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Lassan a permetezési szezon végéhez érünk.  
A tikkasztó kánikula, az özönvízszerû esôk 
szinte már megszokott jelenségek. Nehéz, 
problémákkal teli idôszakon vagyunk túl. 
A növényvédôszer-gyártó cégek idén sem 
rukkoltak elô új, kiskertben is használható, 
felszívódó rovarölô készítménnyel, így a már 
„agyonhasznált” szerekkel kellett a problémá-
kat orvosolnunk. 

TÚLÉLÔK Kedves Kerttulajdonos, néhányszor bi-
zonyára már Ön is emlegette a gyártók felmenôit, 
amiért a kívánt hatást nem, vagy csak részben 
érte el a kiválasztott készítmény. Mielôtt azonban 
elragadtatnánk magunkat, nézzük meg egy kicsit 
jobban a probléma hátterét. Ha jól belegondolunk, 
rájövünk arra, hogy versenyfutásban vagyunk 
az evolúcióval. Minden egyes permetezéssel ki-
választjuk azokat a legéletképesebb egyedeket, 
amelyek valamiért túlélték a kezelésünket, nagy 
eséllyel továbbadva ezt a „képességüket” leszár-
mazottjaiknak is. Nem árt, ha gondunkkal szak-
emberhez fordulunk, kikérjük a véleményét és nem 
magunk rontunk a már így is bonyolult helyzeten.

MIT TEHETÜNK? 
– Mindenképpen kerüljük a cél nélküli perme-

tezéseket. Ez igaz mind a gomba-, mind a rovarölô 
szeres kezelésekre is. 

– Ha egy készítménnyel kudarcot vallottunk, 
semmi esetre se ismételjük meg azzal a védeke-
zést! (Még nagyobb hiba, ha emeljük az elôírt dó-
zist is – a végén kalapáccsal sem tudnánk agyon-
ütni a kártevôket!)

– Ismerkedjünk meg a szerrotáció fogalmá-
val, a gazdaboltokban szívesen elmagyarázzák a 
lényegét.

– Köztudottan ellenálló kártevôknél (vértetû, 
amerikai lepkekabóca stb.) alkalmazzunk kombi-
nációkat (pl. egy felszívódó és egy kontakt készít-
ményt).

– Szövedéket készítô kártevôknél tapadásfo-
kozóval vagy a szövedéket feloldó anyaggal javít-
hatjuk a kezelés sikerét. (Keratív, Nonit, Biosol Káli-
szappan – ez utóbbi az amerikai lepkekabóca elleni 
védekezésnél is megnöveli a sikerünk esélyét.)

– Piretroidokkal (Cyperkill, Decis, Karate, 
Sherpa stb.) végzett permetezéseknél vegyük fi-
gyelembe, hogy a hatóanyagunk nagyon erôs UV-
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sugárzásnál lényegesen hamarabb lebomlik, mint 
azt várnánk. Amennyiben lehetôségünk van rá, 
használjunk mikrokapszulázott formulákat (Karate 
Zeon, Full) – itt a hatóanyagot egy szabad szemmel 
nem látható burok védi az erôs napsugaraktól.

 
SZÛKÜL A KÖR Sajnos az EU-s szabályozásnak 
sok szer áldozatul esett, így a kiskertekben végleg 
búcsút mondhattunk a jó hatékonyságú Actara, 
Venus, Apacs készítményeknek. Bárki által meg-
vásárolható felszívódó készítmény gyakorlatilag 
kettô maradt, a Mospilan 20 SG (Spilan), valamint 
a Teppeki 50 WG. Az indokolatlan és gyakori ke-
zelések ezt a két készítményt is hatástalanná te-
hetik, mint azt már tapasztaltuk pl. az Actaránál. 
Fontoljuk meg a permetezés elôtt, hogy egybôl 
ágyúval kell-e lônünk a verébre!

Amennyiben külsô szívogató kártevôrôl van 
szó, amit látunk is – pl. levéltetû, és a levelek nin-
csenek bepödrôdve –, akkor egy kontakt szer ta-
padásfokozóval történô alkalmazása is elégséges 
lehet. Azonban ha egy belsô károsításról beszé-
lünk, belül rág valami, vagy a levelek a levéltetvek 
szívogatásának hatására már bepödörôdtek, ak-
kor már csak a fentebb említett készítményekkel 
érhetünk el hatást.

Andrej András

A korábbi cikksorozatot 
folytatva, nagyon fontos té-
máról ejtünk szót, amit több 
dolog is indokol. A szôlô elsô 
veszélyes, szürkepenész-
fertôzési idôszakában, a 
virágzáskor sok helyen volt 
csapadékos az idôjárás, ami 
jelentôs elsôdleges (primer) 
fertôzést indított meg. A 
virágzás utáni hosszabb, szá-
razabb idôben ezek a fertô-
zések nem terjedtek tovább, 
de kedvezô idôben robbanás-
szerûen fertôzhetnek. 

A FÜRT MEGELÔZÔ KEZELÉSÉRE fürtzáródás 
idején van az utolsó lehetôségünk, a következô 
idôszak már a zsendülés kezdete, amikor a szôlô 
nagyon érzékeny erre a betegségre, elsôsorban a 
hajlamosító elôzmények miatt. Országosan kiala-
kultak a peronoszpóra- és lisztharmatfertôzések, 
melyek közül fôleg az utóbbi teremt kedvezô fel-
tételt a másodlagos szürkepenész-fertôzöttségre.

HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZÔK Erôs rajzása volt 
szinte országosan a szôlômolyoknak, és a várható 
fertôzés tovább nyitja a sebzéseket a bogyókon, 
ezzel utat engedve a botritiszes-szürkepenészes 
fertôzésnek.

A júliusi forróságban már mindenhol vízhiány-
ban szenvedtek az ültetvények, de a július közepi 
nagy esôzések – helyenként a csapadék havi átlagát 
kétszeresen is meghaladó mértékben – telítették a 
talajt. Az erôs bogyónövekedést megindítva – fôleg 
az újabb esôzésekkel, nagy meleggel, párás idôvel –, 
már jelentôsen növelték a lappangó, korábbi fertô-
zések megindítását, esélyt adva a járványnak.

A fentiek miatt, valamint a rövid, de a hosszú 
távú elôrejelzéseket is figyelembe véve, minden 
termôtájon törekedni kell a termés további men-
tésére, hogy szüretünk kedvezô és megfelelô mi-
nôségû legyen.

JAVASLATOK A védekezésre 
rendelkezésre álló szereket át-
tekintve, a következôk javasol-
hatók (e készítmények már a ta-
valyi ajánlásban is megjelentek, 
most az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idôk alapján emelünk 
ki néhányat): Elsôsorban a rö-
videbb várakozási idejû Teldor 
500 SC-t és a Chorus 75 WG-t 
ajánlom. A késôbb érô fajták-
ban, ahol két kezelésre is szük-
ség lehet, még szóba jöhet a 
Switch 62.5 WG, a kimondottan 
csak szürkepenész ellen javasolt 
Cantus. Elérhetô kis kiszerelésû 

termék még a Quadris, Qualy, és a legújabb készít-
mény, az Universalis is.

MEGELÔZÉS Nem szabad elfelejteni, hogy a 
vegyszeres védelem elôtt az egyéb megelôzô el-
járásoknak is kulcsfontosságú szerepük van, akár 
egy kezeléssel is felérnek, illetve jelentôsen ja-
vítják azok hatásfokát. Ilyen fontos mechanikai 
munka a tetejezés, hogy a gombák a friss hajtáson 
ne fertôzzenek újra. 

A fürtök környékét szabadítsuk ki, levelezzük le 
az ott található, már kevésbé funkcionáló lomble-
veleket, de ügyeljünk arra, hogy fürtönként legalább 
6-8, de inkább 10-12 lomblevél is legyen. Fôleg a 
hosszú tenyészidejû fajtákban a fürtök még szep-
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Kerti tipp
A csomagolóanyagon feltüntetett felsô dó-
zist semmiképpen se lépjük túl, a cikkben 
már említett szerek és lehetôségek közül vá-
lasszunk, vagy kérjük szakember segítségét.

A szürkepenész elleni védekezésrôl

Kerti tipp

Ajánlott alaposan áttanulmányozni a készít-
ményeken a címkéket, mert több szernek van 
a szürkepenészen kívül más betegségre is 
hatása, így arra más hatóanyag alkalmazása 
nem indokolt, vagy csak alacsony dózisban 
kontakt kén vagy réz.



temberben is tudnak asszimilálni, a cukorképzôdés 
növekedhet. Általánosságban a nem termô hajtá-
sok késôi kivételével is szellôssé tehetjük a lombot, 
ha arra a következô évi metszéskor nem lesz szük-
ségünk és a vesszôk beérését is elôsegítjük.

BIOTERMELÉS Érdemes megemlíteni, hogy aki 
bioszôlôt termel, a Botector-t is használhatja, de 
ez a szer nem keverhetô semmivel (csak nagy ki-
szerelésben, képviselôn keresztül forgalmazott). 
Sôt, a permetezôgépet is alaposan át kell mosni a 
használat elôtt, hogy káros maradék a készítmény 
hatékonyságát ne kockáztassa. Mivel élelmezés-
egészségügyi várakozási ideje nincs, még egész 
késôi szüret elôtti idôpontban is használhatjuk.

Sokan vélekednek úgy, hogy a réznek nincs 
hatása a szürkepenész gombára. Ez igaz is, ugyan-
akkor van egy kedvezô mellékhatása a szôlô nö-

vényre, de más kultúrákra is. Mégpedig az, hogy 
a levélszövetek akár egy, de inkább kétszeri vagy 
többszöri használat után megvastagszanak, ellen-
állóbbak lesznek más gombabetegségekre, így a 
szürkepenészre is.

REZISZTENCIA A Quadris kimondottan szürkepe-
nész elleni alkalmazását szôlôben azért nem java-
solom, mert világszerte intenek e hatóanyag már 
kialakult, vagy a kezeléssel elôsegíthetô kóroko-
zó-ellenállóságának veszélyére. Hasonló a helyzet 
a gazdáknál még esetleg fellelhetô Topsin Metil 
készlet használatával is. Kimutathatóan csökkent 
e szerre a gombatelepek érzékenysége (rezisz-
tencia). Áttekintve a szürkepenész elleni továb-
bi szereket, alkalmazásukat mostani esetünkben 
nem javasolom. Ilyen a Thiuram Granuflow késôi 
alkalmazása, amely a bor erjedésére is késleltetô 
hatású lehet.

A bogyósok, zöldségfélék, virágok szürkepe-
nész elleni alkalmazására a készítmények haszná-
lati utasításaiban találunk fontos információkat.

Dr. Vályi István
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Felszín alatti védelem

Syngenta Kft. 
1117 Budapest, Alíz u. 2.
Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 
info.hungary@syngenta.com • www.syngenta.hu • blog.syngenta.hu

házikertek számára.

A készítmény III. forgalmi kategóriájú.

Megbízható 
védelem 

Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

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

Csak érdekességként: Tokaj környékén a 
szürkepenésznek van egy kedvezô hatása is, 
amikor az aszúszemek képzôdését segíti elô, 
szép ôszi idôjárásban. 

Figyeljük az elôrejelzéseket, az idôjárást 
és fôleg a szôlô egészségi állapotát, mert 
elôfordulhat, hogy egy gyors szüret lehet a 
legjobb védekezési megoldás a megjelenô 
szürkepenészes járvány esetén.

  Jó tudni!

Fo
tó

: Z
sig

ó 
Gy

ör
gy



A görögdinnyérôl sokan azt gondolják, hogy 
magyar nevét a származása alapján kapta, 
mivel a mediterrán régió (és így Görögország) 
jellemzô növénye. Valójában azonban az el-
nevezés inkább a formára utal, hiszen ez a 
nagyméretû, néha csaknem teljesen gömbölyû 
zöldség könnyen gurul, gördül, görög. A szintén 
ázsiai eredetû sárgadinnye napjainkban már az 
év bármely szakában elérhetô hazánkban.

A görögdinnye neve más nyelvekben a magas víz-
tartalmát tükrözi, így pl. angolul watermelon-nak, 
tehát szó szerint „vízdinnyének” hívják. Ázsiából 
származik, termesztésének elsô írásos bizonyítéka 
a X. századból való. 

A sárgadinnyébôl nálunk a barázdált héjú, 
narancssárga húsú, vagy a sima héjú, halványsár-
ga, illetve zöld húsú fajták a keresettek. Jellegze-

tes íze és frissítô hatása miatt a görögdinnyével 
együtt a nyári idôszak egyik leginkább kedvelt 
zöldsége.

ÖKOLÓGIAI IGÉNYÜK A dinnyék a kabakosok 
vagy tökfélék (Cucurbitaceae) családjának tagjai, 
és mint ilyenek, rokonaikhoz, az uborkához és a 
tökökhöz hasonlóan rendkívül sok vizet igényel-
nek a termôidôszakban. A görögdinnye dús lom-
bozata sok vizet párologtat, a nagy terméseknek 
pedig közel 90 százaléka víz. A jó termésminôség 
és magas hozam elérése érdekében öntözve ter-
mesztjük, de erôs gyökérzetének köszönhetôen jól 
átvészeli az átmeneti vízhiányt. 

A görög- és sárgadinnye hômérséklet- és 
fényigénye is magas, kiskertben olyan ágyásba 
ültessük ôket, amely a nap folyamán nem kerül 
árnyékba. Elégtelen fényviszonyok esetén a ter-
mések minôsége gyengébb lesz, ízük és színük 
elmarad az optimálistól, héjuk vastagabb lesz. 
Hûvösebb napokon a hajtásvégek nem a talajon 
fekszenek, hanem elemelkednek attól: ez a jele 
annak, hogy a dinnyenövények fáznak. 

FAJTAJELLEMZÔK, TERMESZTÉSI TUDNIVA-
LÓK A görögdinnye gyökere erôteljes, hajtás-
rendszere elhever a talajon. Levele jellegzetes 
alakú, szeldelt. Sárgás virágait rovarok porozzák. 
A termés alakja gömbölyû vagy hosszúkás, mére-
te és színe azonban igen változatos. Szezonban 
3-4 és 12-15 kg közötti görögdinnyéket találunk 
a piacon, de a kisebb méretre (1-2 kg) is lenne 
igény, hiszen ezeket könnyebben lehet otthon tá-
rolni, hûtôben hidegen tartani. Kisméretû termést 
hozó fajták léteznek, de hazánkban nem jellemzô 
a termesztésük és értékesítésük. A görögdinnye 
héja lehet sima sötétzöld vagy csíkozott, márvá-
nyos. A hússzín jellemzôen élénkpiros, de talál-
kozhatunk citromságra vagy narancssárga hús-
színû fajtákkal is. 

A sárgadinnye hajtásrendszere is elhever a 
talajon, de ez a faj termeszthetô támrendszer 

mellett is. Míg a görögdinnyét a termések mére-
te miatt inkább hagyják a talajon futni, addig a 
sárgadinnyénél a termések kisebb mérete miatt 
könnyebben meg lehet oldani a támrendszerhez 
való rögzítést akár szabadföldön is, de jellemzôen 
inkább termesztôlétesítményekben. A sárgadiny-
nye jól ismert héj- és hússzínváltozatai szezon-
ban mindenütt kaphatók, de a szezon végeztével 
vagy akár a téli idôszakban is találunk sárgadiny-
nyét a polcokon. Már hazánkban is elérhetôk az 
úgynevezett téli dinnyefajták, amelyek nagyobb 
méretûek, hosszúkás alakúak és sötétzöld a héjuk. 
Ízük gyakran elmarad a megszokott minôségtôl, 
de választékbôvítés szempontjából mindenképpen 
értékesek a hideg hónapokban.

Mind a görög-, mind a sárgadinnye termesz-
tése palántaneveléssel kezdôdik. A görögdinnye 
jól ismert fekete magjait, illetve a sárgadinnye 
fehér, az uborkáéhoz nagyon hasonlító magjait 
fûtött helyen vetjük április elejétôl, közepétôl. A 
csírázás megindulását segíti, ha a magokat vetés 
elôtt pár órán keresztül langyos vízben áztatjuk. 
A palántákat 4-6 hét alatt neveljük kiültethe-
tô méretûre, és május közepétôl kerülhetnek az 
ágyásba. A görögdinnyét fajtától függôen 1-1,5 
m-es sor- és tôtávolságra ültetjük, amibôl látszik, 
hogy igen helyigényes zöldségféle. A sárgadinnye 
növénynek is közel 1 m2-es tenyészterületre van 
szüksége. 

A dinnyék tápanyagigényes zöldségek. A ker-
ti talajt az ôszi ásás idején érdemes érett kom-
poszttal vagy szerves trágyával gazdagítani, ez 
megfelelô tápanyagszintet biztosít az ültetéskor 
a fiatal növényeknek. Termôidôszakban a fejlôdô 
terméseknek sok káliumra van szükségük, ezt mû-
trágyával pótolhatjuk.
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A görög- és a sárgadinnye

A görögdinnye nem utóérô, tehát szedés 
után nem nô a cukortartalma, nem lesz éde-
sebb. Nem így van ez a sárgadinnye eseté-
ben, amely utóérô faj, így a gyakorlatban 
van, hogy nem tökéletesen éretten, hanem 
mindössze kb. 80%-os érettségben szedik. 
Egy éretlenebb sárgadinnye fogyasztás elôtt 
pár napig még érlelhetô otthon, hogy kiala-
kuljon az édessége és zamata. 

  Jó tudni!

Kerti tipp

Érett dinnyét választani nem könnyû, de né-
hány fontos szempontot szem elôtt tartva si-
kerrel járhatunk. A sárgadinnye érettségének 
megállapításában az orrunkra és szemünkre 
hagyatkozhatunk: azt a dinnyét válasszuk, 
amelynek illata már jól érezhetô és a kacs-
csal ellentétes (bibepont felôli) oldala kissé 
puha. Görögdinnyénél a fülünket is használni 
kell. Az érett görögdinnye kopogtatásra kon-
gó hangot ad, a „hasán” található világosabb 
folt pedig nem fehér, hanem sárga. 

A görögdinnye dekorációként is szép.
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FIZETETT HIRDETÉS

Kiskerti és nagyüzemi termesztésben is fontos 
a megfelelô vetésforgó alkalmazása. Ügyeljünk rá, 
hogy egymás utáni két évben ne kerüljön egya-
zon területre dinnye, vagy más kabakos termésû 
faj (pl. uborka, tök, cukkini), mert az növényvé-
delmi problémákhoz vezethet. Ezen fajok kártevôi 
és kórokozói ugyanis közel azonosak, és ha évrôl 
évre tápnövényt biztosítunk számukra a területen, 
mi magunk tenyésztjük ki az egyre növekvô popu-
lációikat, ezzel saját magunknak okozva komoly 
megoldandó feladatot. Az állomány védelme mel-
lett az optimális tápanyag-hasznosítás és ezen 
keresztül a talajuntság elkerülése is célja a vetés-
forgó alkalmazásának. Kiskertben tehát ügyelni 
kell rá, hogy ne ugyanabba az ágyásba ültessük 
a növényeket, ahol elôzô évben maguk vagy közeli 
rokonaik teremtek. 

A tenyészidôszak során az öntözés és trágyá-
zás mellett fontos ápolási munka a gyomirtás. Erre 
fôleg a növekedés kezdeti idôszakában van szük-
ség. Egy fejlett állományban, ahol a hajtások ösz-
szeérnek és teljesen fedik a talajt, a gyomtalanítás 

már kevesebb gonddal jár, hiszen fény hiányában 
nem indulnak fejlôdésnek a gyomnövények. 

FELHASZNÁLÁS, ÉLETTANI HATÁS  A dinnyék-
re magas cukortartalmuk és így édes ízük miatt 
a fogyasztók inkább gyümölcsként gondolnak, de 
termesztéstechnológiájuk miatt a zöldségnövé-
nyek közé soroljuk ôket. 

A görögdinnyét teljesen érett állapotban 
szedjük és fogyasztjuk. Egy másik, speciális fel-
dolgozási formája is ismert hazánkban: az éretlen, 
ökölnyi, vagy nagyobb termésekbôl savanyúságot 
készíthetünk. A sárgadinnye is elsôsorban fel-
dolgozás nélkül kerül az asztalra, de jellegzetes 
zamata és krémes állaga miatt több koktélnak és 
gyümölcssaláta-különlegességnek is alapanyaga. 

A dinnyék jótékony, vesetisztító, bélmûködést 
serkentô hatása a magas víztartalmukban rejlik. A 
biológiailag tiszta víz mellett tartalmaznak még vi-
taminokat és ásványi anyagokat, így B- és C-vita-
mint, valamint káliumot, nátriumot és foszfort is. 

dr. Szabó Anna
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Szeptember környékén már érezhetôen hûvö-
sebbek a hajnalok és az éjszakák, a nap-
sugarak már csak enyhén melegítenek. Ez 
az enyhébb idôszak újra kedvezô a növények 
szaporítására és ültetésére.

Ha van elég helyünk a 
kertben, akkor ebben a 
hónapban ültessünk ha-
gyományos (naspolyafa, 
eperfa, ringlószilvafa, régi 
almafajták) vagy külön-
leges gyümölcsfákat és 
szôlôoltványokat. Ilyenkor 
ne feledkezzünk meg a 
gyökérzónába juttatha-
tó kondicionálókról sem, 
amit a 10 baktériumot 
tartalmazó BACTOFIL ké-
szítménnyel érhetünk el. 
A készítmény az ásványi 
anyagok feltárásával segí-
ti a növényt a tápanyagok 
felvételében. SYMBIVIT 
mikorrhiza gombákat tar-
talmaz, amit csak egyszer 
kell használnunk ahhoz, 
hogy a gombák a növény-
nyel egy életen át tartó 

kapcsolatot építsenek ki.
Vessünk zöldsaláta-magot, a kikelt növénye-

ket egyeljük ki, majd a palántákat Biofit vagy Bio-
fit Gold készítménnyel hetente 1 dl/10 l dózisban 

öntözzük, melytôl a 
saláta szépen fejese-
dik.

Az ôszi idôszak 
kedvez a rózsagyûjte-
ményünk bôvítésének 
is, vásároljunk és ültes-
sünk különleges rózsá-
kat. Az ültetôgödörbe 
szórjunk SYMBIVIT 
mikorrhiza gombákat 
tartalmazó készít-

ményt is. Mielôtt beköszönt a tél, 
tisztítsuk meg a rózsaágyásokat. 
Ne feledkezzünk meg az utolsó 
peronoszpóra és a feketefoltos-
ság elleni lemosó permetezésrôl 
sem, amelyhez Flowers Rózsa 
tápoldatot is keverjünk (1 dl/10 
l dózisban). Már pár nap múlva 
láthatjuk a hatását, mert a rózsa 
levelei haragoszölddé válnak és 
télen a fagytûrése is jobb lesz. 
A hûvösebb éjszakák elôtt a ké-
nyesebb rózsák tövét takarjuk földdel, mulccsal 
vagy fenyôkéreggel, így megóvva ôket a kemény 
fagyoktól.

Ha a szobanövényeinket 
kivittük a szabadba vagy a te-
raszra, ne felejtsük el azokat a 
hûvösebb éjszakák beköszönte 
elôtt visszavinni a helyükre. A 
stressztûrésüket javíthatjuk és 
a lombozatuk is dúsabbá vá-
lik, ha Flowers Levéldísznövény  
0,5 dl/10 l oldatával öntözzük.

Dézsás növényeink fagy-
mentes helyre való bevitelérôl is 
gondoskodnunk kell, a hûvösebb 
éjszakákra az encián és a bonszai érzékenyebb. 
Kevésbé érzékenyek a leanderek, citrusfélék, ame-
lyek néhány fagyos éjszakát is kibírnak.

A virágoskertben most már el kell vetnünk a 
gyorsan fejlôdô kétnyári virágok (nefelejcs, ár-
vácska, török szegfû, százszorszép) magvait, ame-
lyeket majd késô ôsszel vagy ta-
vasszal a helyükre ültethetünk.

A pázsitokat is megviselte 
a nyári meleg, kiégtek és kiszá-
radtak, így az ôszi idôszakban a 
gyepet is rendbe kell tennünk. A 
kiégett foltokat újra kell vetnünk 
és a silányabb részeket a Flowers 
Pázsittal (1 dl/10 l dózisban) ön-
tözzük meg.

www.okogazda.hu

Ôsszel a kertben



Ültetvényeink elsô 1-2 évében a legfontosabb 
cél, hogy a növények minél jobban megerô-
södjenek, begyökeresedjenek a talajba, erôs 
gyökérzetet fejlesszenek.  

Ha növényeink gyökérzetének fejlôdése nincs 
arányban a talaj feletti részek növekedésével, a 
termésterhelést a szôlôtövek, gyümölcsfák nem 
bírják majd kellô mennyiségben és minôségben ki-
nevelni. A fentiekbôl következik, hogy az elsô 1-2 
év az ültetvények életében a megalapozásról szól, a 
tápanyagellátást is e fô célnak kell alárendelnünk.

SPECIÁLIS BURKOLAT Már a magyar piacon is 
évek óta elérhetôk a legmodernebb feltáródási 
technológiával rendelkezô, hosszú hatástartamú, 
burkolt alapmûtrágyák. A technológia lényege, 
hogy a tökéletesen vízoldható mûtrágyaszemcsék 
speciális burkolattal vannak körülvéve, amely bur-
kolat megakadályozza, hogy a feloldódott mûtrá-
gyaoldat azonnal a talajoldatba jusson. 

1. Elsô lépésben a talajban lévô nedvesség 
egyszerû diffúzióval bejut a burkolaton belülre, 
ahol is a mûtrágyaszemcsék tökéletesen feloldód-
nak. 

2. A feloldódott ásványi anyagok ezután a ma-
gas ozmotikus nyomás révén elkezdenek kifelé pré-
selôdni a burkolaton kívülre, amely térhálós szer-

kezetû anyag féligáteresztô hártyaként viselkedve 
csak lassan engedi feltáródni a tápanyagokat. 

3. A kiáramlás idôtartama a burkolat vastagsá-
gától függ és több hónapig tart. Mivel a rácsszer-
kezetû burkolat pórusainak mérete függ a hômér-
séklettôl, ezért melegebb talajhômérséklet esetén a 
feltáródás intenzitása nagyobb, mint hideg talajnál, 
így a mûtrágya kiáramlása gyorsabb lesz. 

4. A folyamat végén a talajban már csak az 
üres héjak maradnak, melyek anyaga késôbb las-
san szétesik.

FOLYAMATOSAN ADAGOLVA A technológia 
eredményeképpen a burkolt mûtrágyák hatóanya-
ga folyamatosan, hosszú idô alatt táródik fel, és a 
folyamatot csak a talajhômérséklet befolyásolja. 

Ezáltal a tápanyag feltáródása igazodik a növény 
igényéhez, hiszen magasabb hômérséklet esetén 
a növényi életfolyamatok is gyorsabbak, de ilyen-
kor több tápanyag is jut a növények gyökereibe, 
míg alacsonyabb hômérséklet esetén kevesebb 
ásványi anyag táródik fel. A másik nagyon fontos 
elôny, hogy a mûtrágya nem mosódik ki a gyökér-
zónából, mert a burkolat megvédi ettôl. Úgy kép-
zelhetjük el a tápanyag adagolását, mintha folya-
matosan, minden pillanatban lassan csepegtetve 
tápoldatot juttatnánk a növényeink gyökereihez. 
Ezáltal kevesebb hatóanyag is jóval hatékonyab-
ban táplálja növényeinket, és ez alól nem kivétel a 
könnyen kimosódó nitrogén (N) sem.

A SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCSTELEPÍTÉSEKHEZ  
a magas foszfortartalmú, mikroelemeket is tar-
talmazó, komplex összetételû termékeket java-
soljuk, melyek feltáródási ideje legalább 5-6, de 
még inkább 8-9 hónap. Ez a szôlô és gyümölcs 
esetében a gyakorlatban akár 2 tenyészidôt is je-
lenthet, mivel a gyökérzónában az átlaghômérsék-
let az év folyamán jóval alacsonyabb 21 foknál, 
illetve a termék tápanyag-feltáródása 4 Celsius-
fok alatt gyakorlatilag leáll. Ha a zsákon szereplô 
összetételbôl látható, hogy a termékben magas a 
foszfortartalom, a feltáródási idô alatt folyama-
tos, jó gyökeresedést fog biztosítani. Ez a töké-
letesen vízoldható és felvehetô tápelem még a 
magas foszfortartalmú talajoknál is komoly elônyt 
jelent, mert a talaj foszfortartalma a legtöbb eset-
ben nehezen felvehetô, erôsen kötött állapotban 
van. A nitrogénformula sem mindegy, mert a ma-
gas ammóniumtartalom elôsegíti a vegyes-, illetve 
virágrügyek képzôdését, miáltal gyorsabb, illetve 
biztonságosabb termôre fordulás várható. 

A JAVASOLT DÓZIS tág határok között mozog-
hat, mert az optimális mennyiség függ a növények 
fejlettségétôl, a hektáronkénti növényszámtól, a 
talaj típusától és tápanyagtartalmától, valamint 
néhány egyéb tényezôtôl is. Általánosságban el-
mondhatjuk, hogy laza, tápanyagszegény talajo-
kon, ritka térállás esetén a magasabb dózist, míg 
gazdag talajokon, sûrû növényállomány esetén az 
alacsonyabb dózist kell alkalmazni.

Gócza Szabolcs
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Idén tavasszal talán Önök is felfigyeltek azok-
ra a hernyófészkekre, fátyolszerû képzôdmé-
nyekre, melyek országszerte észlelhetôk vol-
tak az utak mentén, a települések különbözô 
fáin és bokrain. Nemritkán az egész növényt 
beszôtték, és bennük csoportosan falánk her-
nyók táplálkoztak.

Több faj is készít hernyófészket, mely fajokat jól 
el lehet különíteni kinézetük, kárképük, valamint 
károsítási idejük alapján. Ezúttal az amerikai fe-
hér medvelepkét, vagy ahogyan a népnyelv hívja, 
szövôlepkét, és a pókhálós molyokat mutatjuk be, 
melyek károsítása nagyon hasonló, de meglátják, 
mégis különböznek.

Pókhálós molyból több is károsít, a pókhálós 
almamoly csak az almán, a pókhálós kecskerágó-
moly csak a kecskerágón él, a pókhálós szilvamoly 
viszont már sok tápnövényû, bántja pl. a csonthé-
jasokat, a galagonyát, a kökényt is. Nagy valószí-
nûséggel ezzel a kártevôvel néztünk szembe idén, a 
kora tavasztól szôtt hernyófészkekben. Az amerikai 
fehér medvelepke nem feltétlen válogat, de kedven-
cei az eperfa, a zöld juhar, a meggy, a cseresznye, a 
szilva, a dió, az alma, a bodza, még a birs is.

A PÓKHÁLÓS MOLYOK (a három faj nagyon 
hasonlít egymásra) karcsú, kecses testû rovarok,  

Szôlô- és gyümölcstelepítés 
hatékony tápanyag-ellátással

Kerti tipp
A kijuttatást illetôen a burkolt mûtrágyákkal 
nagyon egyszerû bánni: a javasolt mûtrágya-
mennyiséget egyszerûen az ültetôgödörbe 
célszerû beszórni, majd néhány cm földréteg 
után, a közvetlen gyökérkontaktust kerülve 
következhet a növény.

Mohó
levélfalók

Pókhálós molyok lárvái (Fotó: internet)

Ültetvénytelepítések alaptrágyázása 
A legbiztosabb megoldás az Agroblen Total 11-22-9 + 6 MgO 

Everris International B.V. 
Magyarországi Képviselete

Szaktanácsadás:

0458_Everris_Agroblen_Total_Kerti_Hirmondo_Hird.indd   1 2016.08.10.   9:55



a lepkék 12 mm-nél nem hosszabbak. Elülsô szár-
nyaik fehéresek, feketén pontozottak. Az amerikai 
fehér medvelepke már egy picit nagyobb testû, 
zömökebb, pilléje 17 mm is lehet, színe általában 
fehér.

Lárvájuk is jól megkülönböztethetô. Míg 
a pókhálós molyok hernyója legfeljebb 15 mm 
hosszú, sárgás színû, hátán két fekete pont-
sor látható, és csak ritkásan szôrözött, addig a 
medvelepkéé kifejlôdve 20-30 mm hosszú, teste 
zöldessárga színû, de háta bársonyos fekete, és 
fekete szemölcseibôl nagyszámú, erôteljes szôr 
nô ki, az egész hernyó erôsen szôrös habitusú.

A pókhálós molyok fiatal lárva alakban telel-
nek, tavasszal áprilisban már élednek, és azonnal 
károsítanak. Ahogy táplálkoznak, mindig újabb és 
újabb levelet szônek a fészkükbe, mely szövedék 
végül az egész fát betakarja, s a hernyók ennek 
védelmében, a bokor vagy fa teljes lombozatát 
csoportosan letarolják. Júniusban befejezik a 
fejlôdésüket, és abban az évben már nem talál-
kozunk újabb károsításukkal, mert a rovar egy-
nemzedékes.

A MEDVELEPKE báb alakban telel védett helyen, 
kéregrepedésekben, vagy akár párkányok alatt is 
tömegesen. Lárva alakja csak júniustól van (ad-
dig lepke, majd tojás stádiumokon megy át), tehát 
sokkal késôbb kezd károsítani a pókhálós molyok-
hoz képest. Kárképük különbözik, a medvelepke 
sosem szövi be a teljes fát, szövedéke csak ág-
részekre terjed ki, ugyanis az idôsebb hernyók el-
hagyják a fészket és már nem szônek, a lárvák 

nem maradnak együtt, szétszéledve magányosan 
rágják tarrá a további leveleket. Kétnemzedékes 
faj, van második lárvakárosítás, ami leginkább 
szeptemberben tûnik fel, s általában erôteljesebb 
is, ha az elsô ellen nem védekeztünk.

VÉDEKEZÉS Házikertben feltétlenül részesítsük 
elônyben a mechanikai védekezést, ne használ-
junk feleslegesen vegyszereket, egyszerûen vág-
juk le a korán észlelt hernyófészkeket, és égessük 
vagy tapossuk el a bennük garázdálkodó lárvá-
kat. Ha nagy a baj, elkéstünk a korai likvidálással, 
növényvédô szerre van szükségünk, környezetkí-
mélô anyagokat használjunk, mint pl. a Dipel DF 
(biológiai szer, baktérium hatóanyagú), a Dimilin 
25 WP (kitinszintézis-gátló), melyek az emberre 
teljesen veszélytelenek. Ezek mellett a gazda-
boltok természetesen széles tárházát kínálják az 
egyéb rovarölôknek is, melyek szinte mindegyike 
hatásos hernyók ellen.

Taxner Ágnes
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Az idei nyarat is a szélsôségek jellemezték; a 
hosszan tartó hôséget és szárazságot áradás-
szerû esôzés, vihar, sok helyen jégesô követte. 
A kerttulajdonosok minden erôfeszítése elle-
nére kiszáradás, kipállás, gombás betegségek 
jelentkeztek a gyepekben. A legyengült fû kö-
zül elôtörtek az agresszív gyomok. Az augusz-
tus közepétôl induló kora ôszi idôszak kiválóan 
alkalmas arra, hogy helyrehozzuk gyepünket; 
felülvessük a kikopott foltokat, és a gyors 
tavaszi indulás érdekében megfelelô kezeléssel 
segítsük az áttelelést. Az új gyep telepítésébe 
is most vághatunk bele nagy biztonsággal.

A nagy felületek és öntözés nélküli területek füve-
sítésének optimális ideje augusztus második felé-
tôl szeptember közepéig tart. Augusztus közepé-
tôl, végétôl, amíg az idôjárás engedi, elvégezhetjük 
a gyeptelepítést, ha szükséges, a meglévô gyepek 
újravetését. Az ekkor vetett fûmag nagy valószí-
nûséggel kikel, a vetés gyommentes lesz, és a tél 
beálltáig a fû kellôen megerôsödhet. 

FÛMAGNÁL IS FONTOS A MINÔSÉG Ha mag-
vetéssel szeretnénk füvesíteni, a siker érdekében 
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fûmagot vá-
lasztunk. Ilyenkor, augusztus közepén látszik a leg-
jobban, hogy a pázsitunk melyik része kér segítsé-
get. Ha az árnyék vagy a taposás túl sok volt, most 
látszani fog. Ilyenkor optimálisan megválogathatjuk, 

hogy milyen fûmagkeveréket használunk. Azt már 
jól tudjuk, hogy a jövôbeni használatnak megfelelô 
keveréket kell választanunk: sportoláshoz sport-
keverék, árnyékba árnyéktûrô, díszpázsithoz (amit 
csak messzirôl nézünk) megint csak más fajtake-
verék javasolt. A fûmagkeverékek összeállításánál a 
gyártók figyelembe veszik a változó fényviszonyo-
kat, illetve a gyephasználattal kapcsolatos igénye-
ket, így minden körülményre találhatunk megoldást. 
Persze, vannak többcélú keverékek is.

Nagyon fontos, hogy az adott fûmagkeverék 
valójában mit is tartalmaz; a vetômagtisztaság 

Levélen pihenô pókhálós moly lepkéje (Fotó: T. Á.) Amerikai fehér medvelepke idôs hernyója (Fotó: T. Á.)

Az amerikai fehér medvelepke ôshazája 
Észak-Amerika, Európában elôször Magyar-
országon találták meg, mégpedig a Csepeli 
Szabadkikötô környékén az 1940-es évek-
ben, valószínûleg egy hajórakománnyal lan-
dolt szárazföldünkön.

  Jó tudni!

www.landscaperpro.hu

Idôben szólunk!
Itt a gyeptelepítés ideje

Miért sikeresebb az ôszi gyepesítés?
■  Jó idôben elegendô idô áll rendelkezé-

sünkre a tereprendezésre, a terület teljes 
gyommentesítésére.

■  A talaj még elég meleg, de a levegô már 
hûvösebb. A fû gyorsan kel, gyorsabban 
megerôsödik, kevesebb teret ad a meleg-
kedvelô gyomoknak, amelyek ôsszel már 
nem csíráznak ki. Még nem kell tartani 
talaj menti fagyoktól.

■  A természetes csapadék és a reggeli har-
mat mennyisége is több, ami segíti a fû-
mag csírázását.

  Jó tudni!



azt jelenti, hogy elôfordulhatnak-e benne esetleg 
idegen magvak, valamint milyen a fûmagok csírá-
zó-, illetve fejlôdôképessége, azaz milyen gyorsan 
ad tökéletes fedést. 

Vannak olyan fûmagkeverékek a piacon, ame-
lyek az európainál sokkal szigorúbb amerikai szab-
ványnak is megfelelnek, azaz magasabb csírázási 
és tisztasági százalékokkal rendelkeznek, így gyors 
és igen látványos eredmény érhetô el velük. Ez azt 
jelenti, hogy a hagyományos fûmagkeverékekhez 
képest kevesebbet kell elvetni ahhoz, hogy rövid 
idô alatt sûrû fedést adó gyepet kapjunk. Az iga-
zán jó minôségû fûmagkeverékekben GMO-men-
tes, hagyományos gyepalkotó fajok (csenkeszek, 
perjék stb.) kiváló tulajdonságokkal rendelkezô 
nemesített fajtái vannak. 

Nem mindegy, hogy a fûmagkeveréket mikor 
csomagolták, és a gyártó meddig garantálja a csí-
rázási százalékot (azaz hogy a magok adott szá-
zaléka biztosan kicsírázik). Nem megfelelô tárolás 
(nedves, dohos helyen vagy magas hômérsékleten) 
jelentôsen csökkentheti a csírázási erélyt.

HOGYAN TELEPÍTSÜK (ÚJRA) A GYEPET? A 
zsákban lévô magokat vetés elôtt jól rázzuk össze, 
hogy a különbözô magvak egyenletesen oszolja-
nak el. A kiszóráshoz használhatunk kézi kiszóró 
készüléket, hogy biztosítsuk az egyenletes kijutta-
tást. A fûmag kiszórása után gereblyével óvatosan 
bedolgozzuk a földbe, vagy takarásként vékony 
rétegben kiszórhatunk homokot, esetleg tôzeget. 
Ezután hengerezzük vagy tapossuk le a frissen ve-
tett területet, majd óvatosan öntözzük be.

A frissen telepített terület kezelése többé-
kevésbé megegyezik a vetett, illetve telepített 
gyepszônyeg esetén. A vetés után 2 hétig naponta 
több alkalommal végezzünk 5-10 mm vízadaggal 
frissítô öntözést, hogy a földet nedvesen tartsuk, 
és a gyökeresedés mielôbb meginduljon. Amikor a 
frissen telepített fû növekedése megindult, térjünk 
át a napi egyszeri öntözésre, nagyobb vízadagok-
kal öntözzünk (1 cm/alkalom). Természetesen, ha 
esett elegendô esô, az öntözés csökkenthetô vagy 
akár teljesen elhagyható. 

Csak a frissen telepített gyep 6-7 cm-es ma-
gasságánál kerüljön sor az elsô vágásra. A terü-
leten az elsô fûvágásig akadályozzuk meg a ta-
posást.

MIVEL SEGÍTHETJÜK A GYEP FEJLÔDÉSÉT?  
Magvetéses gyeptelepítéshez, gyepszônyeg-fek-
tetéshez és felülvetéshez is érdemes magas fosz-
fortartalmú, biztonságos, hosszú hatástartamú, 
burkolt gyepmûtrágyát használni, amely nem 
égeti ki a füvet, miközben 8-10 héten át, egyenle-
tesen adja ki magából a kellô tápanyagmennyisé-
get. Ennek köszönhetôen a fû gyorsabban és erô-
teljesebben gyökeresedik, a még gyenge, érzékeny 
gyökér nem perzselôdik. Érdemes apró, egyenletes 
szemcseméretû mûtrágyát választani, amit köny-
nyebb kijuttatni egy kis, kézi kiszóró segítségé-
vel. Közvetlenül telepítés elôtt kell kiszórni, és a 
végleges talajegyengetéssel egy idôben lazán be-
dolgozni a talaj felsô 1-2 centiméteres rétegébe. 
Használhatjuk felülvetésekhez, pótlásokhoz folt-
szerûen is. Speciális gyeptelepítô gyepmûtrágya 
használatával a fû akár 10-14 nappal hamarabb 
kikel, így erôs gyökérzettel telelhet, és tavasszal 
gyorsabban indul fejlôdésnek.

Mayerhoffer Attila

14

HASZNÁJA AHOL CSAK AKARJA - 
A HONDA ÚJ AKKMULÁTOROS GÉPEI MEGÉRKEZTEK

Az új Honda akkumulátoros gépekkel könnyen és biztonságosan ápolhatja kertje minden szegletét. 
Az új termékcsalád minden tagja - szegélynyíró, lombfúvó és sövényvágó - mind ugyanazzal a gyorsan 
feltölthető, hosszú üzemidőt biztosító,  56 voltos teljesítményű Lítium-ionos akkumulátorral működik.  

Robosztus, mégis könnyű és könnyen kezelhető, mellyel öröm a kertápolás.
További információ: www.hondakisgepek.hu
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Korábbi lapszámainkban a tuják környezeti 
igényével, a vízhiány tüneteivel, a leggyako-
ribb kórokozók jellemzôivel és a lehetséges 
védekezési módokkal ismerkedhettünk meg. 
A tujafélék barnulását, lombelhalását ismer-
tetô sorozatunk befejezô részében a kárte-
vôkre fókuszálunk.

VINCELLÉRBOGARAK ÉS LÁRVÁIK Konténeres 
tujafélékkel a faiskolákban gyakran elôforduló, 
talajban élô barázdáshátú vincellérbogár lárvák 
kerülhetnek be a kertbe. A 10-12 mm hosszú, kifli 
alakba begörbült, barna fejû, fehéres színû lárvák 
a gyökereket elrágják, a szártô kérgét körberágják, 
legyengítik, esetenként kipusztítják a növényeket. 
Az éjszaka aktív vincellérbogár is kártevô, a zöld 
növények lombján szabálytalan vagy „u” alakú rá-
gások jelzik jelenlétét. A bogár ellen rejtôzködô 
életmódja miatt nem tudunk védekezni. A talajban 
élô lárvák ellen még kiültetés elôtt a konténerek 
talajába öntözéssel juttassunk Beauveria bassia-
na hatóanyagú Bora mikrobiológiai készítményt, 
majd vízzel áztassuk át, mossuk be a hatóanyagot 
a talajba a gyökerekhez. A készítmény csak a ned-
ves talajban tudja kedvezô hatását kifejteni, keze-
lés után 4-5 hétig a kezelt növény talaját tartsuk 
nedvesen. A parazita gomba a talajban élô rovarok 
testére rátelepszik, felemészti, elpusztítja azokat. 
Hatásának kifejtéséhez a talajnak tartósan el kell 
érnie legalább a 10 Celsius-fokos hômérsékletet.

BORÓKA-PAJZSTETVEK Elterjedt kártevô a tu-
jaféléken a boróka-pajzstetû. A leveleken 1-1,5 
mm-es kör alakú fehéres, kissé kiemelkedô kép-
letek látszanak általában csoportokban, a pajzsok 
alatt élnek a puhatestû, kisméretû állatok, melyek 
a növények nedvét szívogatják. Kártételüket apró 
tûhegynyi szürkés, ezüstös foltok jelzik, a levelek 
elvesztik fényüket. A kártevôk kis méretük miatt 
nem feltûnôek, gyakran nem is veszik észre, csak az 
okozott kárt: a szívogatott levelek kifakulnak, le-
hajlanak, majd elszáradnak. Évente egy nemzedéke 
fejlôdik, a fiatal lárvák június-július hónapban raj-

zanak, akkor terjednek szét a bokrokon. Az ebben 
az idôszakban végzett rovarölô szeres permetezés 
(pl. acetamiprid hatóanyagú Mospilan) hatásos el-
lenük. A kártevô foltokban, gócokban szokott el-
szaporodni, érdemes ezeket a fertôzött hajtásokat, 
ágakat kimetszeni, eltávolítani, így permetezés nél-
kül is megelôzhetô a pajzstetvek szétterjedése.

TUJAFÚRÓ ARANYMOLY A tujafúró aranymoly 
lárvái a tujafélék leveleinek elhalását okozzák. A 
hajtásban élnek a kisméretû – teljes kifejlôdésük-
kor is csak 3 mm hosszú, szürke színû, fekete fejû 
– lárvák. Az elhalt hajtás kettévágva belül üre-
ges, és a lárva apró ürülékszemcséivel telített. A 
molylepkék júniusban rajzanak, ezalatt rakják le a 
petéiket a pikkelylevelekre, amikbe a fiatal lárvák 
berágják magukat. Rajzásukról egyszerûen megbi-
zonyosodhatunk: a bokrokat megrázva 10 mm-es 
szárnyfesztávolságú fehéres, de mintás szárnyú 
lepkék repülnek fel tömegével. Kémiai védekezés 
júniusban javasolt, megelôzésképpen a lombot kell 
aknázómoly-lárvák ellen hatásos rovarölô szerrel 
kezelni, mielôtt a lárvák berágnák magukat a leve-
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Tujafélék gyakori kártevôi

A tujafélék kártevôi elleni védekezés csak ak-
kor lesz eredményes, ha a szomszédos kertek 
tulajdonosaival együtt valósítják meg, erre 
kellene törekedni.

  Jó tudni!

Boróka pajzstetû tuján (Fotó: Dr. Némethy Zs.)



lekbe (pl. Decis, Dimilin, Karate, Mospilan, Spilan, 
Runner). Gyenge fertôzésnél hatékony védekezést 
biztosít a fertôzött hajtásvégek lemetszése, ösz-
szegyûjtése és megsemmisítése.

TAKÁCSATKÁK Száraz, napos körülmények kö-
zött gyakran felszaporodnak a takácsatkák. Az 
apró pókszerû, szabad szemmel alig észlelhetô 
állatok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, 
a szívás helyén ezüstszínû folt keletkezik, a ká-
rosított levelek színe kifakul, a levelek elszárad-
nak. Felismerhetôségüket segíti a fertôzött leve-
leken, hajtásokon képzôdô finom, pókhálószerû 
szövedék. Jelenlétük ellenôrzéséhez kézi nagyító 
is szükséges lehet. A növények megfelelô öntö-
zésével és tápanyagellátásával felszaporodásuk 
megelôzhetô. Áttelelô tojás alakja ellen a tél végi 
paraffinolaj- vagy napraforgóolaj-tartalmú per-
metezések hatásosak (Vektafid A). Nyár elejétôl 
ôszig fellépô atkafertôzésnél az engedélyezett 
etoxazol hatóanyagú Zoom, hexitiazox hatóanya-
gú Nissorun, spirodiklefon hatóanyagú Envidor 
speciális atkaölô szeres kezelések ajánlottak.

SZÚBOGARAK ÉS LÁRVÁIK Egyre súlyosabb kárt 
okoznak tujaféléken a szúbogarak és lárváik. Több 
szúbogár faj is fertôzi a tujákat, az apró, néhány 
mm hosszú, hengeres testû, nagyfejû bogarak a fa-
kéreg alatt a faszövetben rágott járataikban élnek, 
ott kelnek ki a lárváik is. Különbözô alakú járatokat 
készítenek maguknak. A kikelô bogarak kerek, 1-1,5 
mm-es átmérôjû lyukakon rágják ki magukat, ezek 
alapján ismerhetô fel jelenlétük. Legyengült vagy 
sérült tujaféléken szoktak megtelepedni, a fertô-
zést követôen védekezésre nincs ismert módszer. A 
fertôzött fákat mielôbb ajánlott kivágni, eltávolíta-
ni a kertbôl és megsemmisíteni. Tujafélék rendsze-
res öntözésével a fertôzés megelôzhetô.

A tujaszú és borókaszú kifejlett egyedei 1,2-2,5 
mm méretûek, nyár közepétôl októberig jelennek 
meg és rakják tojásaikat a zöld oldalhajtások tö-
vébe, majd a kikelô apró lárvák a hajtás belsejében 
járatot rágnak maguknak (a hajtás belül üreges), 
abban fejlôdnek. A fertôzött hajtások fényüket, 
majd színûket vesztik, lekonyulnak, elszáradnak, 
de nem esnek le. A korona felszínén a fiatal, el-
száradt hajtások szembetûnôek. Egy szúbogár 

több hajtást is megfertôz, és az utolsóban telel át. 
Tavasztól a bogarak több mm mélyen a kéreg alatt 
készítik járataikat a törzsön és az oldalágakon, a 
fák vízszállító szöveteinek károsításával azok le-
gyengülését, elszáradását okozzák. A kártevô el-
leni védekezés alapja a megelôzés. Biztosítani kell 
a tujafélék víz- és tápanyagigényét, a megfelelô 
kondícióban lévô állományokban nem szokott je-

lentôs kárt okozni. A károsított, elhalt hajtásokat 
megjelenésüktôl folyamatosan vágjuk ki, gyûjtsük 
össze, semmisítsük meg. A megtámadott fákat 
mielôbb vágjuk ki és semmisítsük meg, mielôtt a 
bogarak felszaporodnának és elterjednének. A raj-
zásuk elhúzódó, ezért a bogarak elleni rovarölô 
szeres permetezések hatékonysága csekély.

BORÓKA-TARKA DÍSZBOGÁR Az utóbbi évek új 
kártevôje a boróka-tarka díszbogár, megjelenését, 
kártételét Budapesten 2013-ban észlelte a szer-
zô is elsô alkalommal. Behurcolt kártevô. A bogár 
májustól bújik ki a fás részekbôl (törzsbôl, vas-
tagabb ágakból), ezt jellegzetes ovális alakú, 3-5 
mm hosszú lyukak jelzik. A 8-12 mm hosszú, fémes 
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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

Borókaszú okozta 
hajtáselhalás  
(Fotó: Dr. Némethy Zs.)

Borókaszú tarka dísz-
bogár sárga lapon  
(Fotó: 
Németh Samu)

Boróka-tarka díszbogár 
jellegzetes röpnyílása
(Fotó: Dr. Némethy Zs.)

való felkészítésre. Hármas hatásával valamint a 

magnéziumtartalma megakadályozza a 
levélbarnulást.



zöld színû bogarak a bokrok csúcsán napoznak, 
tömeges jelenlétükre július végéig lehet számí-
tani. A bogarak tojásaikat a tujafélék fakérgére 
rakják, az azokból kikelô lárvák berágják magu-
kat a kéreg alá, járatokat készítenek, azokban 
fejlôdnek tovább és ott is telelnek. Rágásukkal 
a növény szállító szöveteit roncsolják, a gyökér-
bôl a lomb felé történô vízszállítást csökkentik, 
gátolják. A következmény a fák lassú vagy gyors 
– a kártételtôl függô – kiszáradása. A bogár el-
sôsorban a legyengült, stressz hatásnak – déli 
tûzô napnak – kitett fákat szokta megfertôzni. 
A bogár és a lárva ellen hatékony kémiai mód-
szer jelenleg nem áll rendelkezésre. Bár a bogár 
ellen lehet kémiai úton védekezni, mivel annak 
rajzása elhúzódó, több hónapig tart, valamint 
a sûrû lomb miatt a permetezés technikailag 
nehezen kivitelezhetô, ez a módszer csak a bo-
garak gyérítését biztosítja. Megfigyelések sze-
rint a sárga ragadós színcsapdák számos bo-
róka-tarka díszbogár egyedet megfognak, ezért 
érdemes május elejétôl kihelyezni a bokrokra: a 
színcsapda jelzi a bogár jelenlétét, a kelés meg-
indulását, és nem utolsósorban gyéríti azokat. 
A tujafélék fás részében fejlôdô lárvák ellen 
hatékony kémiai módszerrel nem rendelkezünk. 
A védekezést ezért a megelôzésre kell alapoz-
ni: rendszeres öntözéssel, ezzel párhuzamosan 
harmonikus tápanyagellátással a tujaféléket jó 
kondícióban kell tartani. Azok a tuják, melyek-
nek törzsén a jellegzetes ovális lyukak megta-
lálhatók, fertôzöttek, pusztulásra vannak ítélve. 
Ne várjuk meg a teljes kiszáradásukat, hanem 
elôbb távolítsuk el a fertôzött növényeket a te-
rületrôl és semmisítsük meg.

Dr. Némethy Zsuzsanna

A hûvös és csa-
padékos idôjárás, 
valamint a reggeli 
harmatképzôdés 
különösen ked-
vez a házas és 
meztelencsigák 
szaporodásának és 
elterjedésének. Eb-
ben az idôszakban 
sok torkos tolvaj 
lesben áll, hogy az 
idén termett zöld-
ségünket és a gyönyörûen virágzó dísznö-
vényeinket tarra pusztítsa! Több alternatív 
módszer létezik a kertünkben garázdálkodó 
csigák távoltartására, de most egy új, kü-
lönleges tulajdonságú csigaölôt mutatunk 
be, ami jelenleg a leghatékonyabb készít-
mény a hazai piacon! 

A METAREX INOV csalogatószerrel ellátott, 
hosszú hatástartamú csigaölô készítmény. Las-
san bomló, granulátum formátumú szer, amely a 
meztelen- és a házas csigákat egyaránt elpusz-
títja. Hazánkban a legattraktívabb és leghosz-
szabb hatástartamú csigaölô készítmény, ami 
a csapadéknak (esô, pára, harmat stb.) ellenálló 
formulájának köszönhetôen stabilan megôrzi a 
granulátumszemcséket a szétmállástól. Így a 
csigák folyamatosan érintkeznek vele, bôrükön 
át is felveszik és táplálkoznak is a szerbôl. 

JÓ ESÔÁLLÓSÁGA  következményekéntrend-
kívül hosszú a hatástartama, az eddig ismert 
hagyományos csigaölô készítményekhez ké-
pest jóval hosszabb ideig képes a talaj felszí-
nén maradni és a károsító csigákat pusztítani.

EGYSÉGES SZEMCSE-
MÉRETE miatt akár kézi 
mûtrágyaszóróval is ki-
juttatható, nem porzik, 
ezért nem veszélyezteti 
az emberek egészségét. 

METAREX INOV:

100 m2 felületre 40-50 gramm a javasolt dózis, ami 
azt jelenti, hogy 1 m2-re 30 darab granulátumot 
kell egyenletesen kiszórni. Mivel a granulátum-
ban található csalogatóanyag a csigákat magához 
vonzza, fontos, hogy a megfelelô hatás eléréséhez 
a szemcséket egymástól távol szórjuk ki. 

GRANULÁTUMSZEMCSÉK
A Colzaktiv technológiának köszönhetôen további 
elônyökkel rendelkezik:
■  Csalogató hatású anyagot tartalmaz, ezért a 

granulátum magához vonzza a csigákat.
■  A gondosan megválasztott, jó minôségû csal-

étek miatt a csigák elfogyasztják a Metarex 
Inovot. 

■  Már kis adag elfogyasztásával is elérhetô a csi-
ga számára letális dózis.

■  Elfogyasztás után néhány perc múlva elpusztul 
a kártevô.

■  Egy granulátumot több, akár 4-5 csiga is el-
fogyaszthat.

■  Kiemelkedô hatékonyságának köszönhetôen ele-
gendô a 4% metaldehid hatóanyag-tartalma.
A Metarex Inov 250 g-os és 5 kg-os kiszere-

lésben kapható a kereskedôknél. 
Ne hagyjuk, hogy a kellemetlen puhatestûek 

egyék meg, amit mi termeltünk, használjunk a 
megfékezésükre Metarex Inov készítményt!

Mártha Izabella
Kwizda Agro

FIZETETT HIRDETÉS
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Kerti tipp

A tujafélék lombpermetezésénél tapa-
dásfokozó alkalmazása javasolt, annak 
hiányában a permetlé nem tapad meg a 
leveleken és nem tudja a növényvédô szer 
jótékony hatását kifejteni.

a csalogató csigaölô

Nagy mennyiségû csapadék után is jól látható a granulátum a talaj felszínén

Védje ki a csigainváziót 
Metarex Inov®-val!

A Metarex Inov® csalogató szerrel ellátott, hosszú hatástartamú csigaölő 
készítmény a meztelen és a házas csigákat egyaránt távol tartja. 
Az egyik legattraktívabb és leghosszabb hatástartamú, mert szemcséi 
nem mállanak szét. Kézi mű trágyaszóróval is kijuttatható, nem porzik, 
így nem veszélyezteti az emberek egészségét.

www.kwizda.hu
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Nyár végén, ôsszel van itt az ideje a sövény-
telepítésnek. A sövény térelválasztásra 
alkalmas élô kerti elem, amit olyan cserje-, 
illetve fafajokból ültethetünk, amelyek jól 
tûrik a rendszeres metszést, alakítást. A leg-
általánosabban elterjedt növény erre a célra a 
fagyal, ám ennél sokkal több növény alkalmas 
sövénynek, amikbôl igényeinknek megfelelô 
élô kerítést alakíthatunk ki.

A sövény formáját, valamint a metszés módját 
és gyakorítását tekintve kialakíthatunk szabályos 
alakúra nyírt sövényt vagy nyíratlan, úgynevezett 
szabadsövényt is.

NYÍRT SÖVÉNYHEZ lombjukkal díszítô, lombhul-
lató vagy örökzöld fajokat válasszunk.

Nagyon szép, télen is mutatós sövény alakít-
ható ki lomblevelû örökzöldekbôl. Ilyen a bangita, 
a babérmeggy, a borbolya, a kecskerágó, a pusz-
páng (buxus), a magyal (Ilex), a tûztövis. Kezdet-
ben hagyjuk ôket szabadon nôni, bokrosodni, és a 
következô évben már évente kétszer nyírjuk: ta-
vasszal, kihajtás elôtt, valamint a hajtásnövekedés 
mérséklôdésekor, nyár végén.

A tûlevelû örökzöldeknél (boróka, ciprus, Ley-
land-ciprus, hamisciprus, tiszafa, tuja) a jó bok-
rosodás érdekében tavasztól ôszig rendszeresen, 
akár 4-5 alkalommal is (leylandinál különösen) 

metszôollóval az elágazásnál csípjük vissza a haj-
tásokat. A sövény tetejét csak akkor metsszük, ha 
már elérték a kívánt magasságot.

A lombhullató fajokból készült nyírt sövé-
nyek igazi szépségüket a tavaszi kihajtáskor, il-
letve az ôszi lombszínezôdéskor mutatják meg. 
Erre alkalmas fajok a bükk, az ezüstfa, az eperfa, 
a galagonya, a gyertyán, a fagyal, a korai juhar, 
a turkesztáni szil és a som. Ezeket a sövényeket 
a téli nyugalmi idôszakban, lombtalan állapotban 
alakítsuk megfelelô formájúra.

Élô kerítés – kicsit másképp

Az örökzöld sövényeket évente többször enyhén metsszük, 
trimmeljük

A formára nyírt bukszus sövény a barokk kertek 
emblematikus eleme
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A SZABADON NÖVÔ SÖVÉNYEK  nem igényel-
nek rendszeres metszést, csupán túlburjánzásukat 
kell megakadályoznunk egy-egy visszametszéssel. 
Szabadsövénynek a virágaikkal díszítô cserjefajok 
alkalmasak. Ezek lehetnek tavasszal és nyáron 
nyílók (aranyvesszô, orgona, jezsámen, gyöngy-
virágcserje, japánbirs, gyöngyvesszô, rózsalonc). 
Alakító metszésüket elvirágzás után végezzük. 
A nyár derekán és ôsszel virágzó fajokat, így a 
mályvacserjét, a boglárkacserjét, a kékszakállt, a 
barátcserjét, a nyáriorgonát, a tamariskát, a pim-
pót kora tavasszal, rügyfakadás elôtt alakítsuk. 
Ültethetünk több fajból álló, vegyes vagy egyne-
mû sövényt is.

KÜLÖNLEGES SÖVÉNYEK
■ Kerítés helyett, a macskák, kutyák és egyéb 
nagyobb testû állatok és természetesen az ember 
távoltartására ültethetünk telekhatároló szúrós 
sövényt. Erre alkalmas fajok a Júlia-borbolya, a 
kökény, a tûztövis, a narancseper, a lepényfa, a 
keskenylevelû ezüstfa és a homoktövis.

■ Utak mellé, kertrészek elválasztására ül-
tessünk alacsony termetû növényekbôl, például 
talajtakaró törperózsából, kislevelû puszpángból, 
törpe fagyalból és alacsony növésû bangitából 
úgynevezett jelzôsövényt.

■ Különlegesség az ehetô sövény. Júniusban 
érik a mézalmácska, más néven fanyarka (Ame-
lanchier). Lombozata tavasszal lilásbarna, nyáron 
sötétzöld, ôsszel narancs, bordó és sárga színek-
ben pompázik. Júniusban érnek fanyarkásan édes, 
apró, magas vitamintartalmú almatermései. A 
som termése nyersen és dzsemnek is kiváló. Kom-
pótnak való még a japánbirs és a feketeberkenye 
(Aronia) termése. Télen szedhetjük lekvárnak a kö-
kény dércsípte hamvas csonthéjas termését.

Harmath Rita

Kerti tipp

■ A sövény ugyanúgy rendszeres öntö-
zést és táplálást kíván, mint a többi díszfa és 
díszcserje. A sövénysor aljára célszerû cse-
pegtetôcsövet húzni.

■ A rendszeresen nyírt örökzöld sövé-
nyek alja kifelé szélesedô trapéz alakú le-
gyen, hogy azt is érje a napfény. A tartósan 
árnyékolt sövényrészek felkopaszodhatnak.

■ Vegyes sövény esetében ügyeljünk 
arra, hogy a kiválasztott fajok növekedési 
erélye azonos legyen.

■ 2,5-3 méternél magasabbra ne en-
gedjük megnôni a sövényt, mert – különö-
sen szûk helyen – árnyékolhatja a saját vagy 
szomszédunk kertjét.

■ Metszés elôtt vizsgáljuk át a sövény 
belsejét, nem fészkel-e benne énekesmadár. 
Ha igen, halasszuk késôbbre a mûveletet.

A virágzó szabadsövény kevés metszést igényel 

Gondos tervezés - látványos formák sövénybôl
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Érdemes átgondolni Vavyan Fable fenti gondo-
latait. Miért kellene mindent mérgekkel, vegy-
szerekkel megoldani, amikor sokkal egyszerûbb, 
környezetbarát megoldás is rendelkezésünkre áll. 

1. KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÁS 
Az enyhe telek miatt a vérszívó élôsködôk – itt 
elsôsorban a kullancsokra és szúnyogokra kell 
gondolni – jobban elszaporodtak, ami miatt egy 
kellemes grillezés élénk vakaródzásba csaphat 
át. Ráadásul az éjszakai pihenést is megnehezíti, 
hogy a szúnyogok berepülnek a nyitott ablakon. 
Az egyik megoldás:

PERIDOX (LéGY0,2) Lomb és Gyeptrágya 
Rovarriasztó hatással (Kullancs, Szúnyog) 
A készítmény felhasználása:

A flakon tartalmát ke-
verje el 10 l vízben, majd 
permetezze ki a kezelni kí-
vánt területre. A kezelést 
célszerû 3-6 hetente megis-
mételni, hogy a kezelt terü-
leten lévô vérszívó élôsködôk 
– kullancsok és szúnyogok – egyedszáma mini-
málisra csökkenjen, ezáltal a területünkön élô 
kisállataink a lehetô legkisebb kullancsfertôzést 
szenvedjék el.
A szer használatának elônyei:

■ A készítmény vízben teljesen oldódó, klo-
ridmentes, gyorsan ható kalcium- és magnézium-
nitrát-tartalmú lomb- és gyeptrágya;

■ Gyógynövényhatóanyag-tartalmú kul-
lancs- és szúnyogriasztó hatású;

■ Nemcsak bennünket és a pihenésünket védi 
meg a készítmény, hanem a velünk együtt élô kis 
házi kedvenceknek is védelmet nyújthat;

■ Rovarriasztó hatása mellett erôsíti a növé-
nyek gyökérzetét, levélzetét és a vegetációs idô-
szakban a terméskötést.

Kimondottan elônyös mészhiányos, kal-
ciumban és magnéziumban szegény területeken, 
friss telepítésû gyepes, vagy cserjés, bokros te-
rületeken.

2. VAKONDOKRIASZTÁS
Amit a vakondokról tudni kell:  
A vakondok védett állat – eszmei értéke 25 000 Ft 
–, elpusztítása a Vidékfejlesztési Miniszter 
100/2012. (IX. 28.) VM rendelete alapján tilos!
Az agresszív megoldás helyett:

PERIDOX (VR450) Vakond Riasztó 
A gyógynö-

vény-hatóanya-
gokat tartalma-
zó készítmény 
felülírja a vakon-
dokjáratok belsô 
szagát és a járatokban közlekedô vakondokok nem 
találják meg az élelmet, így gyorsan, 2-3 nap alatt 
elhagyják a területet.
A PERIDOX VR250 vakondokriasztó használata 
egyszerû: 

Amikor észleljük a vakondok(ok) jelenlétét a 
területünkön, akkor a vakondtúrás tetejérôl óva-
tosan eltávolítjuk a földet és az így feltárt járatba 
a készítményben található adagolókanállal bele-
teszünk 1-2 kanálnyit. 

Ha nagyobb területen látható a vakondok 
tevékenységének nyoma, úgy a megvédendô te-
rület elvi közepén kezdjük a védekezést.

 
KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!

Csak természetesen a
PERIDOX No Kill! 
termékcsalád tagjaival

Soha nem lett volna szabad hátat fordítanunk a természetnek. Miért hiszünk jobban a beton-ban, a mûanyagban, az élettelen dolgokban? Miért fordítjuk magunk ellen az értelmünket? Sokan még mindig a mûtrágyát tartják oltá-rukon. Vegyszereznek, mérgeznek mindent, a haszontalannal együtt kiirtják a hasznosat, és végül persze ôk is elfogyasztják a mérgeket, hiszen azok bekerülnek az ivóvízbe, az élel-miszerbe, visszajutnak hozzánk. Szerencsére mind többen látják be, hogy tévúton járunk.
Vavyan Fable

KuLLANCS, SZúNYOG, VAKOND ELLEN
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A DARAZSAKNAK 
FÚJTAK!

Hatótávolsága 
4 méter

Tökéletesen 
megsemmisíti a 
darázsfészket is!

Hatékony, biztonságos
darázsirtó szer

ANTIVESPE
darázsirtó
aeroszol

Keresse a terméket a gazdaboltokban!
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