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Minden évben
tavasz!
Amikor elkészül a Kerti hírmondó idényzáró szá-
ma, madártávlatban van a tavasz, hosszúnak tû-
nik a több hónapos pihenô. Azután egyszer csak 
azon kapom magam, hogy az ablakból szuggerál-
va próbálom kiûzni a kertünkbôl telet. Fejemben 
sorakoznak a tervek, most még van idô számba 
venni az elôttünk álló feladatokat.

A tavaszban az is jó, hogy tiszta lappal in-
dulhatunk, új vetômag kerül a földbe, új növény 
fejlôdik belôle. Tanulhatunk az elôzô év hibáiból, 
újabb esélyt kapunk a természettôl. Mit csináljunk 
másként?

A Kerti hírmondó februári száma elôtt is vala-
mi hasonló történik. Leltárt készítünk, áttekintjük 
a korábban megjelent cikkeket, tématervet állí-
tunk össze a szezonra.

Mi az, amit ígérhetünk? 2017-ben is öt szám-
mal jelentkezünk, februári, márciusi, áprilisi, má-
jus/júniusi, illetve augusztus/szeptemberi meg-
jelenésekkel. Lapunkat továbbra is ingyenesen 
helyezzük ki az erre nyitott gazdaboltok pultjaira. 
Akik nem jutnak hozzá, vagy már elfogyott a kö-
zeli gazdaboltban, ugyanakkor szeretnék elolvasni, 
azoknak szívesen elküldjük az újság elektronikus 
formáját, amennyiben kérésüket e-mailben jelzik 
nekünk (kertihirmondo@upcmail.hu). 
Az évszakok váltakozását követve töltjük meg a 
hírlevelet hasznos ismeretekkel. Értelemszerûen 

lesznek visszatérô témák, és persze új-
donságokkal, naprakész információkkal is 
szolgálunk.

A földbôl nyert erôbôl táplálkozik a 
növény, abból táplálkozunk mi is. Ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy amit kiveszünk 
belôle, azt vissza kell pótolnunk. Februári 
számunkban a talajra, a vízre, a tápanya-
gokra fókuszálunk, felhívjuk a figyelmet a 
felelôsségteljes, észszerû gazdálkodásra, a 
környezettudatos, jövôbe tekintô szemlé-
letre. Hiszen nem csak idén lesz tavasz!

Jó kertészkedést, kellemes olvasást kí-
vánok!

Fekete-Gippert Bea
felelôs szerkesztô
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A hosszúra nyúlt, dermesztô télnek a tapasz-
taltabb kertbarátok kifejezetten örülnek. 
Okkal bíznak ugyanis abban, hogy tavasszal 
kevesebb kártevôvel kell majd felvenniük a 
harcot. A derû persze csak akkor indokolt, 
ha a tartós fagyok a féltett dísznövényeket, 
gyümölcsfákat egyébként megkímélték.

A kevésbé hidegtûrô évelô dísz- és haszonnövé-
nyeket az elôrelátó, gondos kertészkedôk a le-
hetôségekhez mérten még a fagyok beálltával 
kellô védelemben részesítették. A szûnni nem 
akaró, mínusz 15-20 fok körüli decemberi és ja-
nuári éjszakák és a nemkülönben rideg nappalok 
következményeit csak tavasszal tudjuk felmérni. 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az ember által 
kártékonynak bélyegzett rovarok csak a mi érdek-
szemszögünkbôl azok, ôk a természet egyenérté-
kû részei, éppúgy, mint bármilyen más élôlény. 

A TELELÉS BAJNOKAI ÉS MEGSZENVEDÔI  
A kártevô rovarok hidegtûrése sem egyforma. Az 
igazi áttelelômûvészek közé tartozik például a po-
loska: petéi akár még a mínusz 40 fok alatti hô-
mérsékletet is átvészelik. Ugyanakkor a zöldség-
féléket károsító fonálférgek populációját erôsen 
visszaszoríthatja az ideihez hasonló idôjárás. Ôk 
ugyanis általában nem túl mélyen, mindössze a 
talaj felsô 20 centiméteres rétegében húzódnak 
meg, ami ha tartósan átfagy, kevés az esélyük a 
túlélésre.

KÉREG MÖGÖTT, ÁGAKON, AVARBAN, FÖLD 
ALATT A rovarok egy része a fák kérge alatt 
keres menedéket, mások az avar alatt próbál-
ják meg átvészelni a kedvezôtlen idôszakot, és 

vannak, akik sekélyebben vagy mélyebben a ta-
lajszint alá vackolják be magukat. A gyümölcs-
fák kártevôi közül többen a kéreg alatt telelnek 
át, egyesek a föld alatt: utóbbiak közé tartozik 
a még kisméretû, éretlen szilva férgesedését és 
idô elôtt lehullását okozó poloskaszagú levél-
darázs és a cseresznyelégy – mindkettô báb 
alakban teszi ezt. A fák rügyei körüli kicsi, fe-
kete színû peték a levéltetvek tojásai. Szintén 
a rügyek mellé rakják petéiket a téli araszolók. 
A vékonyabb gallyakat részesíti elônyben a gyû-
rûspille, egy-egy petecsomója több száz mák-
szemnyi petét tartalmaz.

A GONDOS GYAPJASPILLE A gyapjaspille fatör-
zseken és méretesebb ágakon sárgásbarna színû 
csomókat helyez el, ebben vannak a lerakott pe-
téi. A petéket a nôstény a potroháról levált szôrrel 

takarja be. Idén tavasszal valószínûleg a gyapjas-
pille kártétele is lényegesen mérsékeltebb lesz. 
A fák kérgének repedéseit választják búvóhelyül 
egyebek mellett a bimbólikasztó bogak és a ter-
méssel táplálkozó eszelények. Az almamoly her-
nyója szintén ide menekül a hideg elôl, miként a 
pajzstetvek is.

MÛVÉSZI ALKOTÁSOK A galagonyapillangó és 
a sárgafarú pille nyáron csomóban rakják le pe-
téiket a fák levelére. A kikelt hernyók a leveleket 
selyemfonatokkal összeszövögetik, s nyelüket 
a hajtáshoz rögzítik. A csomók e mestermunka 
eredményeként nem hullanak le ôsszel a fákról. 
Kisebb hernyófészket készít a galagonyapillangó, 
akár ökölnyinél is nagyobbat a sárgafarkú pille 
hernyója. Nem minden rovar lel azonban „bomba-
biztos” bunkerre. Jó néhányan kevésbé védetten, a 
hajtások elágazásaiban bújnak meg, mint például 
az ôszibarack-levéltetû. 

A TALAJ VÉDELMÉBEN A földibolhák kifej-
lett alakban rögök, illetve az avar alá húzódnak, 
hasonlóan a káposztapoloskához. A konyha-

kerti növények föld feletti részeivel táplálkozó 
rovarok zöme a föld alatt telel. A cseresznye-
légy bábja a talaj felsô rétegében vészeli át a 
téli hónapokat, a burgonyabogár sekélyen, 10-
30 cm mélyen, kifejlett állapotban várja a ta-
vaszt. A cserebogár lárvája mélyre lefúrja ma-
gát. A vetési bagolypille hernyója ugyancsak 
ide menekül, miként a gabonafutrinka lárvája is.  
A veteményeskertek nem szívesen látott lakója, 
a lótücsök a lazább szerkezetû, lehetôleg trágyás 
helyeket kedveli, ahol a komposztálódás során ke-
letkezô hô pluszvédelmet nyújt számára. A rova-
rok egy részének lárvája ôsszel behúzódik a talaj-
szint alá, ott báb alakban áttelel, majd tavasszal 
már a kifejlett rovar jön a felszínre. A káposzta-
fejekben élô káposzta-bagolypillére, vagy például 
a nyû alakban zöldségfélékkel táplálkozó zöldség-
legyekre is ez jellemzô.

Egy bizonyos: a rekordhideget csak kevés ro-
var volt képes átvészelni. Vélhetôen olyan kikelet 
elé nézünk, amikor kevesebb figyelmet és idôt kell 
növényvédelemre fordítanunk, nem mellékesen 
kevesebb kiadással.

Veszelka András
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A kártevôket is
megtizedeli
a nagy hideg

Gyapjas-
lepke 
bábja



A kertészetek, gazdaboltok vetômagpolcai 
elôtt állva gyakran nem tudjuk, hogy egy-egy 
zöldségfajon belül melyik fajtát válasszuk.  
A választást könnyen leegyszerûsíthetjük, ha 
tervezünk és tájékozódunk.

A SZEZON INDULÁSÁVAL a vetômagok szé-
les kínálatát találjuk a gazdaboltokban. A régiek 
mellett az új fajták megjelenését is érdemes fi-
gyelemmel kísérni, kis körültekintéssel könnyedén 
találhatunk olyan vetômagokat, amelyek kimon-
dottan a mi elképzeléseinknek felelnek meg. A si-
ker nagyban múlik a megfelelô fajtaválasztáson. 
Nem mindig kell ragaszkodni a régihez, az új faj-
ták újabb lehetôségeket nyújtanak a termesztés-
ben. A nemesítés eredményeképpen megjelenô 
újdonságok sokszor igen értékes tulajdonságokat 
hordoznak magukban. A döntés elôtt különbözô 
szempontokat kell figyelembe vennünk.

LÉNYEGESEK A KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEK  
A növénytermesztés eredményessége nagyban 
múlik a környezet által biztosított feltétele-
ken, a hômérsékleti tényezôkön, a csapadék- és 
vízellátáson, valamint a talaj minôségén. Ha a 
fajtaválasztásnál tekintetbe vesszük ezeket té-
nyezôket, meg tudjuk teremteni az ideális körül-
ményeket a termesztés során, nagyobb hozamot 
és egészségesebb termést tudunk elérni. Ugyan-
akkor tekintetbe kell vennünk, hogy milyen célra 
akarjuk hasznosítani a termést. Friss fogyasztásra 
termesztjük a korai fajtákat, melyek rövidebb te-
nyészidôvel rendelkeznek, így hamarabb is terem-

nek. Ezeknél fontosabb a külsô megjelenés, az ép 
egészséges termés, valamint a beltartalom. Ezzel 
szemben feldolgozási célra a kései fajták sokkal 
inkább alkalmasak, hosszabb tenyészidejük van, 
szárazanyag- tartalmuk magasabb, olykor bel-
tartalmi értékeik is kedvezôbbek, mint a korai faj-
táknak.

A fajták kiválasztását nagyban segíti, ha elôre 
megtervezzük a kert elrendezését, a növénytársí-
tásokat. Megfelelôen kiválasztott fajtákkal kisebb 
konyhakertben is nagyobb hozamot, jobb minôsé-
get tudunk elérni. 

A KISKERTI TERMESZTÉSRE kínált hibridek kö-
zött is találhatunk többet termô, szebb, jobb ízû 
termést adó fajtákat, vagy olyanokat, amik el-
lenállóbbak a betegségekkel szemben, kevesebb 
vegyszer használatát igénylik, ezért érdemesek a 
megismerésre és a termesztésre. Megkülönbözte-
tésükre a nevük mellett F1 jelölést használnak. 

Az utóbbi 20-25 évben bizonyos fajtákból 
csak hibrideket nemesítenek, mert ezekkel a re-
zisztens, bôtermô fajtákkal lehet igazán eredmé-
nyes a termesztés. Az uborkafajtáknál a kiskerti 
termesztésben nagy áttörést hozott például a 
lisztharmat-ellenálló hibrid uborkák megjelenése.

A megfelelô fajták kiválasztásával kompen-
zálhatjuk a környezeti tényezôk negatív hatását, 
nagyobb hozamot érhetünk el, sikeresebbek lehe-
tünk a termesztésben.

Molnár Attila

A tél végi idôszakban ugyan nem sok teendônk 
akad odakint, de hamarosan itt a korai zöldsé-
gek vetésének ideje, amelyre gondosan elô kell 
készülnünk. 

A természet nyugalmi állapotban van, de a talaj 
ilyenkor is dolgozik, hiszen az ôszi ásást követôen, 
a tél folyamán több fontos dolog történik vele. A 
fellazított szerkezet lehetôvé teszi a téli csapadék 
befogadását, illetve engedi azt a mélyebb rétegek-
be szivárogni, ezáltal a talaj optimális víztartalom-
mal várhatja majd a tavaszi vetést. A fagy a talaj 
fizikai szerkezetére van jó hatással, mivel aprítja a 
nagyobb rögöket, és így tavasszal könnyebben tu-
dunk sima vetô- és ültetôágyat kialakítani. 

MAGASÁGYÁS Most van lehetôségünk arra, hogy 
átgondoljuk a kert, az ágyások szerkezetét, elrende-
zését illetô kérdéseket, hogy megtervezzük az ágyá-
sok helyét és típusát. Ilyenkor érdemes elgondol-
kodni rajta, hogy nem szeretnénk-e pl. emelt ágyást 
kialakítani. Ez az ágyástípus minden méretû kertben 
megvalósítható, s bármelyik zöldség termesztésé-
re alkalmas. Elônye, hogy 40-80 cm-es (vagy akár 
magasabb) szerkezete lehetôvé teszi a kényelmes, 
hajolgatás nélküli munkavégzést, így idôseknek, 

4 5

Készüljünk
a szezonra!

Hogyan válasszunk új fajtát?

A hibrideket növénynemesítéssel, kereszt-
beporzással állítják elô. A nemesítés során 
a kiválasztott fajták pozitív tulajdonságait 
keresztezik egy új fajtában, amely majd hor-
dozza, vagy akár túl is teljesíti ezeket. 

  Jó tudni!



vagy a nehezebben mozgó kertészeknek is lehetô-
séget ad a teljes értékû munkára. Az emelt ágyás 
azokban a kertekben is kialakítható, ahol a talaj erre 
nem feltétlenül alkalmas (pl. építési törmelék szeny-
nyezi, nem megfelelô a szerkezete, mélysége stb.). 
Ilyenkor elég csak az ágyást feltölteni komposzttal 
és termôfölddel, és nem kell teljes talajcserét vé-
gezni. Az emelt ágyás oldalfalai sokféle anyagból 
készülhetnek (pl. tégla, kô, beton, fûzfavesszô stb.), 
de leggyakrabban fa léceket vagy akár raklapokat is 
felhasználnak hozzá. Alakját és méreteit teljes mér-
tékben a kert lehetôségeihez és saját igényeinkhez 
igazíthatjuk, de tartsuk szem elôtt, hogy minden 
munkát kézzel fogunk benne végezni, és ehhez a 
középsô részét is el kell érnünk.  

A FAGYOK ELMÚLTÁVAL, amint a talajra rá le-
het menni, nekiláthatunk az ágyások kijelölésének. 
Gondoljuk át, kik és milyen eszközökkel fogják mû-
velni a kertet. Ahol gyerekek és idôsek is meg fog-
nak fordulni, alakítsunk ki szélesebb köztes utakat, 
hogy megelôzzük a taposási kárt és biztonságos 
átjárást biztosítsunk a kert egyes részei között. A 
növények törését megakadályozandó, tervezzük 
olyan szélesre az utakat, amelyeken kényelmesen 
el tudjuk tolni a talicskát, szedôkocsit. Hogy a sze-
zonban már „csak” az ágyások gyomtalanítására 
koncentrálhassunk, a kerti utakat célszerû mul-
csozni fenyôkéreggel, szalmával.  

VETÉSFORGÓ Akármelyik ágyástípus mellett dön-
tünk is, meg kell terveznünk az éves hasznosításu-
kat. Akárcsak a nagyüzemi termesztésben, a kis-

kertben is fontos a vetésforgó alkalmazása. Ez azt 
jelenti, hogy nem lehet minden évben ugyanazt a 
zöldségnövényt ugyanabban az ágyásban termesz-
teni, hanem „vándoroltatni” kell a kert különbözô 
részeire, minden évben más-más ágyásba telepítve 
ôket. A vetésforgó gondos kivitelezése megkönnyíti 
a növényvédelmet. A szezon során egy adott gaz-
danövényen felszaporodó kártevôk és kórokozók 
az ágyás talajába húzódnak telelni, és ha a rákö-
vetkezô évben nem a gazdanövényüket telepítjük 
oda újra, nem adunk nekik lehetôséget megint nagy 
tömegben tenyészni. Növényvédelmi szempontból 
nem csak a zöldségnövény faja, hanem a családja 
is meghatározó, mivel az egy növénycsaládhoz tar-
tozó gazdasági növényeknek általában közös káro-
sítóik vannak (a burgonyabogár például a burgonya 
mellett a tojásgyümölcsöt is ugyanolyan szívesen 
fogyasztja). A vetésforgóban ezért kerülni kell az 
egy családba tartozó fajok egymás után telepíté-
sét is, tehát például burgonyaféléket (paprikát, pa-
radicsomot, tojásgyümölcsöt és burgonyát), vagy 
káposztaféléket (fejes káposztát, karalábét, retket 
stb.) ne ültessünk ugyanabba az ágyásba a követ-
kezô évben. 

KÖLCSÖNHATÁS A vetésforgó a növényvédelmi 
szempontokon túl a talaj tápanyagtartalmának 
hasznosulása és szerkezetének fenntartása, a ta-
lajuntság elkerülése érdekében is fontos. Az azonos 
növényi részükért termesztett zöldségek hasonló 
tápanyagokat hasznosítanak, hasonló kölcsön-
hatásban vannak a talajjal. A gyökérzöldségek (pl. 
sárgarépa, petrezselyem, pasztinák) ugyanabból 
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Kerti tipp

A téli idôszak fontos feladata az eszközök, 
szerszámok karbantartása, és a termesztés-
hez szorosan kapcsolódó berendezések, pl. a 
komposztáló ellenôrzése. Az ôszi talajmunka 
idején felhasználtuk az összegyûlt és meg-
érett, tápanyagban gazdag szerves anyagot, 
így nekiláthatunk az üres komposztáló felújí-
tásának, vagy akár egy újabb kialakításának. 

a mély gyökérzónából veszik fel a tápelemeket és 
alapos talajmûvelést igényelnek, így utánuk inkább 
sekélyen gyökerezô, kisebb gyökértömegû növényt 
(pl. spenót, sóska, hagymafélék) ültessünk. A hü-
velyesek családjába tartozó bab és borsó gyökerén 
nitrogéngyûjtô baktériumok segítenek a légköri nit-
rogén hasznosításában. Ennek a zöldségnövények 
körében egyedülálló mechanizmusnak köszönhe-
tôen azokban az ágyásokban, amelyekben babot 
vagy borsót termesztettünk, a talaj nitrogéntartal-
ma nemhogy csökken, hanem magasabb lesz, mint 
a termôidôszak elején, így a hüvelyesek nagyon jó 
elôveteménynek minôsülnek. Ezekben a nitrogén-
ben dús ágyásokban a következô évben célszerû 
valamilyen igényesebb növényt (pl. tojásgyümölcs, 
paprika, batáta) termeszteni.  

ÖNTÖZÉS Nem minden kertben megoldott a nö-
vények öntözése. A kiépített öntözôrendszerek az 
olyan vízigényes zöldségek termesztését is köny-
nyûvé teszik, mint a dinnye- és tökfélék. Az át-

helyezhetô, tömlôs öntözés szintén jó megoldás 
a kiskertekben. Van, hogy bizonyos ágyásokban, 
vagy akár a kert egészében kannás öntözésre van 
szükség. Ilyenkor a saját dolgunkat könnyítjük meg 
a tervezéssel, amennyiben igyekszünk a kertben 
olyan vetéstervet megvalósítani, amelynél a vízigé-
nyes növények (amelyek napi rendszerességû öntö-
zést igényelnek) a vízforráshoz közelebb, a kevéssé 
vízigényes fajok pedig távolabb kapnak helyet. 

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp

A vetésforgóterveket jegyezzük le és ôrizzük 
meg. A növények vándoroltatásánál célsze-
rû legalább egy, de inkább két megelôzô év 
vetéstervét figyelembe venni, a korábbi évek 
tervei megkönnyítik a munkánkat.  
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Metszéskor, lombtalan állapotban szánjunk 
idôt arra, hogy alaposan megvizsgáljuk a 
tôkét, a törzset, a karokat és a vesszôket is. 
Fakadás elôtt ugyanis jobban szembetûnnek a 
fás részek különbözô elváltozásai.

MIT KERESSÜNK?
– Fagykár nyomai,
–  a vesszôkön áttelelô lisztharmatgomba gomba-

fonalai,
– fertôzô leromlás vírustünetei,
– eutypás tôkeelhalás hosszúkás, rákos foltjai,
– baktériumos vesszôgolyva rákos kitüremkedései,
–  korai kordonkarelhalás végsô tünete a szállító 

edénynyalábok elbarnulása.

FAGYKÁR NYOMAI: A vékony és kellôen be nem 
érett vesszôk megfakulnak, elszáradnak a tartósan  
–20 ˚C alatti hômérsékleten. Ha legalább ceruza-
vastagságú vesszôink vannak és kellôen beértek, a 
téli fagy általában nem tesz kárt bennük. Sokkal 
veszélyesebb és gyakoribb a tavaszi fagy, ami a 
fakadó rügyeket veszélyezteti, azok elbarnulnak, 
megfeketednek.

SZÔLÔ-LISZTHARMAT FERTÔZÉS: A vesszôk 
kérge alatt is telel a szôlô-lisztharmat gomba mi-
céliuma. A fertôzött vesszôkön barnásvörös háló-
zatos, vagy összefüggô bevonat látható.

FERTÔZÔ LEROMLÁS VÍRUS TÜNETEGYÜTTE-
SE: A tôke feltûnôen alacsony, a szártagok rövi-
dek, a tôkéken rendellenesen sok a mellékhajtás, 
villás elágazás és a kettôs nóduszképzôdés.

 SZÔLÔ EUTYPÁS TÔKEELHALÁS: A sebzések 
körül hosszanti irányban növekvô rákos sebek ke-
letkeznek, a törzs vagy a vesszô a foltokban be-
lapul. Késôbb a foltokban a gomba apró, kerek, 
fekete szaporító képletei is megjelennek. A fer-
tôzött részeket kettévágva kívülrôl befele terjedô, 
barna szövetelhalást láthatunk, ezért akadozik a 
tápanyagellátás.

SZÔLÔ AGROBAKTÉRIUMOS VESSZÔGOLYVÁ-
JA: A vesszôkön hosszúkás, egyenetlen felületû, 
karfiolra emlékeztetô kiemelkedések láthatók, 
eleinte puhák, majd megkeményednek. Alattuk el-
hal a kéreg és a faszövet.

A KORAI  KORDONKARELHALÁS: Több gombafaj 
okozza (gyûjtônevén esca betegség), mindegyik a 
szállító edénynyalábokat támadja meg, ezért kez-
detben akadozik a tápanyag- és vízellátás, késôbb 
pedig teljesen leáll. A szállító edénynyalábok szö-
vetei elhalnak, elbarnulnak. A betegség lassú lefo-
lyásánál a hajtások nem egyenletesen érnek be, a 
késôn beérôk fagyérzékenyekké válnak. A többféle 
vegetációban elôforduló levéltüneten kívül (amiket 
itt most nem tárgyalunk) egyre gyengébb a hajtás-
növekedés, van, amikor a tôke ki sem hajt.

MIT TEGYÜNK A MEGELÔZÉS ÉRDEKÉBEN?
– Ne terheljük túl a tôkéket.
– Törekedjünk a harmonikus a tápanyagellátásra.
–  A beteg részeket, vagy tôkéket szigorúan távo-

lítsuk és égessük el.
– A sebeket sebkezelô anyaggal zárjuk le.
–  Metszéskor gyakran fertôtlenítsük a metszô-

ollót 2%-os hypós oldatban.
– Végezzünk lemosó permetezést Olajos rézkén 
lemosó szerrel, vagy valamelyik réztartalmú ké-
szítménnyel (pl. Bordóilé Neo SC, Cuprofix 30 DG, 
Cuproxat FW, Champion 50 WG, Funguran OH 50 
WP, Joker 77 WP, Rézoxiklorid 50 WP, Rézkén 650 
FW stb.).

Molnár Zsuzsa

Fakadás elôtt a szôlôben...
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Lerövidíthetjük a telet, ha magunk vágunk bele 
a palántanevelésnek. Már februárban vethe-
tünk, gondozhatjuk, locsolhatjuk a növényün-
ket. Nem mellékesen, akár több tízezer forintot 
is spórolhatunk, hiszen egy-egy tô több száz 
forintba kerülhet.

 
CSÍRÁZÁS Elsôként legyünk tisztában a magvak 
csírázóképességével. A különféle zöldségfélék kö-
zül az egyik csak 1-2, a másik akár 6-8 évig képes 
csírázni. Táblázatunkból kiderül, melyik faj/fajta 
mire képes. Ez azért fontos, mert sokan maguk 
fognak egy-egy bevált fajtából magot, s szinte biz-
tos, hogy a boltban vett magokból is mindig marad 
egyik évrôl a másikra. 

Érdemes csíramentes, azaz fertôtlenített kö-
zegbe/talajba vetni a magvakat. Ez azért lényeges, 
mert többféle talajban élô gomba- és baktérium 

is megtámadhatja a csíranövényeket: néhány nap 
alatt az egész munkánk kárba veszhet. (Ha mégis 
megjelenik a palántadôlés, akkor még segíthet egy 
növényvédôszeres öntözés.) 

HÁZILAG FERTÔTLENÍTENI  a legegyszerûbben 
úgy lehet, hogy 4-5 literes adagokban, a felheví-
tett sütôben 40-60 percet melegítjük a közeget, s 
ha lehûlt, ebbe vetjük a magvakat. Megöntözzük, 
majd egy üveglappal/áttetszô fóliával letakarjuk, 
melegebb és világos helyre rakjuk. Legjobb az ablak 
belsô párkánya, mert általában ezek alá szereljük a 
radiátorokat, konvektorokat, mely meleget ad. 

Az egyes növényfajoknak más-más idômennyi-
ségre van szükségük a csírázáshoz. Így például egy 
uborka akár 3-5 nap alatt is kibúvik a földbôl, míg 
a zeller 30-40 napig is „elfekszik”. Gyakorló kertész 
azt is tudja, hogy egy kis ügyességgel ezek a napok 
lerövidíthetôk. Így például elôcsíráztatást alkal-
mazhatunk, ekkor egy-két napig nedves vattában, 
meleg helyen gyorsan beindíthatók a magvak. A 
hírhedten vontatottan csírázó zellert, a csak kicsi-
vel gyorsabb petrezselyem magját többszöri meleg 
– nem forró! – vizes öblítéssel „felpörgethetjük”. 
Ettôl ugyanis számottevôen csökken az e magvak-
ban lévô olajmennyiség, mely a csírázást nehezíti.

VETÉS ELÔTT azzal is tisztában kell lennünk, mely 
növények nem viselik át a sokszori átültetést. Ami-
kor a palánta kikerül a szabad földbe és sérül a 
gyökérzete a kiültetéskor, akár hetekre is vissza-
maradhat fejlôdése. Ezért ezeket érdemes eleve 
a vetéskor külön cserepekbe/tápkockákba vetni. 
Azok, amelyek gyorsabban regenerálják gyöke-
reiket vethetôk egy-egy közös ládába, hogy aztán 
késôbb már a fejlett palántákat egyesével, kette-
sével leválasztva kihelyezhessük a szabadba. Kü-
lönösebben nem érzékeny a saláták, a paprika, a 
paradicsom, a káposztafélék, viszont mindig külön 
cserepezve palántázzuk a dinnyéket, uborkákat, 
cukkinit, azaz a kabakosokat. Az utóbbiakat  tehát 
nem kell tûzdelni, elôbbieket igen: azaz egyesével, 
kettesével kiemeljük a kicsírázott növénykéket, 
majd új helyre, egymástól 4-5, máskor 5-10 centi-
re ültetjük. Ez már akár a végleges helye is lehet a 
palántázó ládákban.

Doma Mátyás

Otthoni palánta

A ZÖLDSÉGMAGVAK CSÍRÁZÓKÉPESSÉGE
 Zöldségfélék Csírázási idô 

napokban
A csírázóképesség

idôtartama években

Sóska 12–14 1–2

Pasztinák 14-26 1-2

Kapor 21-25 1-2

Spárga 10–14 1–2

Petrezselyem 24–28 2–3

Sárgarépa 12–14 3–4

Zeller 18–21 3–4

Vöröshagyma 5-14 3-4

Cékla 10–14 3–4
Paradicsom 12–14 3–4
Paprika 12–14 3–4
Borsó 6–8 3–5
Bab 7–9 3–5
Retek 4–6 4–5
Fejes saláta 6–7 4–5
Káposztafélék 7–10 4–5
Spenót 18–21 4–5
Kabakosok 6–8 6–8
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A növényvédô szerek kijuttatásának legjobb 
és környezetvédelmileg is leginkább megfelelô 
módja a permetezés. A házikertekben is ren-
delkezésre állnak a kisebb területek védelmére 
alkalmas, 5-15 liter permetlé kijuttatására 
szolgáló különféle kézi eszközök és háti per-
metezôk. 

MIÉRT A PERMETLÉ a legelterjedtebb növény-
védôszer-kijuttató kezelési mód?

Könnyen és gyorsan tudjuk mérni, készíteni a 
permetlevet.

Kimérhetôk a szerek és adagolásuk legjobban 
biztosítja a jó biológiai hatékonyságot.

A károsítók biológiájához igazíthatjuk a per-
metlé mennyiségét és a szükséges szórásképet, 
tudományosabban a permetlé méregrácsát a vé-
dendô felületen.

Minden kerttulajdonosnak kialakul a gyakor-
lati ismerete a védelemhez szükséges permetlé-
mennyiségre, a kombinációs partnerre vonatko-
zó adatokról, így elôre kiszámítható a szükséges 
szermennyiség.

NAGY ELÔNYE a permetlével kijuttatott véde-
kezôszernek, hogy megfelelô elôrejelzési módsze-
rekkel, saját kertünkben végzett megfigyelésekkel 
pontosítani tudjuk a védekezés szükségességét, 
hogy azok ne menetrendszerûek legyenek, ha-
nem a károsítók várható megjelenésének, a fertô-
zés erôsségének felmérésével, a legjobb biológiai 
hatékonyságot tudjuk elérni, és szükség esetén 
szerek kombinációjával egyszerre két, vagy több 
károsító ellen is védekezzünk.

Kertünkben, zártkertünkben vagy annak köze-
lében jó, ha van hômérsékletmérô készülék, csapa-
dékmérô eszköz is. Az interneten, a médiában napi, 
de több helyen már 4-5 napra szóló, megbízható 
idôjárási elôrejelzéshez is hozzájuthatunk, ami jó 
útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a károsító 
helyzet erôsödni vagy stagnálni fog.

Lehetôség szerint az esti órákra tervezzük a 
permetezést, ezzel kímélve a hasznos szervezete-

ket, fôleg a méheket, még ha nem is virágzanak a 
növényeink. Estére legtöbbször a nappali erôsebb 
szél is gyöngül, nem okoz permetlé-elsodródást.

AZ ESÔVÍZ lenne a leginkább megfelelô a permet-
lé készítéséhez, ha jól tudjuk tárolni és úgy össze-
gyûjteni, hogy az elsô tíz-húsz percében még ne a 
gyûjtôbe menjen, hanem késôbb, a légkör savainak 
kimosódása után vezessük be az edényünkbe a csa-
padékot. (Hazai vizsgálatok is megerôsítették ezt a 
tényt, hogy 3-5 pH-jú is lehet az elsô esôvíz!)

Az ásott kutak vize gyakran szintén nem meg-
felelô. A magas mésztartalom miatt nagyon ke-
mény víz kicsapódást okozhat. A vízszolgáltatók 
honlapján ma már szinte az ország teljes területén 
kapunk adatokat a vízminôségre vonatkozóan. 

Gyakorlati tapasztalatok alapján nagy bizton-
sággal mondható, hogy a vezetékes víz minôsége 
az ország szinte teljes területén megfelel a permet-
lé készítésének.

A károsító-megfigyelések – beleértve a meg-
kímélendô hasznos szervezeteket is – és az elôre-
jelzések alapján döntsünk a használandó készít-
ményrôl, kombinációról. A permetlé készítésének 
elsô menetében minden használandó eszközt ké-
szítsünk elô, gyôzôdjünk meg a tisztaságáról, hasz-
nálhatóságáról.

MÉRJÜK KI a pontosan felhasználandó szereket. 
Azért vannak megadva a mennyiségek, mert az 
engedélyezés idején megalapozott vizsgálatokkal 
kimérték azokat és meggyôzôdtek arról, hogy a kí-
vánt biológiai hatást elérik. Mindkét irányba való 

A permetlékészítés szabályai I.

Kerti tipp

Egy szezonban érdemes több alkalommal is 
(legalább kétszer-háromszor egy termelési 
évben) megnézni a vízminôséget, mert vál-
tozhatnak az adatok. 

Innovatív
vízbázisú formuláció

a jól ismert abamektin hatóanyaggal
a kertészeti kultúrák és a kukorica

és tartsa be a használati utasítást!
Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201



eltérés kockázatos, mert nem 
lesz meg a megfelelô hatás, 
és fokozni fogjuk a károsítók 
érzékenységét, esetleges re-
zisztenciáját, azaz a késôbbi 
hatástalanságot, ami káros 
lesz az év során, vagy a ké-
sôbbi idôben.

A méréshez egy levél-
mérleg, vagy a csomagolás 
már eleve a leggyakrabban 
alkalmazott 10 literes per-
metléhez való mennyiséget 
tartalmazza. Folyadékok 
esetében is az ampullák ál-
talában 10 literhez valók, de 
vegyszerboltokban kapható 
kis mérôeszközökkel, edényekkel milliméter meny-
nyiséget is ki tudunk mérni.

A permetlékészítés elsô menetében öntsük fel 
körülbelül 50-60%-os ûrtartalomig tiszta vízzel 
a permetezôeszközt és utána kerüljenek bele a 
növényvédô szerek. A csapból való vízvételezés-
nél már 3-4 órával korábban vegyük ki a vizet, 
hogy ne legyen hideg, hanem a környezet hômér-
sékletét vegye át.

MINDIG A POROKAT oldjuk elôször, szuszpendál-
juk be kisebb mérôpohárba, majd azt tegyük a szû-
rôn át a permetezôtartályba. Két-háromszor vízzel 
kiöblítve a mérôedényt, majd azt a mosóvizet is a 
permetléhez adva folytassuk a folyékony készít-
mények bevitelét. Kis mennyiségnél leggyakrabban 
nem szükséges külön vízbe oldani, hanem egybôl a 
permetezôbe öntsük be a készítményt, de itt is egy 
kevés víz utánöntésével mossuk át a szûrôt.

A LOMBTRÁGYÁT mindig utoljára tegyük a per-
metlébe, és 2-3 szernél többet ne keverjünk, csak 
nagyon indokolt esetben. Keverés közben mindig 
nézzük meg a gépet, hogy esetleges kicsapódás 
vagy a szerek csomósodása nem következett-e 
be. Ezek a tünetek rögtön jól láthatók, ilyenkor ne 
használjuk fel a permetlevünket, hanem az elôírt 
módon semlegesítsük, juttassuk ki olyan helyre, 
ahol nem okozhat kárt, például nem mûvelt rész, 
fák alja stb.

Ha ez megtörténik, új per-
metlevet kell készíteni, most 
már nagyobb óvatossággal, 
elkerülve például a lombtrá-
gyát. Amennyiben a vizünk 
jó, megfelelôen oldottuk be 
a szereket, azok jól fognak 
oldódni vagy keveredni a 
készített permetlében.

JAVASLATOK Az elkészítés 
után azonnal fogjunk neki a 
kijuttatásnak a biológiailag 
szükséges mennyiségben, ne 
legyen erôs megfolyás a nö-
vényeken. Ez az utóbbi csak 
a lemosó permetezéseknél 

indokolt és szükséges. A vegetációban való per-
metezéseknél  általános irányelv lehet, hogy liszt-
harmatfélék, atkák ellen a legkisebb cseppekkel, 
sôt az atka esetében a levelek fonáki részére kell a 
permetlevet juttatni.

A peronoszpórafélék elleni védelemnél is arra 
kell törekedni, hogy a levelek fonáka kapjon elegen-
dô mennyiséget a szerbôl, míg a kártevôk esetében 
a rágásuk, szívásuk helyén legyen a permetlé. Ezek 
a  javaslatok csak általánosságban megfelelôek, le-
hetnek eltérések a fertôzés erôsségétôl és idejétôl 
függôen is a termesztési idôszakban.

A  permetlékészítésnél a csomagolóanyagon 
feltüntetett védôfelszereléseket használjuk és a ki-
juttatáskor is viseljük a védôruhát, hogy megelôz-
zük a károsodást.

A permetezés után mossuk ki a kijuttatóeszkö-
zünket a térfogat minimum 10%-os vízmennyisé-
gével, és azt a kezelt területen még kijuttathatjuk. 
Így az egészség- a baleset-, és a környezetvédelmi 
elôírásoknak is eleget tettünk.

Ne tegyünk el elkészített permetlevet, lehetô-
leg a teljes mennyiséget használjuk fel. A fertôzöt-
tebb részt a kezelés után még egyszer lepermetez-
hetjük.   

A szabályok betartásával könnyen, egyszerûen 
végezhetjük munkánkat és az eredményesség sem 
marad el.

(Folytatjuk)
Vályi István
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Forgalmazza: Bagi Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

Tel: 06 1 417-3081

Sencor®

Hatékony gyomirtás a burgonyában

Provado® Care – rovarölő táprúd
Véd és táplál (két megoldás egy rúdban)

Magyarországi képviselet: 
Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 50
A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Leander pajzstetû

Disznóparéj
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Tyúkhúr

levéltetû liszteske

Parlagfû Kövér porcsin



Néhány évtizeddel ezelôtt növényeinket két-
három készítménnyel hatékonyan meg tudtuk 
védeni, ez mára azonban egy sziszifuszi küzde-
lemmé változott. A szebb, nagyobb, piacosabb 
termésnek ára van…

KEVÉSBÉ ELLENÁLLÓAK, betegségre hajlamo-
sabbak gyümölcseink, zöldségeink. Ehhez páro-
sul a melegedô klíma miatt betelepedô újabb és 
újabb kártevôk és betegségek hada. Meg kell ál-
lapítanom, nem állunk jól ebben a küzdelemben. 
A világgal együtt rohanunk. Már nincs idônk, tü-
relmünk otthon macerásan bordói levet készíteni. 
Nincs idônk, energiánk az ôszi lemosó permete-
zésre sem. Még jó, ha a berobbanó tavasz nem 
teszi lehetetlenné ezt az egyre fontosabb véde-
kezési eljárást. 

RÉGI ISMERÔSÖK Sajnos az idô múlása nem ho-
zott alapjaiban új megoldásokat. Maradtak a már 
jól ismert hatóanyagok: a réz, a kén és az olaj.

A réz véd (a lisztharmat kivételével) a fonto-
sabb betegségek ellen, szinte az egyetlen lehetô-
ség az alma baktériumos tûzelhalása ellen (Bordói 
lé, Bordói por, Rézoxiklorid, Champion, Cuproxat).

A kén a lisztharmatfélék ellen nyújt hathatós 
védelmet.

És végül az olaj, ami a levéltetûtojások, -bábok 
és egyéb áttelelô formák elpusztításában nyújt 
hathatós segítséget (Vegarep).

Használhatók külön-külön is, de kombináció-
juk lényegesen hatékonyabbá teszi a védekezést:

Réz és kén (Bordói lé + kén, Rézkén)
•  Olajos kombinációk, kén és olaj (Agrokén, Ne-

vikén)
Olaj, réz és kén (Olajos rézkén, Vegesol RS)

NÉHÁNY TANÁCS A VÉDEKEZÉSHEZ: 
✔ A kezelést fagymentes idôben végezzük el.
✔ Lemosásszerûen, bô lémennyiséggel, hogy a 
repedésekbe is jusson a permetlébôl.
✔ Csak annyi szert keverjünk be, amennyit el is 
használunk, mert a kész permetlében a hatóanya-
gok elkezdenek lebomlani.
✔ Ha fontos a rovarok elleni védelem is, akkor 
feltétlen olajos kombinációt válasszunk (Agrokén, 
Olajos rézkén, Vegesol RS).
✔ Lehetôség szerint a már lemetszett növényeket 
permetezzük le.
✔ Ha a fán gyümölcsmúmiák maradtak, azokat 
mindenképpen távolítsuk el.
✔ Mivel  a használható hatóanyagok kontakt ha-
tásúak, így törekedjünk a tökéletes fedésre a per-
metezésnél.
✔ A védekezést legkésôbb a rügypattanásig el 
kell védekezni. A hatékonyságát növelhetjük, ha a 
rügypattanáshoz közelebbi idôpontban végezzük 
el azt.
✔ A réz almában, illetve a csonthéjasoknál gondot 
okozhat rügypattanás után, erre különösen ügyel-
jünk a védekezés idôpontjának kiválasztásánál.

Andrej András
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Újra a lemosó permetezésrôl…
Kerti tipp

A  konkrét szer kiválasztásához kérje a gaz-
dabolti eladók segítségét. Az értékesítô kol-
légák az adott növényre fognak Önöknek ké-
szítményt ajánlani. 

CoraxBio dobozok a 
kiskertekben

A CoraxBio márkanév a gyártó Corax-Bioner 
Biotechnológiai Zrt. lakossági, kiskerttulajdo-
nosok számára fejlesztett termékcsaládjának új, 
egységes márkaneve.

A Corax-Bioner Zrt. több évtizede gyártja egy-
re népszerűbb növényvédő szereit (Biosol®,
Nevikén®, és Vektafid®) és folyékony műtrágyáit 
(Voligop®), amelyek mind a nagyobb gazdaságok-
ban, mind a kiskertekben eredményesen használ-
hatók a növények védelme és ápolása során.

A kiskertek tulajdonosai között azonban nem 
mindenki rendelkezik megfelelő szakértelem-
mel a szükséges készítmények kiválasztásához 
és azok használatához. Ebben nyújt segítséget 
a CoraxBio termékcsalád. 

Magyarországon először jelent meg olyan gyűj-
tőcsomagolás, amelyben a növényvédő szerek 
és a növénytápláló készítmények együtt talál-
hatók meg. A cég filozófiája ugyanis, hogy az 
életerős, jól fejlődő növényeket, amelyeknek 
nagyobb az ellenálló képességük, sokkal köny-
nyebb megvédeni a kártevők és kórokozók tá-
madásaitól, amennyiben a szükséges szereket 
a megfelelő időben használják. A boxokban a 
professzionális mezőgazdaságban már bizonyí-
tott termékeinket a lakosság számára szükséges 
kiszerelésben, a felhasználásukhoz szükséges 
szaktudással – részletes technológiai leírással – 
együtt csomagoljuk bárki számára könnyen fel-
használható formába. Ezért mondjuk, hogy: 
„A CoraxBio Box a dobozba zárt tudás!”

Mindemellett a Corax-Bioner Zrt. munkatársai 
folyamatos, egyedi szaktanácsadás lehetőségét is 
biztosítják az érdeklődőknek és felhasználóknak 
a www.coraxbio.hu honlapon keresztül. 

Napjainkban egyre inkább középpontba kerül 
az egészség, a környezet védelme. A CoraxBio 
boxokban csak környezetbarát szerek találhatók, 
amelyeknek kivétel nélkül 0 nap a munkaegészség-
ügyi várakozási idejük. Növényvédő szereink egytől 
egyig felhasználhatók a biogazdálkodásban is. 

Jelenleg 6 különböző növénykultúrára kaphatók 
a CoraxBio termékek: 

CoraxBio Gyep Box, 
CoraxBio Gyümölcs Box, 
CoraxBio Örökzöld és díszfa Box, 
CoraxBio Szőlő Box, 
CoraxBio Virágos dísznövény Box, 
CoraxBio Zöldség Box.

Mindegyik csomag a kultúra, vagy kultúracsoport-
ba tartozó növények számára legfontosabb mak-
ró-, mezo-, és mikroelemeket tartalmazó lomb-
trágyákat, valamint hasznos rovar és gombaölő 
szereket tartalmaz. 

Viszonteladóink listáját megtalálja honlapunkon. 
Amennyiben az Önhöz közel eső gazdaboltban a 
keresett box nincs készleten, kérjük, jelezze igényét 
az üzletben. Magyarország területén egy héten be-
lül bármely gazdaboltba eljutatjuk a terméket. 

Sikeres felhasználást kíván a Corax-Bioner Zrt. 
csapata.



Kontakt hatóanyagokat, például rezet már 
évszázadok óta használunk a növényvédelem-
ben, és mégis mûködnek! Miért nem alakul ki 
rezisztencia velük szemben? Mi a különbség az 
egyik és a másik rézkészítmény között? 

A kontakt hatóanyagok a növény felületére kerül-
ve fejtik ki hatásukat, és nem, vagy csak jelenték-
telen mértékben szívódnak fel a növényi részekbe. 
Fô feladatuk, hogy gátolják a gombaspórák csírá-
zását és behatolását a növénybe. 

Mivel nem szívódnak fel (a felületen beszá-
radnak), hatékonyságukat három tényezô hatá-
rozza meg:

– az idôjárási körülmények (pl. a csapadék- és 
páraviszonyok), 

– a növény növekedési erélye és fenológiai fá-
zisai, 

– a kijuttatott szemcsék mérete, azaz fedô-
képessége.

A vegetációs idôszak egésze alatt nagy jelen-
tôsége van a kontakt készítményeknek, ami a kö-
vetkezô tényezôkkel magyarázható:

A SZEZONT INDÍTÓ PERMETEZÉSEK IDEJÉN  a 
növények még nem rendelkeznek akkora levélfe-
lülettel, hogy a szisztemikus hatóanyagok kellô 
mértékben bejuthassanak a növénybe, márpedig 

ez a hatékonyságuk alappillére. Másrészrôl általá-
ban ezek a hatóanyagok alacsony hômérsékleten 
nem, vagy csak korlátozott mértékben mûködnek, 
így mindenképpen kontakt készítményekre van 
szükségünk a védekezések megkezdésekor. 

AZ INTENZÍV NÖVEKEDÉS IDEJÉN a felszívódó 
és a kontakt hatóanyagok kombinációját ajánlott 
alkalmazni, hogy megakadályozzuk a rezisztencia 
kialakulását a növényben, amit a hasonló hatás-
módú (szisztemikus) készítmények többszöri al-
kalmazása okozhat. A kontakt hatóanyagok több 
ponton gátolják a kórokozók életfolyamatait, így 
velük szemben nem tud rezisztencia kialakulni, és 
természetesen többlethatékonyságot is nyújtanak.

A VEGETÁCIÓ VÉGE FELÉ ismételten igazolják 
létjogosultságukat a kontakt készítmények, hiszen 
ekkor a leveleket és a gyümölcsöket vastag bôrszö-
vet borítja, és a viaszréteg megvastagodik, melyen 
nehezebben jutnak át a felszívódó hatóanyagok. 
Mindemellett ilyenkor már éjszakai lehûlésekre is 
számíthatunk, ami szintén korlátozza a szisztemikus 
hatóanyagok felvételét és mozgását a növényben.

RÉZTARTALMÚ VEGYÜLETEK 
• Champion WG [770 g/l réz-hidroxid (500 g/kg 
fémréz)]: Réz-hidroxid-tartalmú gombaölô szer 

Harc a rezisztencia ellen…
avagy miért kellenek kontakt szerek?

Lisztharmat almafán

baktériumos és gombás fertôzések ellen, elsô-
sorban kertészeti kultúrákban. A réz-hidroxidok 
között a legfinomabb szemcseméretû készítmény, 
amely a korszerû WG formulációjának köszönhe-
tôen vízben tökéletesen oldódik. Minden esetben 
megelôzô jelleggel, elôrejelzésre alapozva kell ki-
permetezni, és az idôjárástól és a fenológiai fázis-
tól függôen 7-14 naponként kell ismételni. Lemosó 
permetezésre is kiválóan alkalmazható. 

• Copper Field [638 g/l 
réz-oxiklorid (380 g/l fém-
réz)]: Folyékony gomba- és 
baktériumölô szer vizes 
szuszpenzió formulációban. 
Egyedülálló formázási eljá-
rásának köszönhetôen a réz-
oxikloridok között a legjobb 
fedési képességgel rendelke-
zik, mivel a benne található 
részecskék mérete 1 mikron 
körüli, így tökéletes levél-
fedés és kiváló hatékonyság 
jellemzi. Tavaszi lemosó és 
nyár végi záró permetezések-

re hatékonyan alkalmazható.

• Cuproxat [350 g/l hárombázi-
sú réz-szulfát (190 g/l fémréz)]: 
A legkisebb rézterhelés mellett 
a legnagyobb biológiai hatást 
biztosító, egyedülálló réztermék. 
Biotermesztésben is engedélye-
zett. A termék 100%-ban kötött 

formában tartalmaz-
za a rézionokat, így 
a perzselés veszélye 
minimális, ezért csök-
kentett dózisban (0,2-
0,25%) csonthéjasok-
ban (pl. ôszibarackban) 
rézérzékeny fenológiai 
fázisban is alkalmaz-
ható. Olyan apró a 
részecskék mérete  
(1 mikronnál kisebbek, 

azaz a baktériumokkal 
megegyezô méretûek), 

hogy az egységnyi rézzel fedhetô levélfelület na-
gyobb, mint bármely más rézterméknél. Ez azt je-
lenti, hogy használatával tökéletes permetléfedést 
tudunk biztosítani növényünk számára. 

KÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK
• Cosavet DF [80% mikro-
nizált elemi kén]: Könnyen 

oldható kontakt 
termék lisztharmat-
félék ellen, atkaölô 
mellékhatással. Ha-
tásmechanizmusa 
a következô: 80% 
elemi ként tartal-
maz a készítmény, 
amely a kijuttatást 
követôen kén-hid-

rogén formában a gomba légzését gátolja. Fontos 
tudnivaló a kénrôl, hogy 25 °C felett perzselést 
okozhat a kezelt kultúrában. Kijuttatás elôtt ezt a 
szempontot mindig vegyük figyelembe, ezért nagy 
melegben ne permetezzük a kultúrnövényt. Bio-
termesztésben alkalmazható készítmény! 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a kontakt 
hatóanyagokat megelôzô jelleggel alkalmazzuk: 
csak akkor lesznek hatékonyak, ha már a kórokozó 
felületre jutása elôtt kijuttattuk ôket! Az egyet-
len dolog, amelyet illetôen a mi kezünkben van a 
döntés, a hatékony növényvédô szer kiválasztása 
az adott idôjárási körülmények és a növény feno-
lógiai fázisának figyelembevételével.

Mártha IzabellaKajszi moníliás betegsége Lisztharmat korai tünete

Ôszibarack-lisztharmat Szilva moníliás betegsége
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Gondolkodjunk el egy kicsit, vajon árt vagy 
használ a fának a téli metszés? Úgy tanultam, 
hogy metszeni akkor szabad, amikor nem fázik 
a kezünk a metszôollón. Ezt az elvet a kisker-
tünkben maradéktalanul be is tarthatjuk. Nagy 
ültetvényeknél erre nincs mindig mód. 

ALANYVÁLASZTÁS Nem is biztos, hogy metsze-
nünk kell, ha változást akarunk elérni a korona nö-
vekedési erélyében. A fajta (nemes) öröklött tulaj-
donságait befolyásolhatjuk az alanykiválasztással, 
még oltás elôtt. Választhatunk törpe alanyt, hogy 
kicsi, de könnyen kezelhetô fáink legyenek, vagy 
nagy növekedésû (általában magonc) alanyokat, 
hogy hosszú életû, szép nagy fák díszítsék kertün-
ket. Az említett két véglet között még elég sok a le-
hetôség. Sokszor a víz és tápanyag megfelelô biz-
tosításával is tudjuk alakítani a hajtások fejlôdését. 
A metszéssel a fa életében már megmutatkozó, 
összetett folyamatba nyúlunk bele. Így a hatás at-
tól is függ, hogy a növény a beavatkozáskor milyen 
életkorban és egészségi állapotban van.

A FIATAL  FA  vegetatív szervei erôs növekedésben 
vannak és erôs metszésre a fa erôs hajtásnöveke-
déssel válaszol. Ez a reakció segít az erôs vázágak 
gyors kinevelésében. Ezért metsszük vissza erôsen 
a facsemetét ültetés után. 

A fokozódó terméshozam idôszakában a koro-
nát még nevelhetjük, de ügyelni kell arra, hogy a 
vázágakat és rajtuk a termôgallyakat egyenletesen 
neveljük ki a koronában, elkerülve a felkopaszodást 
és lehetôséget teremtve a késôbbiekben szükséges 
ifjításra. 

A TERMÔ ÉVEKBEN a vegetatív (növekvô) és a 
generatív (termô) részek egyensúlyban tartására 
kell törekednünk. A teljesen kifejlôdött koronában 
a beárnyékolás miatt, a belsô és alsó koronarész-
ben lévô termôrészek folyamatosan veszítenek 
termékenységükbôl (fény kell a termôrügyek ki-
alakulásához), majd elhalnak. Bekövetkezik az ágak 
úgynevezett felkopaszodása. A termések ezért el-

távolodnak a kényelmesen szedhetô zónából. En-
nek megakadályozásához fokozottan ügyelni kell a 
rendszeres, okszerû metszésre. 

A metszés idôpontja szerint zöld-, illetve fás 
metszés lehet. A zöldmetszést rügyfakadástól 
lombhullásig végezhetjük, míg a fás metszés nyu-
galmi idôszakban zajlik.

ZÖLDMETSZÉSKOR eltávolíthatjuk a villás elága-
zásokból a kedvezôtlenebb helyzetû hajtásokat. Jú-
liusi, augusztusi hajtásválogatásnál visszacsípés-
sel, visszametszéssel olyan részeket távolíthatunk 
el, amelyek erôsen árnyékolnak, így szellôsebbé 
és benapozottabbá tesszük a koronát. Ami segít a 
betegségek elkerülésében és több termôrügy kiala-

kulásában a következô évre. A zöldmetszés során 
általában kisebb beavatkozás történik, nem ma-
radnak nagy sebek. Ebbe a kategóriába tartozhat 

például egy levéltetves vagy hernyófészkes, esetleg 
tafrinás hajtásvég eltávolítása is. 

FÁS METSZÉSKOR nyugalmi idôszakban végezzük 
a nagyobb csonkolásokat. Ez a koronaalakító és ko-
ronaforma-fenntartó metszések idôszaka. Kivétel 
ez alól a kajszibarack és a diófa. A kajszit inkább 
márciusban vagy még késôbb metsszük, az sem 
baj, ha már kihajtottak a rügyei, mert a hidegben 
lassan gyógyul és könnyen elfertôzôdnek a sebei 
különbözô kórokozók által (Pl. kajsziguta, monília 
stb.). Az enyhe tavaszi idôben hamarabb beforrnak 
a sebek. Diónál pedig a hatalmas vízfelvevô ké-
pesség lehet a probléma forrása, ami szeptember 
táján, dióverés után csökkenôfélben van. A szak-
irodalom augusztusi metszést javasol az idôs fák 
nagyobb ágainak eltávolítására. A gazdaságossági 
szempontokat is szem elôtt tartva, a közvetlenül a 
szüret utáni metszés még elég idôt biztosíthat a 
sebek begyógyulására a fertôzések szempontjából 
igen fogékony, csapadékos október végi, novemberi 
idôszak elôtt. 

Prokaj Enikô

Metszés, a gyümölcsfa „szemszögébôl” A GYÜMÖLCSFÁK HAJTÁSNÖVEKEDÉSE ÉS TERMÉSHOZÁSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS, ÉS AZ IS, HOGY MI-
KOR TUDUNK A PROBLÉMÁN METSZÉSSEL JAVÍTANI.

Termôképesség Növekedési erély

…gyenge növekedésû: …megfelelô növekedésû: …erôs növekedésû:

Ha a fa nem virágzik, 
sem gyümölcsöt 
nem terem és...

okozhatják tápanyag- és víz-
ellátási zavarok;
rossz alany-nemes kapcsolat; 
különbözô sérülések. 
Itt a metszés nem segít!

lehet, hogy sûrû a korona, be-
árnyékolja magát, és szükség 
lehet ritkító metszésre, a fe-
lesleges, beárnyékoló vesszôk, 
gallyak, 1-1 ág eltávolítására.

ami fiatalkorú 
gyümölcsfáknál gyakori; 
a metszés minimális; 
egyéb módszerek: 
pl. hajtáslekötözés.

Ha csak virágzik a fa, 
gyümölcs nem kötôdik
és…

nitrogénhiány; 
porzófajta hiánya; 
visszametszések; 
egyéb: nitrogén és/vagy mik-
roelem trágyázás;  
átoltás jól porzó fajtákkal. 

hiányos megtermékenyülés; 
porzófajta hiánya;
koronaritkítás;
egyéb: átoltás jól porzó
fajtákkal.

fiatal és idôsebb gyü-
mölcsfáknál gyakori; 
a metszés minimális; 
egyéb módszerek: 
pl. hajtáslekötözés, 
gyûrûzés.

Ha szakaszosan, 
kétévenként terem 
a fa és…

bôséges nitrogén esetén 
metszés: koronaritkítás;
egyéb: gyümölcsritkítás.

fagykár okozta terméskiesés 
esetén metszés: a nagytermé-
sû év után gyengébb korona-
ritkítás; 
egyéb: gyümölcsritkítás.

nem fordul elô.

Ha évenként, 
rendszeresen terem 
a fa és…

rendszeresen termô fajták 
esetén erôsebb koronaritkítás;  
egyéb: gyümölcsritkítás.

optimális állapot; mérsékelt 
koronaritkítás; 
egyéb: rendszeres trágyázás, 
öntözés.

nem fordul elô.

Kerti tipp

Ha a felkopaszodás folyamatában elhanyagol-
juk fáinkat, beindul a terméshozam csökkené-
se és a lassú pusztulás folyamata. A termô és 
a hajtórészek a korona szélére szorulnak ki, 
még nagyobb lesz az önárnyékolás, ami egy 
ördögi kört indít el, az ágak tovább kopaszod-
nak és vízhajtások jelennek meg.
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A barackmoly ma már nem számít olyan ve-
szélyes kártevônek, mint az 1960-1970-es 
években, amikor rendelet is kötelezett az 
ellene való védekezésre, de ha nem számolunk 
vele, védekezés hiányában, könnyen meglephet 
bennünket súlyos kártételével egy-egy évjá-
ratban. Magyarországon fôleg a déli részeken 
gyakori.

Legkedveltebb tápnövénye az ôszibarack és a kaj-
szi, de elfogadja a nektarin-, mandula-, szilva-, 
esetleg cseresznye-, meggyfajokat is táplálékul.

JELLEGZETES A lepke hossza 6-7 mm, más 
gyümölcsösökben fogott lepkéktôl elég jól meg-
különböztethetô kinézetû, szárnyán egérszürke 
alapon hosszanti fekete csíkok tarkállanak. A ki-
fejlett hernyó is jellegzetes, más gyümölcslárvával 
nem összetéveszthetô. 10 mm-re is megnô, feje, 
nyakpajzsa, lábai feketék, testszíne vörösbarna, 
testszelvényeinek találkozásánál fehéres csíkok 
húzódnak. 

A LÁRVA A KÁROSÍTÓ, sokoldalúan feltalálja 
magát, több módon is veszélyeztet. A fiatal hernyó 
kéregbe vájt kamrácskában telel a hajtásokban, 

és ahogy kora tavasszal melegszik az idô, elôjön 
és rögtön táplálkozni kezd. A kis hernyó elôször 
a fakadó rügyekkel találkozik, azokat fogyaszt-
ja, kiodvasítja. Késôbb a fiatal fejlôdô hajtások 
belsejében táplálkozik tovább, azokban hosszan-
ti üregeket, járatokat rág. Kettô-négy hajtást is 
tönkretesz, egymás után keresi fel azokat, melyek 
a károsítás következtében elhervadnak, késôbb 
teljesen elszáradnak. Ezek, habár csak pár leveles 
hajtások, a barnára száradt levelek már messzirôl 
szembetûnnek, jelezve a kártevô jelenlétét. A ve-
getáció során a következô nemzedékek hernyója 
egyre inkább a gyümölcs károsítására tér át. Már 
az egészen fiatal, még kemény gyümölcsöt sem 
kíméli, képes belefurakodni, kirágni. A már húsos 
gyümölcsben pedig már egészen könnyû dolga 
van, rágásával, ürülékével károsítja, szennyezi, a 
berágási helyeken a csonthéjas fajokra jellemzô 
mézgacseppek, mézgafolyások jelzik útját. Az 
ôszi utolsó lárvanemzedék károsítása jelenték-
telen, gyümölcsöt már nem nagyon talál, és így 
fiatalon a hajtások kérge alá rágja magát, ahol 
rövid táplálkozás után védett helyen tudja tölteni 
a telet.

A kártevônek az év során hazánkban három 
teljes, és szép meleg ôsz esetén egy csonka ne-
gyedik nemzedéke is kialakul, ami azt jelenti, hogy 
az utolsó nemzedék egy része, amely már igazá-
ból áttelelne, még továbbfejlôdik, és életet ad egy 
újabb nemzedéknek.

A SIKERES VÉDEKEZÉS TITKA a rajzásmegfi-
gyelés. Az elsô, a kora tavaszi lárvanemzedék ká-
rosítását elôzze meg a vesszôk és rügyek szemre-

vételezése, alapos vizsgálata, látunk-e berágást, 
megtaláljuk-e a telelô hernyókat. Elég nehéz 
ôket megtalálni, de ebben az idôszakban nincs 
más eszköz a mérésükre. A további rajzásmegfi-
gyelések eszköze lehet a barackmoly-feromonos 
rovarcsapda, mely a nôstény lepke ivari csaloga-
tóanyagával a hím lepkéket vonzza, és a csapda 
ellenôrzésével, a beleragadt egyedek rendszeres 
számlálásával meg tudjuk határozni a hatékony 
permetezés idejét. 

A repülô egyedek ellen irányuló védekezést a 
lepkék észlelésétôl már kezdhetjük. Ha rovarfej-
lôdés-gátlót szeretnénk bevetni, akkor követnünk 
kell azt az elvet, hogy amikor a lepke tojást rak, 
a szernek már ott kell lennie a növényen. Ekkor a 
tömeges rajzás után 7-10 napon belül juttassuk ki 
a szert. Ha a tojásból kelô lárvák ellen idôzítünk, 
akkor a rajzáscsúcstól számítva 10-14 napon be-
lül védekezzünk. A teljesség igénye nélkül lehet-
séges szabadforgalmú szerek lehetnek: a külön-
bözô taglózó piretroidok, a biológiai Dipel DF, a 
kitinszintézis-gátló Dimilin 25WP készítmények, 
azzal a kikötéssel, hogy mindig meg kell néznünk, 
hogy az adott kultúránkban engedélyezett-e a 
használni kívánt szer. 

Taxner Ágnes

Sokoldalú barackmoly

Kerti tipp

Ha csak pár gyümölcsfánk van, megfelelô 
számú rovarcsapda kihelyezése önmagában 
is lehet gyérítô hatású.

Barackmoly lárvája

Barackmoly kártétele

SZERVESTRÁGYÁZÁS PLANTELLA ORGANIKKAL –
A SIKERES TERMELÉS ALAPJA

A SZŐLŐSKERTEKBEN, ZÖLDSÉG- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉSEKBEN,

SZÁNTÓFÖLDEKEN.
Szakemberek ajánlásával!

ORGANIK  Hosszan tartó hatású
                                               100% szerves trágya

➔  Növeli a talaj termőképességét, javítja a termés- 
hozam mennyiségét és minőségét, elősegíti az érést

➔  Hőkezelt = nincs kellemetlen szaga, nincs benne 
gyom és kórokozó, granulált formájának köszönhe-
tően egyszerűen kiszórható

➔  Javasolt felhasználás: szőlőskertek, konyhakerti és 
szántóföldi növények, cserepes és kerti dísznövé-
nyek, gyümölcsfák, fű és más növények tavaszi és 
őszi trágyázására

UNICHEM
Unichem Gaia Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 26.

Tel./fax: +36 1 25 97 466
e-mail: info@unichemgaia.hu, http://hu.unichem.si

➔  0,5 tonnás, 20 kg-os  
és 7,5 kg-os kiszerelésben 
kapható 

➔  0,5 tonna Organik helyettesít 
15 tonna istállótrágyát

➔  20 kg Organik helyettesít 
600 kg istállótrágyát
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A tavaszi hagymás virágok hosszú évtizedek 
óta töretlen népszerûségnek örvendenek, 
hiszen a virágzásuk csodás látványt jelent a 
kertben vagy a balkonon. A tavaszi hagymások 
elnevezés azonban néha félreértéseket szül, 
ezért bizonyára nem haszontalan tisztázni a 
fogalmakat, és röviden bemutatni azokat. 

ÔSSZEL VAGY TAVASSZAL? A tavaszi hagy-
mások egyik csoportját ôsszel kell elültetni, hogy 
tavasszal virágot bontsanak. A klasszikus tavaszi 
hagymásoknak szükségük van a téli hideghatásra, 
hogy a fagyos évszak elmúltával kihajthassanak, 
ezért ezen dísznövények ültetéséhez már késô van. 
Ugyanakkor léteznek olyan hagymások, melye-
ket szintén tavasziként említünk, csakhogy ezeket 
ténylegesen tavasszal lehet kihelyezni, hogy aztán 
késô tavasszal, nyáron, vagy akár ôsszel bontsák vi-
rágaikat. Aki szereti a hagymás virágokat, jól teszi, 
ha ôsszel és tavasszal is telepít ilyen növényeket, 
mivel így kis túlzással egész évben (a vegetációs 
idôszakban) gyönyörködhet kedvenceiben.

ÜLTETÉS ELÔTT az elsô teendô az ágyás helyének 
kijelölése, napos fekvésû, meleg területet válasz-
szunk. A következô lépés egy alapos gyommente-
sítés, és egy mély, átforgató, talajlazító ásás. A túl 
agyagos, nyirkos talajt egy kevés homok hozzáke-
verésével tehetjük ideálisabbá, a túl nedves közeg 
a hagymák berothadásához vezethet. Néhányan 
komposztot is kevernek a földhöz, ám a virághagy-
mák minden szükséges tápanyagot tartalmaznak. 

FEBRUÁRTÓL MÁJUSIG A kiültetés idejét az egyes 
fajták igénye határozza meg, ezt mindig leolvas-
hatjuk a csomagolásról, és fontos, hogy tartsuk is 
be! A tavasszal kiültethetô hagymások valójában 
február végétôl egészen május végéig kiültethe-
tôk. A hagymások telepítésénél fontos tényezô az 
ültetési mélység, ami általánosságban a hagyma 
magasságának két-háromszorosa, más meghatáro-
zások szerint pedig a gumó körmérete. A mélyebb 
ültetéshez használjunk ásót, a kisebb hagymákhoz 
elég egy ültetôrúd, vagyis egy szerszámnyél nye-
le, amit lenyomunk a talajba. Figyeljünk arra, hogy 
fejjel (csúccsal) felfelé helyezzük el a hagymákat, 
különben nehezen hajtanak ki és gyengébbek, erôt-
lenek lesznek. Érdemes a hagymákat megtervezett 
formában kihelyezni, a körbe, félkörbe, ívelt vo-
nalba vagy geometriai formába rendezett virágok 
sokkal látványosabbak lesznek! Egy ágyáson belül 
több fajt is ültethetünk, szem elôtt tartva a leendô 
magasságot és a várható színeket. A majdan elvi-
rágzó növények hagymáit nem szükséges kiásni, az 
elvirágzott részek leszáradását követôen a hagy-
mák maradhatnak a helyükön, három-négy éven 
keresztül újra és újra ki fognak hajtani.

A tavasszal telepíthetô hagymások köre széles, 
a virágbarátok választhatnak a dália, a kardvirág, 
a begónia, a liliom, vagy éppen az írisz közül. Az 
egyes virágokból is gazdag színválaszték áll rendel-
kezésre, így ezek a dísznövények ideálisak a kísérle-
tezô kedvû, kreatív hobbikertészeknek! 

Megyeri Szabolcs

Hagymások, tavasszal
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Számos tavasszal ültethetô hagymás virág 
kifejezetten cserépbe, virágládába való, így 
ezekkel a szép növényekkel a balkont, a te-
raszt is lehet díszíteni. Az elnyílás után pedig 
a száradó, sárguló hagymásokat cserepestôl 
egyszerûen egy félreesô zugba tehetjük.

  Jó tudni!

A FLORIMO virágföld

Megújult termékek
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Manapság egyre divatosabbak a japán kertek-
bôl kölcsönzött motívumok, ötletek, melyek 
közé tartoznak a mérsékelt övi bambuszok is. 
A bambuszokról alkotott ismereteink alapján  
inkább fatermetû növényekre gondolunk. 
Általában magasabb, vastagszárú növények-
kel – melyek szára is különlegesen díszít –, 
kölcsönözhetünk igazán ázsiai hangulatot 
kertrészletünknek.

A KISEBB TERMETÛ, nem terjedô tövû bam-
buszok, mint a Fargesia (Borinda) felhasználása 
nálunk korlátozott, mivel perzselô nyaraink so-
rán nem érzik jól magukat. A terjedô tövûek kö-
zül a magyarul méltatlanul botnádnak keresztelt 
Phyllostachys fajok és formáik azok, melyek keleti 
hangulatot adnak. Mint a legközelebbi rokonaik, a 
pázsitfûfélék, folyamatos öntözést és tápanyag-
utánpótlást igényelnek. Tavasztól ôszig nitrogén-
túlsúlyos, míg ôsszel káliumtúlsúlyos komplex 
mûtrágyát szórjunk a növények alá egyenletesen. 
Telepítéskor nagyon meghálálják, ha érett szer-
ves trágyát is beásunk a talajba 30 cm mélysé-
gig. Száraz, tápanyagszegény helyen méreteik 
drasztikusan letörpülnek, és leveleik kifakulnak, 
megsárgulnak. Valójában a botnádak fatermetû 
tarackhoz hasonlíthatók, ami a talajban fejlôdô 
rizómarendszerüket illeti. A talajban kúszó, he-
gyes végû rizóma (föld alatti kuszó szár) akár 3 
cm vastag is lehet és akár 2-3 métert is képes nôni 
ideális körülmények között egy év alatt. Ezért, ha 

nem akarjuk, hogy egész kertünk egy bambusz-
ligetté váljon, fontos, hogy legalább 70 cm mély 
bambuszrizóma-határolót ássunk a növényeink 
köré (speciális, erre a célra gyártott bambuszri-
zóma-határolót, vagy 2 mm vastag HDPE lemezt). 
Fontos, hogy a rizómahatároló ne teljesen függô-
legesen vagy befelé, hanem enyhén kifelé dôljön, 
hogy amikor a rizómavégek beleütköznek, felfelé 
tereljék azokat növekedésükben. 

A vékonyabb szárú fajok esetében a 9 négy-
zetméteres tenyészterület is elegendô lehet, míg 
a fatermetû, vastag szárú fajok esetében jobb, ha 
legalább 25 négyzetméteres helyet biztosítunk. 
Nem érdemes túlzottan korlátozni a rizómarend-
szerüket, mert könnyen letörpülnek, hiába ülte-
tünk elviekben nagytermetû fajt.

A MAGASABB TERMETÛ bambuszkínálatból né-
hány kimagasló díszértékû botnád (Phyllostachys) 
fajt és formát mutatunk be:

Az aranybarázdás botnád – (Phyllostachys 
aureosulcata) már régebb óta ültetett dísze kert-
jeinknek. A megbízható télállóságú és viszonylag 
igénytelen, kevésbé kényes, nálunk is jó klímatû-
rô faj és formái méltán megérdemlik a figyelmet. 
Az alapfaj nádjai sötétzöld színûek, az átellenes 
barázdákban halvány citromsárga sáv húzódik. 
A néha alul cikcakkszerûen növô szárak felüle-
te érdes tapintású. Nálunk is rendkívül ellenálló 
és jó fagytûrésû, akár 8-9 m magasra és 4-5 cm 
szárátmérôjûre is megnövô faj, szinte az ország 

egész területén ültethetô, szél-
védett helyre.

Az aranybarázdás botnád 
– Phyllostachys aureosulcata f. 
aureocaulis formájának nádjai 
teljesen aranysárga színûek, rit-
kán egy-egy szár alsó nóduszán 
vékony zöld csíkkal. A néha alul 
cikcakkszerûen növô szárak fe-
lülete az alapfajhoz hasonlóan 
érdes tapintású, de kihajtáskor a 
napos oldalon gyakran bíborvö-
rössel futtatott. Szintén rendkí-
vül ellenálló, akár 8-9 m magasra 
és 4 cm szárátmérôjûre is meg-
növô változat, szintén majdnem az ország egész 
területén ültethetô, szélvédett helyre.

Az aranybarázdás botnád – Phyllostachys au-
reosulcata f. spectabilis formájának nádjai arany-
sárga színûek, a barázdák sötétzöldek. Többi tulaj-
donságában, igényében és felhasználhatóságában 
az alapfajjal megegyezik.

A csinos botnád – (Phyllostachys vivax) a 
mérsékelt övi bambuszok közül az a faj, mely ná-

lunk is rendkívül méretes, vastag 
szárakat képes nevelni, viszony-
lag rövid idô, akár 6-8 év alatt. 
Védettebb helyre kell ültetni, 
mint az aranybarázdás botná-
dat, mivel nem annyira télálló 
és –16 ºC-on már a levelei is el-
fagyhatnak. Azonban akár 7-10 
cm(!) vastag szárai élénk sma-
ragdzöld színûek.

A csinos botnád – Phyllos-
tachys vivax f. aureocaulis for-
mája a mérsékelt övi bambuszok 
királynôje (balra). Sima felületû, 
általában teljesen krémsárga 

színû nádja alul, néha véletlenszerûen 2-3 sötét-
zöld csíkkal díszített. Széltôl védett, nem fagyzu-
gos kertekbe nálunk is ültethetô, 12-14 m-esre is 
megnövô, 7-10 cm szárátmérôjû változat.

A csinos botnád – Phyllostachys vivax f. 
huangwenzhu formájának barázdái élénk citrom-
sárgák, míg a szár maga sötét smaragdzöld színû. 
Igényei és méretei az alapfajjal megegyeznek.

A csinos botnád – Phyllostachys vivax f. huang-
wenzhu-inversa formája a nálunk is biztonsággal 
ültethetô és megfelelô télállósággal rendelkezô 
mérsékelt övi bambuszok császára. Fenségesen 
szép szárai napsárga színûek, a barázdában széles 
smaragdzöld sávval. Gyakran a szárak alsó részén 
1-2 sötétzöld ecsetvonásszerû csík is megtalálha-
tó, sôt halványabb zöld vékony csíkok is gyakran 
díszítik az egyes nóduszokat. Szerencsére nem-
csak rendkívüli díszértékû forma, hanem igényei 
és méretei is az alapfajjal megegyeznek. 

Neményi András, Horváth Kitti Zsuzsanna

Keleti varázs – Bambuszok a kertben
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Phyllostachys vivax
Fotók: Neményi András

Kerti tipp

A rizómahatároló 2-3 cm-re lógjon ki a ta-
lajból, hogy amikor ôsszel ellenôrizzük az 
esetleges „kósza, visszahajló” rizómavégeket, 
melyek „megszöknének” a zöldségeskertbe 
vagy a szomszédba, hatékonyan megtaláljuk, 
elvágjuk és eltávolítsuk azokat.



A bogarak talán legszebb egyedei a díszbo-
gárfélék családjába (Buprestidae) tartoznak. 
Jellemzôen fémes színûek, jellegzetes alakúak, 
lárváik a fás növények kérge alatt élnek és 
károsítanak. Rejtett életmódjuk miatt gyakran 
csak a részleges vagy teljes elhalás után talál-
hatók meg a kártevôk.

A hazánkban elôforduló díszbogárfajok száma 100 
feletti. Növényevô bogarak, a kifejlett állatok rág-
ják a leveleket, és bár ez a kártétel általában nem 
jelentôs, a súlyos kártételt a fás részben élô lárvák 
okozzák.

HOGYAN ISMERHETÔK FEL A DÍSZBOGARAK?  
Sajátságos fémes színû, kemény kitinpáncéllal fe-
dett, jellegzetes alakú bogarak. Kedvelik a meleg, 
napsütéses viszonyokat, napsütésben a fák lomb-
ján fémes színû testük csillogása jelzi jelenlétüket. 
Méretük különbözô, a gyakori Agrilus fajok hossza 
1 cm körüli (1. kép).

DÍSZBOGARAK ÉLETMÓDJA Teljes kifejlôdésük-
höz 1-3 év szükséges a fajtól függôen, az Agri-
lus fajok fejlôdése 2 év alatt befejezôdik. A rajzó 
bogarak petéiket a fák kérgére, kéregrepedéseibe 
helyezik, a kikelô lárvák berágják magukat a ké-
reg alá, ott különbözô alakú, kacskaringós járato-
kat készítenek, melyeket rágcsálékkal tömítenek el  
(2. kép). Fejlôdésük végén kissé kiszélesedô báb-
kamrát készítenek. A kikelô bogár sajátságos ala-
kú kimeneteli lyukat rág a fakérgen, azon keresztül 
bújik ki a felszínre. Mivel a díszbogarak teste lapí-

tott, a röpnyílás ovális, hosszúkás, D alakú (3. kép). 
Méretük a kifejlett bogár méretévek arányos. Má-
justól augusztusig vannak jelen a növényeken, ez-
alatt fertôzik a fákat.

Lárva állapotban a kártevô jelenléte rejtett.  
A legelsô tünetek, amik a fertôzésre utalnak, a 
fakéreg néhány cm-es, hosszirányú, a fatörzzsel 
párhuzamos repedései. A bogár és lárvája a seb-
zéssel gomba- vagy baktériumos fertôzést is okoz-
hat, gyakori, hogy a behatolás helyén a kéreg és 
az alatta lévô faszövet is elszínezôdik, elbarnul, 
néha nedvfolyás is megjelenik. Lárvák jelenlétérôl 
a fakéreg lehántásával gyôzôdhetünk meg. Az igen 
sekély járatokban lapos, fehéres színû, nagyfejû, 
lábatlan lárvák találhatók (4. ábra).

MILYEN FÁS NÖVÉNYEKET FERTÔZNEK? A 
díszbogarak többsége fákat, cserjéket fertôz, olyan 
egyedeket, melyek stresszhelyzetbe kerülnek, kis-
sé legyengültek. Ilyen eset a sorfáknak kiültetett 

díszfacsemeték, melyek 
szakszerû gondozását 
az elsô években nem 
tudják biztosítani. Kü-
lönösen gyakori az erôs 
napsütésnek kitett te-
rületekre ültetett fák-
nál. A fertôzés eredhet 
esetleg faiskolából is. 
Az Agrilus viridis faisko-
lai kártevô is, de fertô-
zés elindulhat a már ko-

rábban kiültetett és fertôzött sorfákról ugyancsak. 
Valamennyi lombhullató díszfán elôfordulhatnak 
az Agrilus fajok, hazánkban is elterjedtek.

DÍSZBOGARAK ÖSSZEGYÛJTÉSE Májustól au-
gusztusig a fertôzött fák lombján, napos idôben a 
leveleken vagy a lombkorona belsejében az oldal-
ágakon, a törzsön pihennek. A lomb ütögetésével 
a lepotyogó bogarak az alá tartott esernyôbôl 

begyûjthetôk. Sárga színû ragacsos színcsapdák 
a lomb felsô, napos oldalára helyezve is számos 
díszbogarat megfognak. Rovarász szakemberek se-
gítenek a bogárfajok meghatározásában.

VÉDEKEZÉS Megelôzô védekezéssel a növény el-
lenálló képességét, életerejét biztosítjuk. Ültetés 
elôtt megfelelô méretû – minimum 60×60 cm-es 
– és tápanyaggal ellátott ültetôgödröt készítsünk 
a fának. Telepítés után rendszeresen ellenôrizzük a 
törzs kérgének folytonosságát, simaságát, repedés 
mentességét. A kiültetett facsemetéket legalább 2 
évig hetente, rendszeresen öntözni kell tavasztól 
ôszig, alkalmanként 50-60 liter vízzel. Ne feled-
jük, a díszbogarak a legyengült faegyedeket keresik 
meg és fertôzik.

Fertôzés esetén gyógyító kezelés, kémiai vé-
dekezés jelenleg nem ismert. Az erôsen fertôzött, 
legyengült fákat mielôbb ki kell ásni, a területrôl 
eltávolítani és megsemmisíteni, mivel a bogarak az 
elhalt fákat elhagyják és újabb tápnövényt, fertô-
zésre alkalmas fát keresnek.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Díszbogarak
Szépek, de alattomos kártevôk
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A díszbogarak fertôzik a fenyôket, erdei fafa-
jokat (tölgy, kôris stb.) és gyümölcsösökben 
sem ritkák. Ebbe a bogárcsoportba tartozik 
a boróka-tarkadíszbogár, mely a tuják, boró-
ka- és ciprusfélék pusztulását okozza.

  Jó tudni!

2. kép: Díszbogárlárva-
járatok a levált kéreg 
alatt

3. kép: Díszbogár röpnyílásai

1. kép: Agrilus viridis

4. kép: Díszbogárlárva 
járatában



Az öntözôvíz ásványi összetétele és az ezek-
kel összefüggô egyéb tulajdonságai (EC, pH, 
keménység, mérgezôelem-tartalom stb.) be-
folyásolják a mûtrágyaválasztást, a vízkezelési 
módot (pl. savazás), illetve hatással vannak az 
öntözôrendszer élettartamára, összességében 
pedig a termelés költségére.

 
Az öntözôvíz minôségére a laboratóriumi öntözô-
víz-vizsgálat ad választ. Ennek eredménye tartal-
mazza az összes oldott sótartalomra utaló elekt-
romos vezetôképességi mutatót (EC), a növények 
számára tápelemet jelentô nitrátok, szulfátok, 
foszfátok, kálium, mangán, bór stb. mennyiségét, 
vagy egyéb specifikus anionok (elsôsorban hidro-
génkarbonátok, kloridok és szulfátok), kationok 
(elsôsorban a nátrium, a magnézium és a kalcium) 
koncentrációját, valamint a savasság-bázikusság 
mértékét kifejezô pH-t. 

MI VAN A VÍZBEN? Egyes vizek klórtartalma olyan 
magas lehet, hogy az már káros lehet a növények 
fejlôdésére. 

Figyelem: a vezetékes víz „klóros szaga” nem 
jelenti automatikusan, hogy magas a klórtartalma. 
A klór jellegzetes szagától mentes kútvíz gyakran 
sokkal magasabb klórszinttel rendelkezhet, mint 
a vezetékes víz. Amíg a klór kimosható a talajból, 
közegbôl, a nátrium felhalmozódik, rontja a talaj-
szerkezetet, gátolja a kálium és más kationok fel-
vételét. Gyakran a sekély kutak több nátriumot tar-
talmaznak, ezért célszerû a második vízzáró réteg 
alatti vízbôl öntözni, vagy az esôvizet is hasznosí-
tani. Néhol az öntözôvizek jelentôs mennyiségben 

tartalmaznak vasat is, de ez ebben a formában a 
növény számára nem felvehetô. Ettôl viszonylag 
könnyû mentesíteni a vizet: tározóban felfogva, 
és onnan visszaszivattyúzva az öntözôrendszerbe 
(a vasionok levegôvel érintkezve vasoxid – rozsda 
– formájában kicsapódnak).

A hazai öntözôvizek esetében a legtöbb gon-
dot a magas hidrogénkarbonát-tartalom okozza. 
Amellett hogy emeli talaj-pH-ját, az EC-t, felelôs 
a vízkeménységért is. Kemény víz használatakor 
egyes tápelemek a növény számára felvehetetlen-
né válnak és hiánytünetek alakulhatnak ki, illetve 
az öntözôrendszer (vízkôképzôdés) dugulását is 
okozhatja. A kemény öntözôvízben egyes mûtrá-
gyák rosszul oldódnak, a benne lévô tápanyagok 
nem kellôen hasznosulnak. A fel nem oldódott táp-
anyagok a törzsoldattartály alján vagy az öntözô-
rendszerben maradnak, eltömôdést okoznak, vagy 
felhalmozódnak a közegben, mígnem a tápelem-
arányok teljesen felborulnak, hiánytünetek vagy 
mérgezési tünetek léphetnek fel. (A mikro- és mak-
roelemek felvételének egyaránt kedvezô pH-szint 
a legtöbb növény esetében 5,8 és 6,5 közötti.) A 
folyamat visszafordíthatatlanná válik, végül a nö-
vény akár el is pusztulhat. 
 
MIT TEGYEK, HA ROSSZ MINÔSÉGÛ AZ ÖN-
TÖZÔVIZEM? Vízvizsgálat nélkül többnyire csak 
a végeredménybôl gondoljuk, hogy valami nincs 
rendben. Ha azonban megvizsgáltatjuk öntözôvi-
zünket, lehetôségünk van annak javítására: keve-
réssel (esôvíz, csapvíz), savazással, de legjobban a 
megfelelô mûtrágya megválasztásával.

Mayerhoffer Attila

Vízvizsgálat: a sikeres termesztés alapja
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Spóroljon a tápoldatozás 
költségén!

+36 (30) 396 1252
Gócza Szabolcs

+36 (30) 525 9429
Rácz Gábor

+36 (30) 488 1479
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Amikor a szabadban nyaraló szobanövényeinket 
a hûvösebb éjszakák beköszöntével bevisszük, 
természetes, hogy néhány levelük megsárgul, 
elszárad, lehullik. Ha tömegesen sárgulnak a 
levelek, vagy hosszabb idô után sem áll le a 
folyamat, ha újrakezdôdik, vizsgáljuk át a nö-
vényt, keressük meg a baj okát.

A KÉT LEGGYAKORIBB OK az állati kártevô és a 
tápanyaghiány. Gyakorlott növénybarát könnyen 
megkülönbözteti az állati kártevô és a tápanyag-
hiány tüneteit. Bármelyik okozta is a bajt, idôben 
meg kell kezdeni a kezelést, hogy minél elôbb újra 
szép, egészséges legyen növényünk.

A levelek sárgulását többféle tápanyag hiánya 
okozhatja. Meszes talajon és rendszeres, kemény 
vízzel történô locsolás mellett igen gyakori a vas-
hiány, amikor elsôként a fiatal levelek sárgulnak, az 
idôsebbek késôbb fakulnak meg. Magnéziumhiány 
esetén az idôsebb leveleken az erezet között lép 
fel sárgulás, a levélerek azonban zöldek maradnak.  
A magnézium hiányát a kálium túladagolása is 
okozhatja. Ha a növény gyengén fejlôdik, a levél-
zete pedig sárgászöld, nitrogénhiányra gyanakod-
hatunk. A tápanyaghiányt természetesen a hiányzó 
anyag adagolásával szüntethetjük meg, de óva-
tosan, a túladagolás is veszélyes. Például a nitro-
gén túladagolása mellett a növény nagy levélzetet 
fejleszt, de elrúgja a virágokat. Ne adagoljunk a 

nitrogénhiányos növénynek csak nitrogént, válasz-
szunk olyan tápoldatot, amiben több a nitrogén, de 
a foszfor, kálium és mikroelemek is megtalálhatók. 
A minôségi általános tápoldatok alkalmasak nitro-
génhiányos, kártevôk vagy egyéb ok miatti legyen-
gült lombozat regenerálódásának megindítására. A 
vashiány gyógyítására jól alkalmazható a citrusfé-
lék és csüngô növények ápolására szolgáló tápolda-
tok, mivel ezek a növények kiemelten vasigényesek.  
A magasabb vastartalom hatására néhány nap 
után megkezdôdik a levelek visszazöldülése.

LEVELEKEN KERESZTÜL Ha a tápoldat a tápele-
meket kelatizált formában tartalmazza, a növények 
leveleiken keresztül is fel tudják venni azokat. Az 
ilyen tápoldatok nemcsak öntözôvízzel, hanem le-
véltrágyaként is kijuttathatók. Finom permetként 
juttassuk ki, az ablakpárkányra, bútorra kerülô 
cseppeket töröljük fel, mert száradás után már csak 
nedvesen tudjuk lemosni a foltokat.

Az állati kártevôk közül leggyakrabban a levél-
tetvek és a takácsatkák jelennek meg a lakásban 
nevelt növényeken. Ezek megelôzésérôl, felismeré-
sérôl a következô részben olvashatnak.

Bara Éva

Ha sárgul a levél…

Kerti tipp

Tápanyaghiány esetén gyakrabban, de kisebb 
mennyiségû tápoldatot adagoljunk a növény 
öntözôvizéhez. A heti szükséges mennyi-
séget osszuk három részre, és kétnaponta 
öntözzük vele a növényt. Hûvös idôszak-
ban azonban óvatosan locsoljunk, nehogy a  
hiány miatt legyengült növényt túlöntözzük 
és emiatt betegedjen meg.
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A növényi betegségek kapcsán a legtöbb  
gyakorló és hobbikertész elsôsorban a 
zöldség- és gyümölcskultúrák betegségei-
re gondol. Jóval kisebb figyelmet kapnak az 
utóbbi években divatossá vált gyógynövé-
nyeken megjelenô betegségek. A citromfû 
és a lestyán olyan kedvelt kiskerti növények, 
amelyeket a gasztronómia és a népi orvoslás 
egyaránt felhasznál. Betegségeikkel azonban 
sajnos szinte mindenhol találkozhatunk. 

A CITROMFÛ leveleit 
és hajtásait leggyak-
rabban élvezeti vagy 
nyugtató hatású tea-
keverékek alapanya-
gaként használják. 
Leggyakoribb beteg-
sége a szeptóriás le-
vélfoltosság, amelyet 
a Septoria melissae 
konídiumos gomba 
okoz. A kórokozóval 
országszerte szinte 
mindenütt találkozhatunk. A betegség jellegzetes 
tünetei a leveleken megjelenô szögletes, levél-
erek által határolt sötétbarna vagy fekete foltok, 
melyek szegélye olykor lilás színû is lehet (1. kép).  
A kórokozó a lehullott levelekben telel, és a fer-
tôzés általában már a tavaszi kihajtást követô 
néhány héten belül kialakulhat. Megfelelô véde-
kezés hiányában a betegség hatására levélhul-

lás is bekövetkezhet, valamint a levélfoltosodás 
révén a növény használati értéke is jelentôsen 
csökken.

A LESTYÁNT fôként 
az élelmiszeripar 
használja a különféle 
fûszerkeverékek ké-
szítéséhez. A gyöke-
rekbôl nyert illóolajat 
a likôr- és konzerv-
ipar is használja, mi-
vel a növényben fel-
halmozódó anyagok 
jótékony hatással 
vannak az emésztô- 
és vizeletkiválasztó 
szervrendszerre is.

A lestyán egyik 
legsúlyosabb betegsége a Ramularia levistici koní-
diumos gomba által okozott ramuláriás levélfoltos-
ság. A kórokozó már május elejétôl kezdve fertôzheti 
a növényeket. A betegség tünetei szabálytalan vagy 
kör alakú foltok formájában jelentkeznek a levele-
ken, amelyek ritkán a levélnyélen és a virágzati szá-
ron is kialakulhatnak. A foltok körül a levélszövet 
sárgul, továbbá azok közepén az idô elôrehaladtá-
val fehér vagy szürkésfehér színû bevonat jelenik 
meg (2. kép). A betegség fellépése következtében 
a levelek használati értéke és illóolaj-tartalma je-
lentôsen csökken, súlyos fertôzés esetén a levelek 
elszáradhatnak.

A fertôzések súlyosabb kialakulása a citromfû 
és a lestyán esetében is megelôzhetô, illetve mér-
sékelhetô a megbetegedett levelek minél korábbi 
eltávolításával, valamint ha a tövek alját rend-
szeresen megtisztítjuk a lehullott levél- és szár-
maradványoktól. Az elmúlt években országszerte 
tapasztalt erôsebb megbetegedés indokolhatja a 
gombaölô szerek használatát. Mindkét betegség 
ellen védekezhetünk például réz-hidroxid tartal-
mú készítményekkel.

Kovács Gergô

A gyógynövények is megbetegedhetnek

www.hondakisgepek.hu

Felforgatjuk a világot

kapagep.indd   1 2017.01.30.   11:15:01

1. kép: A citromfû szeptóriás 
levélfoltossága

2. kép:  A lestyán ramuláriás 
levélfoltossága

Kémiai védekezés esetén – a növények biz-
tonságos felhasználása érdekében – min-
denképpen tisztában kell lenni a választott 
készítmény élelmezés-egészségügyi várako-
zási idejével és a kezelések idôpontját ennek 
függvényében kell megválasztani!

  Jó tudni!




