déli részein átvészeli a telet.  
A felújított parasztházak, vidéki hangulatú elô-
kertek szabadföldi vagy dézsás díszeként jól idézi 
a régi kertkultúra hagyományait. Korábban a falusi 
lakodalmakban a hûség jelképeként a menyasszonyi 
koszorú vagy az ünnepi ruha dísze volt. A közép-
korban az Európa-szerte használt elôkelô illatszer, 
az „aqua reginae Hungariae” alapanyaga. 

ÖRÖKZÖLD CSERJE, amely 0,5-1,5 méter ma-
gasra megnô. Rendszeres visszavágás nélkül idô-

sebb korban sza-
bály talan, 

dú s an 
e l -

ágazó bokrot képez. Tû alakú levelei bôrszerûek, 
zöldesszürkék, kámforos illatúak. Már egész ko-
rán, márciusban megjelenhetnek elsô virágai, 
melyek nyár elejéig folyamatosan nyílnak. Leg-
többször halványkék vagy liláskék virágszínû pél-
dányokkal találkozhatunk, de van fehér virágú 
típus is. Ha szerencsénk van, külföldi nyaralások 
alkalmával apró, fénytelen, sötétbarna termé-
seit is begyûjthetjük, de itthon csíraképes magot 
többnyire nem érlel. 

A KONYHÁBAN a rozmaring igen kedvelt, bár 
hangsúlyos fûszer, mellyel csak óvatosan érdemes 
kezdeni a gasztronómiai kirándulást. Az olasz ételek 
gyakorta nélkülözhetetlen ízesítôje, de használatos 
a francia, görög, spanyol, portugál és brit kony-
hában is. A megszárított, majd lemorzsolt levelek 
vagy a frissen levágott hajtások vadételek, szár-
nyas, nyúl- és báránysültek, rostonsültek, gombás 
töltelékek ízesítésére használhatók. Jól társítható a 
vöröshagyma és zsálya fûszerezô hatásával. Zöld-
ségnövények közül jól harmonizál a tojásgyümölcs, 
burgonya és cukkini ízével. Ugyanakkor a hagyo-
mányos pogácsareceptek is változatosabbak, ha 
idônként apróra vágott, friss rozmaringlevéllel íze-
sítjük. 

KÖRNYEZETI IGÉNYEI ÉS TERMESZTÉSE Szá-
razságtûrô, melegigényes növény, csak fagymentes 
területeken telel át biztonságosan. Huzamosabb 
ideig tartó, -10 ºC alatti hômérsékleten a teljes 
bokor elpusztulhat. A rozmaring a természetben 
köves vagy homokos talajon is megél, azonban ker-

tekben inkább a jó minôségû, tápanyagban gazdag 
talajokon díszlik megfelelôen. 

Legtöbbször félfás dugványozással szaporít-
ják. Tavasszal, amikor a tövek új leveleket kezdenek 
fejleszteni, 8-10 cm hosszú hajtásokat vágjunk, 
melyeken négy ízköz található. A két alsó levél-
párt lecsípjük, a felsôket ajánlatos visszavágni. 
Laza, kissé homokos talajban gyökereztessük. Egy 
év dugványnevelés után, következô év májusában 
lehet állandó helyére kiültetni. Érdemes elsô év-
ben egyszer, a késôbbiekben kétszer az elfásodott 
részek felett visszavágni, így jól elágazódó, sza-
bályos bokorforma alakul ki. Elôször a virágzás 
kezdetén, majd a nyár végén ajánlatos szedni. A 
levágott hajtások levelei száradás után lemorzsol-
hatók. Télire a tövét takarással védhetjük a fagy-
kártól. Jó megoldás lehet az is, hogy csak májustól 
októberig tartjuk a szabadban, majd ládába vagy 
cserépbe ültetve fagymentes helyen teleltetjük. 
Jelentôs kártevôje nincs, betegségekre sem fo-
gékony, így ha a fagykártól megóvjuk, idôvel szép 
bokorrá fejlôdhet. 

Dr. Szabó Krisztina
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A rozmaring a kertünkben

A rozmaring gyógyászati szempontból is fon-
tos faj. Illóolaja kenôcsökben, oldatokban 
bedörzsölôként alkalmazva hatásos vérkerin-
gés-javító, reumaellenes szer. Teája emésztési 
problémák esetén használatos, azonban napi 
adagja ne lépje túl a 2-4 g szárított levélbôl 
készített forrázatot. Az egyik leghatásosabb 
fertôtlenítô gyógynövény, számos baktérium 
és vírus szaporodását gátolja. Kórházi ke-
zelést nem igénylô fertôzések, gyulladásos 
megbetegedések esetén teája a gyógyszeres 
kezelés kiegészítéseként fogyasztható. Mie-
lôtt a szokásos mennyiségben felhasználnánk, 
érdemes kis dózisban kipróbálni fôként a be-
dörzsölôket, de a forrázatát is, mivel érzékeny 
egyéneknél bôrirritációt, allergiás tüneteket 
okozhat. Kismamák és szoptatós anyukák szá-
mára használata ellenjavallt, vagy csak orvosi 
konzultáció után ajánlott. 

  Jó tudni!



A klímaváltozás hatására egyre inkább fel kell 
készülnünk az aszályos, forró nyarakra. Ennek 
megfelelôen kell megválasztanunk a kertbe ül-
tetni kívánt egynyári és évelô dísznövényeket is. 
Többségük napfénykedvelô ugyan, de üde talajt 
kíván. Szép számmal vannak azonban közöttük 
olyanok is, amelyek kifejlett korban jól viselik a 
tartós szárazságot és a hôségnapokat is.

EGYNYÁRIAK A kertek hátterébe ültethetô a dísz-
napraforgó, aminek a neve is utal napfénykedvelô 
mivoltára. Fajtától függôen 1,5-2 méter magasra 
nô, de vannak egészen alacsony törpe fajtái is.  
A napról kapta latin nevét a szalmagyopár vagy 
szalmavirág, ami szintén sárgás színû, szárításra 
kiválóan alkalmas vázavirág. Jó szárítható, közép-
magas egynyári az egynyári sóvirág vagy statice, 
aminek virágszíne fehér, kék, rózsaszín lehet.

Kiváló szárazságtûrôk a búzatáblák gyomnövé-
nyeinek kerti díszváltozatai is: az illatos búzavirág, 
az amerikai imola, a díszmák és a hamvas zsálya. 
Hagyományos egynyári virágunk a sárga, narancs-
sárga, krém és sárga-barna színváltozatokban 
pompázó büdöske, szebbik nevén bársonyvirág, a 

piros, krém és rózsaszín színekben is kapható pap-
rikavirág, valamint a kakastaréj (celózia), aminek 
számos magyar nemesítésû változata áll rendelke-
zésre (pl. Arrabona, Bikavér).

Nyár elején szônyegszerû tömegben nyíló fé-
szekvirágzataival a virágba borult sivatag varázsát 
idézi az afrikai aranyvirág és a záporvirág. Ala-
csony növekedésû, sokféle élénk színû, illatos virá-
gai vannak az egynyári lángvirágnak, ami szintén a 
nap- és szárazságtûrô növények sorába tartozik.

Tartós virágai miatt vázába is szedhetjük az 
egynyári kokárdarvirágot, aminek szintén vannak 
magyar fajtái. Telt fészekvirágzata piros, sárga 
vagy piros alapon sárga sávokkal tarkított. Vágóvi-
rágnak alkalmas még a rézvirág, tájnyelven legény-
virág vagy cínnia és az egynyári kúpvirág.

Kiválóan viseli a zord, kies viszonyokat a parla-
gi madármályva, ami egész nyáron át hozza rózsa-
szín virágait. A kaliforniai kakukkmák az amerikai 
száraz, préripuszták vadvirága. Virágágyások sze-
gélyébe, száraz házfalak, kerítések tövébe ültetik, 
akárcsak a sokféle színben pompázó, szônyeg-
szerûen elterülô porcsinrózsát, köznapi nevén ku-
kacvirágot (alsó kép). Hasonlóan napfényimádó a 
rózsameténg vagy egynyári vinka, ami néhány éve 
igen szívesen ültetett, mutatós, propellerszerû, fe-
hér, rózsaszín, piros virágú, alacsony termetû egy-
nyári növényünk. Kevésbé ismert, de egyre több 
helyütt felfedezhetô, trópusi származású szegély- 
és balkonnövény a tömpevirág. Apró sárga virágai a 
rézvirághoz hasonlítanak. A kék és fehér virágszínû 
szárazságtûrô növények sorát gyarapítja a Nierem-
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Tûzô napon, 
szárazságban



bergia. Inkább félcserje, nálunk egynyári dézsanö-
vényként kínált, de virágágyásokba is ültethetô faj 
a sétányrózsa vagy lantána, ami Ausztrália száraz 
vidékein gyomosító növény.

A napfénykedvelô, szárazságtûrô egynyári 
dísznövények sorában van néhány lombjával díszí-
tô faj is, így a magasabb termetû seprûzanót, a ku-
tyatejfélékhez tartozó jégvirág és az alacsonyabb, 
szegélynövénynek való feketecsalán vagy perilla.

ÉVELÔK A kerti cickafark a vadon növô, fehér virá-
gú cickafark nemesített változata. A fehér mellett 
sárga, sötét rózsaszín és bordó színekben is létezik. 
Vékony, tûszerûen szeldelt leveleivel jól alkalmaz-
kodik a száraz, napsütötte helyekhez. Tányérszerû 
virágzatát júniustól szeptemberig hozza. 40-50 
centiméter magasra nô. Vázába is tehetjük, szárít-
hatjuk.

A fehér sarkantyúvirág Portugália meleg, kö-
ves, sziklás vidékeirôl származik, ennek megfele-
lôen kiváló hô- és szárazságtûrô. Jól bokrosodik 
40-60 centiméter magasra nô. Apró, fehér, illatos 
virágai csoportosan nyílnak májustól szeptembe-
rig. Vágóvirágnak is alkalmas.

A menyecskeszem a napos, száraz virágágyá-
sok élénksárga dísze. Júniustól szeptemberig hoz-
za, fajtától függôen egyszerû vagy telt virágait. 
Alacsonyabb (25-40 cm) és magasabb (40-60 cm) 
változatai is vannak.

A ligeti zsálya az oly ritka kék szín impozáns 
képviselôje. Ráadásul kiváló napfény- és száraz-

ságtûrô. A kék fürtös virágok szépségét az ezüst-
szürke levelek tovább fokozzák. Június–júliusban 
nyílik, 40-60 centi magasra nô. Vágott virágként 
vázába szedhetjük.

A szamárkenyér (felsô kép) szintén egy kék 
szépség, különleges, gömbölyded, tüskés virágok-
kal. Molyhos fonákú zöld levelei szintén tüskések, 
ami a szárazsághoz való alkalmazkodás jele. 60-90 
centiméter magasra nô. Vágásra és szárításra is al-
kalmas virágát a nyári hónapokban hozza.

A napszemvirág nevében is benne van, hogy a 
napot szereti! A menyecskeszemhez hasonló meg-
jelenésû, virágszínû és alkatú növény, ám annál 
sokkal magasabb; akár embernagyságúra is megnô. 
Csupasz téglafalak, betonpalánkok takarására ki-
válóan alkalmas. Júniustól szeptemberig virágzik.

A sásliliom rendkívül életerôs, szívós, erôsen 
terjedô, gyöktörzses liliomvirágú növény. Az alap-
faj virága sárga és narancssárga, de lila, sötétbor-
dó, változatosan mintázott, illetve alacsony terme-
tû változatai is vannak. 60-80 centiméter magasra 
nô, július–augusztusban virágzik.

A levendula a legismertebb mediterrán jelle-
gû, szárazságot és napfényt igénylô növény. Jú-
nius–júliusban nyíló liláskék virágaiból nyugtató 
hatású illóolajat párolnak. 30 centiméter magasra 
nô, lándzsás, apró ezüstszürke levelei vannak. Töve 
fásodó. Virága szárítható, szekrénybe téve moly-
ûzô hatású.

A gyapjas tisztesfû selymes tapintású, ezüstös, 
bolyhos levelei miatt nyuszifülnek is hívják. Nagyon 
ellenálló, bokrosodó növény. Elsôsorban levelével és 
hajtásaival díszít, jelentéktelen rózsaszín virágai jú-
nius–júliusban nyílnak. 20-30 centi magasra nô.

Harmath Rita

corax_hirdalap_KH_145x105mm_kifutos.indd   1 02/05/16   09:47

32

Kerti tipp

• Ne feledkezzünk  meg arról, hogy csak a 
jól begyökeresedett, fejlett növények viselik 
el az extrém idôjárási körülményeket! A fia-
tal palántákat a kiültetés utáni 2-3 hétben 
rendszeresen öntözni kell!

• Ültessünk több évelôt a kertünkbe! Az 
évelô dísznövények, illetve félcserjék mélyre-
hatoló gyökérzetüknek köszönhetôen jobban 
viselik a szárazságot. 



www.hatagro.hu

A DARAZSAKNAK 
FÚJTAK!

Hatótávolsága 
4 méter

Tökéletesen 
megsemmisíti a 
darázsfészket is!

Hatékony, biztonságos
darázsirtó szer

ANTIVESPE
darázsirtó
aeroszol

Keresse a terméket a gazdaboltokban!

Antivespe_A5.indd   1 2015. 04. 09.   5:57


