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Zöldségfélék vetése 
Akár kiskertben termesztünk önellátásra, 
akár nagy területen értékesítésre, a zöldség
fajokat nagyrészt magról szaporítjuk.  
Ez alól kivételt képeznek azok a fajok, 
amelyeket valamilyen növényi rész 
felhasználásával, vegetatív módon szapo
rítjuk, mint például a torma (gyökér dugvány), 
vagy a rebarbara (tôosztás) esetében. 

A VETÔMAG A kiskerti termesztésre használt ve
tô magokhoz ma már nemcsak a szaküzletekben, 
hanem akár kisboltokban vagy szupermarketek
ben is hozzájuthatunk. A választék kora tavasszal 
igen széles, a legtöbb zöldségnövénynek több faj
tatípusát is megtaláljuk, így paradicsomból a kok
tél mérettôl a marhaszívig, a sárga színtôl a fe
ketéig bármit megvehetünk. Ha igazán különleges 
fajok vagy fajták termesztésébe szeretnénk bele
vágni, az internet segítségével könnyen hozzájut
hatunk ezen zöldségek vetômagjához is.

A kiskereskedelmi forgalomban kapható vetô
ma gok többnyire jó minôségûek, többszöri ellen
ôrzést és tisztítást követôen kerülnek csomago
lásra. Mindig ellenôrizzük, hogy a tasakon fel 
vane tüntetve a csomagolási és lejárati idô! Min
den vetômagnak van egy bizonyos „szavatossá
gi ideje”, amelyet az határoz meg, hogy az adott 
zöldségfaj magja hány évig ôrzi meg csírázóké
pességét. A paradicsom magja például 34 évig, 
a paprikáé 45 évig, a kabakosoké pedig 68 
évig csíraképes. Elôfordulhat, hogy a vetômagos 
tasakban nem a megszokott színû, hanem –  
általában – élénk rózsaszín, kék vagy zöld mago
kat találunk: ezek úgynevezett csávázott magok. 
A csávázószerrel – amely rovar és/vagy gombaölô 

hatású növényvédô szer – azért vonják be a ma
gokat, hogy a tárolás során a csírázás kezdeti 
szakaszában védje azokat az állati kártevôktôl, il
letve különbözô betegségektôl. Mint minden eset
ben, amikor növényvédô szerrel bánunk, a csává
zott magok kezelésénél is legyünk körültekintôek: 
vetéskor lehetôleg viseljünk kesztyût, a munka 
végeztével alaposan mossunk kezet. Csávázott 
vetômag gyerek kezébe ne kerüljön!

CSÍRÁZTATÁSI PRÓBA Amennyiben az elôzô 
évekbôl származó, saját, úgynevezett fogott ma
got tervezünk használni, célszerû elvégezni egy 
egyszerû csíráztatási próbát, hogy megállapít
suk, mennyire életképesek. 50100 magot he
lyezzünk nedves vattára, fedjük le egykét réteg 
papírtörlôvel, amelyet tartsunk folyton nedvesen. 
1012 nap elteltével számoljuk meg az ép, kicsírá
zott, valamint a ki nem kelt magokat. Ezek aránya 
megmutatja, hogy milyen csírázási erélyû az adott 
magtételünk. A gyenge csírázási erélyû magok 
helyrevetése nem ajánlott, mert a kelés erôsen 
hiányos lehet, a sorokban sok üres hely marad. 
Ha rossz a magok csírázóképessége, akkor is fel
használhatjuk ôket, csak fontoljuk meg, hogy in
kább palántát neveljünke helyrevetés helyett.

A vetômagot kétféle módon szoktuk felhasz
nálni: közvetlenül a kerti talajba történô helyre
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vetésre, vagy palántanevelésre. Helyrevetéssel  
szaporítjuk a korai zöldségeket (zöldborsó, retek), 
a gyökérzöldségeket (petrezselyem, pasztinák, 
sárgarépa), a babot, a céklát, a sóskát és a spenó
tot. Általában inkább palántát nevelünk a burgo
nya félék (paradicsom, paprika, tojásgyümölcs), a 
kabakosok (dinnyefélék, tökfélék, cukkini, pa tisz
szon, uborka), a káposztafélék (kelek, brokkoli, 
karfiol, fejes káposzta, karalábé), a fejes saláta és 
a zeller esetén. Nem minden esetben van szüksé-
günk vetômagra: a fokhagymát gerezdekrôl, a vö
rös hagymát dughagymáról, a burgonyát szárgu
móról, a tormát gyökérdugványról, a rebarbarát 
pedig tôosztással szaporítjuk. 
 
HELYREVETÉS A helyrevetés márciusban in
dul, amint azt az idôjárási viszonyok megengedik. 
A ko rai zöldségfajok, így a zöldborsó és a retek, 
illet ve több gyökérzöldség (petrezselyem, paszti
nák, sárgarépa) vetése már március elején indul
hat. Amennyiben a fejes salátát nem palántáról, a 
hagy ma féléket pedig nem dughagymáról tervez

zük ültetni, március közepén helyre is vethetjük 
ôket. Áprilisban, a késô tavaszi fagyok veszélyé
nek elmúltával indulhat a melegigényesebb fajok, 
így a paradicsom, a zöldbab és a kabakosok (diny
nye és tökfélék) helyrevetése, de a zöldbab kivé
telével inkább a palánta használata az elterjedt. 
Nyár folyamán vetjük a céklát, illetve a következô 
szakasz zöldbabot, ôsszel pedig az áttelelô spenót 
és a petrezselyem vetésével zárjuk az évet.

A magok vetési mélységét mindig azok mére
te határozza meg. A vetômagos tasakon általában 
találunk erre vonatkozó információt segítségkép
pen feltüntetve, de legtöbb esetben elég, ha szem 
elôtt tartjuk, hogy általában a mag átmérôjének 
1,52szerese a megfelelô vetésmélység. Ameny
nyiben vetés elôtt jó minôségû (aprómorzsás, 
laza, de ülepedett) magágyat sikerül kialakítani, 
a vetés után pedig sikerül kellôképpen tömöríte
ni a talajt, a kelesztô öntözés nem fogja elmosni 
a magokat és egyenletesen fog kelni az állomány. 

Dr. Szabó Anna
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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

Rendkívül hatékony talajfertőtlenítő rovarölő szer 
házikertek számára.

A készítmény III. forgalmi kategóriájú.
Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást! 

Megbízható 
védelem 
a talajlakó kártevők ellen!
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A petrezselyem gyökerét és leveles szárát 
szinte mindennap felhasználjuk a konyhában. 
Az elmúlt években a petrezselyemgyökér 
ára igencsak megemelkedett, ha másért 
nem, már ezért is érdemes magunknak 
megtermelnünk.

A petrezselyem kétéves konyhakerti növény, az 
elsô évben a gyökere és a föld feletti része fejlôdik 
ki, a második évben reproduktív szerveket nevel.  
A magokat a tél kivételével bármikor elvethetjük, 
mindössze arra kell ügyelni, hogy a hideg beálltá
val a növény már elérje az átteleléshez szükséges 
kifejlett, ellenálló alakját. Ebben az esetben még a 
mínusz húsz fokot is átvészeli.

GYÖKERÉÉRT ÉS LEVELÉÉRT A petrezselyem
nek kétféle változatát ismerjük. A vastag karógyö
kérrel rendelkezô gyökérpetrezselymet elsôsorban 
a gyökeréért termesztjük, de a levele is felhasz
nálható. Lényegesen nagyobb tömegû leveles szá
rat növeszt a metélôpetrezselyem, gyökérzete ez
zel szemben vékony, elágazó, nem hasznosítható.
Az elôzô évben ültetett petrezselyem a következô 
nyár elején, június körül magszárat növeszt, ezért 
úgy érdemes vetnünk, hogy mire ez megtörténik, 
az újabb vetésû magvakból kikelt növények már 
megfelelô gyökérzettel és levélzettel rendelkezze
nek. Ha így teszünk, mindig lesz felhasználható 
petrezselyemgyökér és levél a kiskertben.

Petrezselyem, 
az Ízkirály

A gyökérpetrezselymet ôsszel, még a fagyok 
beállta elôtt ásóval kiemeljük, majd tároljuk. 
Pincében, veremben hosszú ideig megôrzi 
frissességét. A me té lô pet re zselyem lombját 
folyamatosan szed het jük, akár még enyhe 
teleken is. 

 Jó tudni!
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Forgalmazza:  Bagi Kft. 
1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

Tel: 06 1 417-3081

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!

 Aliette®

Gombaölô szer 
peronoszpóra és 
tûzelhalás ellen

Különleges hatóanyaga a növény természetes 
védekező mechanizmusát megerősítve fejti ki 
hatását. Ennek köszönhetően a rezisztencia 
kialakulásának esélye minimális. A készítmény 
saláta, uborka, és dohány peronoszpórás meg-
betegedése ellen, az almatermésűekben tűzel-
halás ellen nyújt hatékony védelmet.

Kapható a gazdaboltokban 15 g, 
és 250 g-os kiszerelésekben

tűzelhalás tünetei almán ill. uborka peronoszpórás fertőzése

IGÉNYEI A konyhakerti növények többségéhez 
ha son lóan az üde, mélyrétegû, tápanyagban gaz
dag talajt kedveli. Ha az nincsen kellôen elô ké szít
ve, felásva, elmunkálva, a gyökere elágazó lesz és 
vékony marad. Mivel jól bírja a hideget, tavasszal 
akár már március elején is elvethetjük, ha a talaj 
kiengedett, illetve megfelelô nedvességtartalom
mal rendelkezik. Csírázási ideje hosszú, 2130 nap, 
tehát viszonylag nehezen kel és lassan is fejlôdik. 
Mindez tehát nem a vetô mag hibája. A csírázás
hoz és a növekedéshez nagy mennyiségû vízre van 
szüksége, amit az ültetôközeg víztartalma általá
ban nem képes folyamatosan fedezni. Rendszeres 
locsolásra késôbb is szükség lehet: ha erre nem fi
gyelünk, könnyen kiszárad. Közepesen árnyéktûrô.

TERMESZTÉSE Körülbelül 30 centis sortávolság
ra vessük, a legpraktikusabb, ha kiskapával 24 cm 
mély barázdákat húzunk, és abba szórjuk be – 
lehetôleg egyenletesen – a kisméretû magvakat. 
Ha drazsírozott magokat vásárolunk, elkerülhet
jük a kelést követô egyelést. A magokat óvatosan 
betakarjuk, a földet felülrôl kissé megnyomkod
juk, hogy tömörödjön. Végül alaposan belocsol
juk. A folyamatos vízutánpótlás mellett a rend
szeres gyomlálásáról se feledkezzünk meg. Gyom
irtó szert lehetôleg ne használjunk. Gyökerét a 
talajban élô rovarok, lombját a lisztharmat és a 
levéltetû támadhatja meg, ám ezek kártétele álta
lában nem indokol vegyszeres beavatkozást. 

Veszelka András
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SE SOK, SE KEVÉS Nagyon fontos odafigyel
ni a megfelelô vízellátásra, ami egész évben nél
külözhetetlen a növények fejlôdéséhez. Sokszor 
elôfordul a nyári nagy melegben, hogy a virágcse
rép vagy balkonláda talaja kiszárad, de néha ép
pen a fordítottja is, hiszen egy nagyobb esô, vagy 
túlöntözés után pangó víz is könnyen kialakulhat 
a gyökérzónában. 

A Kwizda Agro új termékével, a DCM Aquaperla® 
használatával jobb lesz a talaj nedvesség és táp
anyagmegtartó képessége, csökkenthetô a párol
gási vízveszteség, ezáltal folyamatosan és egyen
letesen áll a növények rendelkezésére a szükséges 
víz és tápanyag. Ugyanakkor csapadékos idôben, 
vagy túlöntözés esetén a fölösleges vízmennyisé
get megköti, csökken a tápanyagok kimosódása, 
erôsebb gyökérzet és erôteljesebb növény fejlôdik. 
A víztartó kristály használatával a virágos dísznö
vényeknél jóval hosszabb virágzás várható.

A DCM Aquaperla® 100% tisztaságú térhá
lós polimer granulátum, amely idôszakosan a sa
ját súlyának 5600szorosát is képes elraktároz
ni (azaz 1 kg kb. 200 liter vizet!) – ami lehet víz 
és vízben oldott tápanyag egyaránt! A kristályok 
a gyökérzet szívó hatására a felszívott vizet és a 
tápanyagot kiengedik, amint a talaj nedvesség és 
tápanyagtartalma csökkenni kezd, így a talaj és 
az ültetôközeg fizikai tulajdonságait, valamint a 
víz és tápanyagmegtartó képességét jelentôsen 
javíthatjuk. 

FELHASZNÁLÁSA 
ÉS KIJUTTATÁSA
• Gyepek, dísz

ker  tek, virág
ágyá sok, vagy 
v e t e  mé  n y e s 
ker  tek ta la jai
nak fel javí tására. 
Ho mo kos ta la jon 
100200 g/m2, 
agya gos talajon 50100 g/m2 a javasolt dózis, 
melyet a talaj felsô rétegébe egyenletesen be 
kell dolgozni, a gyökérzóna mélységéig. Az ül
tetés után bôségesen be kell öntözni a talajt, 
hogy a kristályok fel tudjanak töltôdni vízzel. 

• Balkon vagy virágládák, cserepes nö
vé nyek ül te tôközegébe és talajkeverékébe
13 kg/m3 a javasolt dózis, azaz egy átlagos 
méteres virágláda esetén a tíz liternyi virág
földhöz 13 dkg alkalmazandó.

• Cserjék, facsemeték ültetésénél 10 li
ter vízhez 35 dkg DCM Aquaperla® kristályt 
kell adagolni (kb. 46 evôkanál). A kristály a 
hômérséklettôl függôen 2060 perc alatt te
leszívja magát vízzel és a vízben oldott táp
anyagokkal. Ebbe a gélbe mártsuk be a nö
vény gyökerét, a felesleget rázzuk le. Ezután 
helyezzük be a csemetéket az ültetôgödörbe, 
és töltsük fel a gödröt földkeverékkel. 

Mártha Izabella
Kwizda Agro

Vizet a palántáknak!

www.kwizda.hu

A GYÖKÉRAKKUMULÁTOR: 
MINDIG ÉS MINDENNEL FELTÖLTVE! 

Vízkötő kristály

A tápanyagokat 

is megköti!

DCM Aquaperla®

K-KWIZ-KWIZ-015-17_Kerteszeti hirdetesek aquaperla162x52-02.indd   1 2017.02.10.   12:39:32
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A legtöbb szakmai tanács a tápanyaggazdál
kodásra úgy kezdôdik, hogy igyekezzünk  
harmonikus tápanyagszolgáltatást megvaló
sítani növényeinknél, ami szépen hangzik,  
de igen sok gyakorlati akadály merülhet fel. 

A leggyakoribb ok, hogy termesztett növényeink 
tápanyagigénye eltérô a vegetációs idôben, egykét 
tápelemigény hirtelen megnôhet. Létezhetnek 
élettani sajátosságok, ilyen például az almánál a 
kalcium gyümölcsbe vándorlása. Elôfordulhat to
vábbá, hogy a talajadottságok idôszakos tápelem
felvételt idéznek elô (mészvas antagonizmus stb). 
Átmeneti hiányokat idézhetnek elô a konkrét év
járat idôjárási eseményei is.

Ezeknek ismeretében van jó módszer a kezünkben, 
hogy egészséges, szép növényeket, gyümölcsöket 
termeljünk, amit a lombtrágyázás segítségével va
lósíthatunk meg. A módszer elônyei abban rejlenek, 
hogy:
• oda és akkor juttatom ki a tápanyagot, ahol az 

jól érvényesül,
• növényvédô szerrel együttesen is kijuttat ha tók 

a termékek,
• az átmeneti tápanyaghiány, fôleg mikro ele

mek bôl, jól pótolható,
• a gyakori minôséghibák tudatos megelôzése 

lehetséges,
• fokozhatja a fedô színképzôdést, a tartaléktáp

anyagkészletet is növelhetem. 

A legfontosabb alapszabály a levéltrágyázásban, 
hogy nem pótolja az alaptrágyázást sem a szer
ves anyagokkal, sem a mûtrágyákat nem tudja  
helyettesíteni (N, P. K.)

Cikkünkben néhány növény leggyakoribb hiánytü
netének megelôzését ismertetjük.

Almatermésûekben gyakori jelenség, hogy szü
ret után, de sokszor már a fán is a gyümölcsök 
barna pöttyösek, barnultak a héj alatti részen is.  
Ez a kalciumhiány következménye, ami sokszor 
összetett jelenségek miatt következik be, szakmai
lag keserûfoltosság néven ismert.

A KALCIUM felszívódása a gyümölcsbe a kötôdés 
után és az elsô természetes gyümölcshullás után 
nem sokáig tart, körülbelül a dió nagyságú álla
potig, és utána a hajtások erôs növekedése esetén 
a fa már a termésbôl veszi el ezt a tápelemet. A tü
netek elkerülése érdekében nem szabad erôs haj
tásnövekedést indukálni erôs metszéssel. Virágzás 

Kertészeti növényeink 
lombtrágyázása

A fontosabb tápelemek hiánytüneteinek fel
ismerése nagy gyakorlati tapasztalatot igé
nyel, nem is mindig jelentkeznek, egy késôbbi 
számban visszatérünk ismertetésükre. 

 Jó tudni!

Paprika kalciumhiánya
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után legfeljebb 34 alkalommal júniusig a perme
tezésekkel egy idôben, mindig adjunk a permetlé
be kalciumos lombtrágyát is. Erre a célra az egyik 
legjobb készítmény a Damisol Kalcium az egyik 
legmagasabb kalciumtartalommal, vagy a Damisol 
Zöld arany Kalcium, de a Fitohorm Turbo 
Kal cium is megfelelô, bár kicsit alacsonyabb a 
kalcium tartalma. A Damisolok engedélyokiratában 
a szüret elôtti 604020 napban ajánlja a kezelést, 
de az érzékenyebb fajtákban ezt korábban kell kez
deni és 806040 napos idôszakban végrehajta
ni. Régóta használtak a Wuxal készítmények, erre 
a célra a Wuxal Aminocal is megfelelô. A szer
ves kötésben levô kalcium biostimulátor hatásos a 
kalcium pótlásra. 

REGENERÁLÁS Az idei kemény tél után, amikor 
is fagykárt is szenvedhettek egyes területeken a 
növényeink, már a virágzás elôtt alkalmazható a 
Fitokondi fagyregenerálásra, de a hajtásfejlôdés 
után is 12 alkalommal. A készítmény jó eredmé
nyeket adott a csonthéjasokban, fôleg a cseresz
nyében, meggyben a termésrepedezés ellen. Esôs 
idôszakban ezt is érdemes alkalmazni.

A BÓR Csonthéjasokban és körtében az idei év
ben mindenféleképpen javasolható a bórtartal
mú lombtrágya, mely elôsegíti a kötôdést, fôleg 
az idei évjáratban. A Damisol maxibór plusz az 
egyik legjobb erre a célra, de például a Damisol 
Bór extra, a Zöldítô Bór, a Wuxal Boron Plus, 
a FitoHorm SzôlôGyümölcs is jól alkalmazható. 
A Tiosol is egy ismert és régóta használható készít
mény az almatermésûekben, mert kalciumtartalma 
a mész pótlását is eredményezheti, mellette a kén 

mint nyomelem hasznos, de atkagyérítô és liszt
harmat elleni hatása évközben is jó lehet gyönge 
fertôzésnél, 0,5-1%-os oldatban. Keverhetôségét 
ellenôrizzük a permetezés elôtt.

Szôlôben az erôs hajtásfejlôdés idôszakában, 
de fôleg virágzás utáni idôszakban a Fitohorm, a 
Damisol készítményei, valamint a Vitaflora általá
nos tápoldat is jó hatású.

KLORÓZIS Szôlôben a nyár közepére a hosz
szabb meleg periódus után szinte mindig jelentke
zik a levelek sárgulása, az úgynevezett klorózis. 
A megelôzésre és a növény kizöldítésére alkal
mas a Zöldítô Komplex lombtrágya. Erôs meg
jelenésnél legalább 34 alkalommal kell hasz
nálni, hetenkénti kijuttatással. Ôszibarackban is  
gyakran elôforduló ez a tünet, itt is hatékonyan al
kalmazható. Szôlôben gyakori jelenség az úgyneve
zett fürtkocsánybénulás, ami az érés elôtt a zsen
düléskor jelentkezik leggyakrabban. Megelôzésére 
a magnéziumtartalmú lombtrágyák alkalmazhazók 
(Wuxal K40, Zöldítô Komplex, Damisol Mag
nézium, Damisol Kondi).

ZÖLDSÉGFÉLÉKBEN is hatékony lehet a vegetá
cióban egykét alkalommal az említett készítmé
nyek erre a célra ajánlott terméke, fôleg a virágzás 
és terméskötôdés után, a jó kifejlôdés érdekében 
(Zöldítô komplex, Vitaflóra Eper és Zöldség
félék tápoldat). A paprikában, paradicsomban 
a színanyagképzôdés fokozására, vagy a csúcselha
lás megelôzésére, kalciumpótlásra is több termék 
közül válogathatunk (Vitaflora, Fitohorm, Doktor 
Garden termékcsalád).

Feltétlenül meg kell említeni az Atonikot, 
ami elsôsorban a zöldségfélék erôs növekedését, 
virágképzôdését, harmonikus fejlôdését segíti elô, 
23 alkalommal való használata segíti a nö vé nyein
ket, de szôlôben is eredményes lehet alkalmazása a 
virágzás elôtt kötôdésjavításra.
(Cikkemben elsôsorban a kis kiszerelésben is kap
ható, hazai üzemek termékeit javasoltam, mert 
keverhetôségük jól bizonyított és általában maga
sabb hatóanyagtartalmuk eredményesebb bioló
giai hatást ad.)

 Vályi István

Alma keserûfoltossága 
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A megfelelô növényi fejlôdés alapfeltétele a 
harmonikus növénytáplálás. Ennek érdekében 
a három legfontosabb makrotápelem (nitro
gén, foszfor és kálium) mellett mind nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk a mikroelem-ellá
tásra is. 

ALÁBECSÜLT SZEREP A vas meghatározó sze
repet tölt be a klorofillképzôdés folyamatában. 
Kiemelkedôen fontos az elektronok szállításá
ban a légzés és a fotoszintézis során. Hûvös ta
vaszi idôben, illetve a gyakori magas talaj, illetve 
öntözôvízpH miatt (kemény víz) felvétele sokszor 
igen nehézkes a növény számára.

Ha valamely ásványi tápelembôl túlzott 
mennyiség található meg a talajban, az gátolhat
ja a többi tápelem felvételét, például a foszfor, a 
réz vagy a mangánionok negatívan befolyásol
ják a vasionok felvehetôségét. A vas elérhetôsége 
nagymértékben függ a talaj, illetve az öntözôvíz 
mésztartalmától is. 

A VASHIÁNY TÜNETEI A vas a növények
ben igen lassan mozog, ezért hiánya a hajtások 
felsô végén található fiatal leveleken jelentke-
zik elôször, érközi sárgulások, kifehéredések for
májában. Csak az oldalerek melletti szûk sáv  
marad zöld (ún. klorózis vagy sárgulás). A vas hiány 
következtében általános jelenség a növekedés
csökkenés és a gyenge virágkötés. Korlátozott a  
gyümölcs kötôdése és színezôdése is. Csökken a 
növények fagy-, illetve télállósága. Súlyosabb ese
tekben az elsárgult, majd kifehéredett részek elszá
radnak és levélhullás is jelentkezhet.

ELÔZZE MEG A VAS
HIÁNYT! A vas hiány 
leggyakoribb oka a ter
me sztô közeg alacsony 
vas tartalma. A növények 
vas igénye nem egyfor
ma; vannak kifejezetten 
vasigényes növények, ilyen a dísznövények közül a 
buxus, az erikafélék, a petúnia, a zöldségek közül a 
paprika, paradicsom, uborka, valamint a gyümölcs
fák, bogyós gyümölcsök, szôlô és a rózsa. 

Hatékonyság szempontjából az sem mindegy, 
hogy a mikroelemeket milyen formában kapja meg a 
növény. Palántanevelés során, egynyáriak termesz
tésekor használt tôzegalapú termesztôközegekben 
a szulfátkötésû mikroelemek sokkal hatékonyab
bak, mint a kelátkötésûek (pl. EDTA, DTPA, EDDHA). 
A ke lá tok könnyen kimosódnak, mivel nem képesek 
a szerves anyagban szegény tôzegben megkötôdni. 
Éppen ezért a kelátkötésû mikroelemek hatá
sa nem tartós, ha gyökéren át alkalmazzák azokat. 
A szulfátkötésû mikroelemek, például a vasszul
fát azonban képesek megkötôdni a tôzegen. Ugyan
akkor lombtrágyázásnál a kelátkötés elôsegítheti a 
tápelem felvételét a levélen keresztül. 

A kísérleti eredmények alapján a növények job
ban hasznosítják a vasat, ha naponta mindig a ren
delkezésükre áll egy kevés, mint akkor, ha heten
te egyszer nagyobb adagot juttatunk ki belôle. Már 
kialakult hiánytünetek kezelésére a vasszulfát
tartalmú tápoldatot használhatjuk, illetve csökkent 
gyökérmûködés (pl. hideg talaj) esetén lombtrágyá
zással is segíthetjük a gyors vasutánpótlást.

Gócza Szabolcs

Kiegyensúlyozott vasutánpótlás

Osmocote Iron – vasszulfát-tartalmú műtrágya
A vashiány megelőzésére, 
a vasigényes növények megfelelő ellátására
100 %-ban burkolt szemcsékből álló, biztonságos, hosszú hatástartamú termék. 
Folyamatos egyenletes adagú vas-utánpótlást biztosít akár 3-4 hónapon keresztül.

Mayerhoff er Attila
+36 (30) 396 1252

H-2092 Budakeszi, Pf. 113
www.icl-sf.hu

Gócza Szabolcs
+36 (30) 525 9429

Rácz Gábor
+36 (30) 488 1479
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Komplex növényvédő szer és műtrágya csomagok, különböző növénykultúrák 
egy éves gondozásához. A CoraxBio boxokban a professzionális 
mezőgazdaságban már bizonyított termékeinket (Biosol®, Nevikén®, 
Vektafid®, Voligop®) a lakosság számára szükséges kiszerelésben, a 
felhasználásukhoz szükséges szaktudással – részletes technológiai leírással –  
együtt csomagoljuk, bárki számára könnyen felhasználható formában.

TERMÉKEINK:
CoraxBio Gyep box
CoraxBio Gyümölcs box
CoraxBio Örökzöld és díszfa box
CoraxBio Szőlő box
CoraxBio Virágos dísznövény box
CoraxBio Zöldség box

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
1119 Budapest, Etele út 57.

+36/30 685-2407
www.coraxbio.hu
info@coraxbio.hu



Ezen felül minden CoraxBio® Box tartalmaz 
egy mérőhengert, mely megkönnyíti a 
termékek pontos adagolását, továbbá egy 
részletes, szakembereink által összeállított 
útmutatót, melyben a termékekkel és 
a permetezéssel kapcsolatos hasznos 
információkat, részletes kijuttatási útmutatót és egy kitölthető permetezési naplót 
is találnak.
Így kínálunk a kiskerttulajdonosoknak is segítséget a szebb és egészségesebb kert 
gondozásához, a gazdagabb és ízesebb gyümölcs és zöldség termesztéséhez.

Termékeinket keresse a gazdaboltokban!

A CoraxBio boxok összetétele

Termék
CoraxBio 

Gyep 
box

CoraxBio 
Gyümölcs 

box

CoraxBio 
Örökzöld és 
díszfa box

CoraxBio 
Szőlő 
box

CoraxBio 
Virágos dísz-
növény box

CoraxBio 
Zöldség 

box

CoraxBio VOLIGOP® Cink 0,25 l 0,5 l 0,5 l 0,25 l 0,25 l 0,25 l

CoraxBio VOLIGOP® Foszfor 0,25 l 0,5 l 0,25 l

CoraxBio VOLIGOP® Kalcium 0,25 l 0,25 l

CoraxBio VOLIGOP® Kálium 0,25 l 0,5 l 0,5 l

CoraxBio VOLIGOP® Magnézium 0,25 l 0,25 l 0,5 l 0,25 l 0,25 l

CoraxBio VOLIGOP® Nitrogén Extra 0,5 l 0,5 l 0,5 l

CoraxBio VOLIGOP® Réz 0,5 l

CoraxBio VOLIGOP® Szuper 1 l 0,5 l

CoraxBio VOLIGOP® Vas 0,25 l 0,25 l

CORABAC® Phylazonit Baktériumtrágya 1 l 0,5 l

BIOSOL® Káliszappan 0,25 l 0,5 l 0,25 l 0,25 l 0,25 l

VEKTAFID® A 0,25 l 0,5 l 0,5 l

VEKTAFID® R 0,25 l 0,5 l 1 l

NEVIKÉN® Extra 1 l 1 l



0

5

25

75

95

100

Mtools_128x89

2017. február 28. 11:09:30

VOG_hirdetes_128x89mmcrv.indd   1 2017. 03. 09.   7:59



A metszés technikája
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A fákkal foglalkozó szakemberek körében min
dig vitára ad okot a metszés. Szinte bármelyik 
részterületen lehet vitatkozni tényeket, érve
ket és ellenérveket felsorakoztatva. A metszés
ben kevésbé gyakorlott embert sok esetben el
bizonytalaníthatják a meggyôzô érvekkel jól 
alátámasztott, ámde egymásnak ellentmondani 
látszó tanácsok, fôleg, ha elismert szakemberek 
szájából hangzanak el. Ennek ellenére ne men
jen el a kedvünk!

Minden kiskert/ültetvény más és más eset, a fek
vé sé bôl, fajösszetételébôl és milliónyi környeze
ti tényezô kölcsönhatásából kifolyólag. Tehát egye
di döntésekre lesz szükség. (Bizonyos szintig lehet 
ál ta lá nosítani, de tudjuk, hogy az ördög a részletek
ben lakozik.)

GYAKORLATI ISMERETEK Ne féljünk alkalmazni a 
szakkönyvekben olvasottakat, internetes videókban 
látottakat, mert a metszést csak gyakorlatban tud
juk elsajátítani. Eleinte biztos, hogy vétünk hibákat, 
bizonytalankodunk és kárt okozunk, de fokozato
san egyre ügyesebbek és eredményesebbek leszünk.  
Ehhez a következô lépéseket kell megtennünk.
1. Olvassunk el néhány, a metszésrôl szóló szak

könyvet. (Elég sok van a könyvpiacon, válasz
szunk olyan kiadványt, ami rajzokkal, fotókkal, 
sôt videofelvételekkel szemlélteti a metszés 
alapelveit.)

2. Ha az elméleti tudásunk megvan, jöhet a gya
korlat: sok önszervezô kör van, akik szívesen ok
tatnak metszést, szerveznek gyümölcsész tan
folyamokat. Többnyire ingyen vagy alacsony 
részvételi díjért. Ilyen alkalmakkor sok hasznos 
trükköt elleshetünk.

3. A második lépés elhagyható. Ha elég önbizal
munk van, kísérletezhetünk a saját kertünkben. 
A metszést jól bíró fajok közé tartozik a szôlô és 
az ôszibarack. Egyszerû a metszésük és nagy a 
vitalitásuk. Kezdjük velük a gyakorlást. Ha már 
sikereket értünk el, folytathatjuk a bonyolul
tabb metszésû fajokkal: alma, körte. A kényes 

fajokat (dió, kajszi) 
nyugodtan hagyjuk 
metszetlenül kisker
tünkben, maximum a 
beteg vagy nagyon lelógó 
részeket távolítsuk el róluk.

4. Nagyon fontos része a fej lô dé sünk nek, hogy 
legyünk következetesek. Bármelyik metszé
si (termesztési) irányzatot kövessük is, mindig 
legyünk hûek az elveinkhez. Így még, ha el is 
rontottuk, könnyebben tudjuk korrigálni a hibát. 
Figyeljük a növény válaszreakcióit a beavatko
zásra. Sokat segít nekünk, jelzi, mi a jó és mi 
a rossz neki, ha az ember értô szemmel figyel.
Ámbár úgy tûnik, vannak született „mester met

szôk”, akiknek a vérében van a metszés csínjabínja, 
valójában ôk is hosszú évek gyakorlatának köszön
hetik tudásukat. 

TÜRELEM! A minden évben rendszeresen, követke
zetesen elvégzett munka meghozza gyümölcsét. Az 
alábbi alapelveket érdemes szem elôtt tartani.
• A vesszôk visszametszése mindig rügy felett 

történik. A szép vágási felület a rügy felett 23 
mmre kezdôdik és ellenkezô irányban, kissé fer
dén lejt. Gyors a sebgyógyulás és nem szárad be 
a csonk. (Az erdészek hosszabb csonkot hagy
nak, azzal magyarázva ezt, hogy a beszáradás 
így nem érinti a rügyet tápláló edénynyalábokat.)

• A jó metszlap készítésére különösen az alakí
tó metszéskor kell ügyelni. A rügyhöz, amely
re a vesszôt visszametsszük, mindig alulról és 
ellenkezô oldalról helyezzük a metszôollót, így 
elkerüljük a sérülést.

A helyes metszlap
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• Az idôsebb, vastagabb ágakat csonkmentesen 
távolítsuk el, akár tôben, akár elágazásra vágjuk 
vissza. A metszlap felül, az ág tövében kezdôdik 
és lefelé kissé ferdén halad. Ezzel a metszlappal 
kis sebet ejtünk és elôsegítjük a gyors forradást. 
Ha csonkot hagyunk, az beszárad, majd korhad, 
odvasodást okozhat.

• A vastagabb ágakat fûrésszel vágjuk le. Azokat 
pedig, amelyeket a súlyuk miatt nem tudunk 
kézzel megtartani és zuhanásukkal behasít
hatják a törzset, elôször alulról 23 cm mélyen 
befûrészeljük, majd hosszabb résszel levág
juk, ezt követôen az eredeti helyen fûrészeljük 
majd le.

A METSZÉSI SEBEK KEZELÉSE általában vasta
gabb ágak eltávolításakor fontos, amikor nagy sebet 
ejtünk a fán. A sebfelület gyógyulását a növény által 
kiválasztott anyagok is segíthetik, például a csont
héjasoknál a mézga. A kisebb sebek elôbb gyógyul
nak, mint a nagyobbak, a korona felsô részében 
hamarabb gyógyulnak a sebek, mint alul, hasonló
képpen a fa déli, délkeleti felén, mint az északi ol
dalon levôk. A tavasszal ejtett sebek is gyorsabban 
gyógyulnak, mint az ôszi és téli sebzések. A roncsolt 
sebek nehezebben gyógyulnak, ezért jó, ha simára 
faragjuk azokat és valamilyen fedôanyaggal be kell 
vonni, hogy elkerüljük a kiszáradást. 

Prokaj Enikô

SEbzáró AnyAGoK
• Oltóviasz: amit házilag is készíthetünk, seb

kezelésre is kiváló. A hidegen kenhetô oltó
viaszhoz 4 rész gyanta, 2 rész méhviasz és  
1 rész lenolaj vagy marhafaggyú szükséges.  
A felolvadt gyantába keverjük bele lassú tûzön 
melegítve a méhviaszt, majd állandó keverés 
közben adjuk hozzá a lenolajat vagy a fagy
gyút. Feleennyi (1 rész) méhviasz hozzáadásá
val melegen kenhetô oltóviasz készíthetô.

• Fasebkátrány: hátránya, hogy hûvös idôben 
a lehûlt kátrány vastagon kenôdik, nyári me
legben viszont megolvad, elcsorog és szeny
nyezheti a ruhát.

• Fémmentes olajfesték: Ez terjedt el a legna
gyobb mértékben, mégpedig a világos színûek. 
Nagyobb sebek burkolására használjuk.

 Jó tudni!

A helyes ágcsonk



15

Forgalmazza:  Bagi Kft. 
1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

Tel: 06 1 417-3081

Provado® Care 
rovarölő táprúd
Véd és táplál (két megoldás egy rúdban)
    • Hosszú hatástartam (akár 10 hét)
    • A rovarölő szer a tápanyaggal   
    együtt szívódik fel

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 pajzstetű tripsz

levéltetű liszteske

Almamoly
Mindennap egy alma, az orvost távol tartja, 
mondja a közmondás, melynek igazságtartal
mával ugyan néhányan vitatkoznak, de valljuk 
be, mindig örömmel harapunk bele egy har
sogóan ropogós, friss, szép, almába. Hogy egy 
alma egészséges is legyen, jó néhány kártevôjét 
és betegségét kell legyûrnünk, melyek kö
zül az egyik legfontosabb az almamoly. A rossz 
minôségû, silány, „férges” alma a piacon elad
hatatlan, gusztustalansága miatt nem szívesen 
fogyasztjuk.

Az alma növényvédelmének gerincét károsítók 
szem pont jából az almamoly elleni védekezés jelen
ti, ezért hogy hatékonyan tudjuk ellene felvenni a 
harcot, nem árt közelebbrôl megismerkedni vele. 

A lárva károsít, a kártétel maga a megrágott 
alma. A hernyó kizárólag a gyümölcsöt károsítja, s 
nemcsak a húst rágja, hanem a magvakat is. A rá
gás mindig a magház felé irányul, ott a magvakkal is 
táplálkozik. A járatait bôségesen megtölti ürüléké
vel, ürülékkupacot a gyümölcs felületén a berágá
si helyen is felhalmoz. Az egymáshoz érô gyümöl
csök esetében az érintkezési pontokon átrágva ma
gát, több almát is tönkretesz. A megrágott almák 
fejlôdése megáll, hullani kezdenek a fáról.
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Az almamoly lepke hossza 912 mm, amivel vi
szonylag nagynak számít a gyümölcsmolyok kö
zött. Elülsô szárnyai szürkésbarnák, és csúcsukon, a 
szárny hátsó részén, feltûnô, bronzos színû tükörfolt 
foglal helyet. A kifejlett hernyó hossza 1822 mm, 
feje barna, testének színe rózsaszínes, halványpiro
sas, rajta barna pöttyözöttséget találunk.

Hazánkban, a mi klímánkon e kártevônek két 
nemzedéke fejlôdik ki. A telet, kifejlett hernyóként 
selyemszövedékbôl készült gubójában a fák törzsén 
tölti kéregrepedések közt, védett helyen. Tavasz
szal bábozódik, és elsô nemzedékének rajzása, az 
elsô lepkék megjelenése, repülése, habár többnyire 
hômérséklettôl függ, általában május elejétôl várha
tó, a másodiké július hónaptól zajlik. A lepke a to
jásokat egyesével rakja, kezdetben a levélre, majd 
késôbb az egyre nagyobbodó gyümölcsökre. A két 
nemzedék rajzása, így a két lárvakártétel is, sokszor 
összefolyik, élesen nem határolódik el egymástól. Az 
idôjárási viszonyok, de ugyanannak a fának a kitett

sége is befolyásolhatja a kártevô egyedfejlôdését, 
ugyanis a rovarok fejlôdésének gyorsasága a kör
nyezeti hômérséklettôl függ. A fa naposabb, déli ol
dalán elôfordul, hogy feleannyi fejlôdési idôre van 
szüksége a lárvának, mint az árnyékosabb, északi ol
dalon, így történhet meg, hogy már rajzik a máso
dik nemzedék, pedig az elsô még be sem fejezte azt. 

Az almamoly elleni védekezés sarkalatos pont
ja, és egyben a legnagyobb nehézsége is, az idôzítés. 
A repülô egyedek, illetve a kelô lárvák elleni siker
hez elengedhetetlen a rovar fejlôdésének meg
figyelése a kertünkben. Akkor tudunk a lárvák 
ellen eredményesen védekezni, amikor azok a to
jásból kibukkannak, és még berágási helyet keres
nek a gyümölcs felületén, a repülô egyedek ellen  
pedig akkor, ha egyáltalán jelen vannak. A megfigye
lés eszköze lehet a feromonos rovarcsapda, mely
be a repülô hím egyedek ragadnak bele, vagy akár, 
pl. a második nemzedék megfigyelésére egy általunk 
készített izolátor (egy szúnyoghálóval fedett doboz,  
amibe az elsô nemzedéktôl fertôzôdött almákat he
lyeztünk), melynél szintén a háló alatt megjelenô lep
kéket figyelhetjük meg. A rajzáskezdet idôpontjától 
a hômérséklet függvényében következtethetünk a 
tojásrakás, majd a lárvakelés idejére. Olajos lemosó 
permetezôszer szakszerû használatával gyéríthetôk 
a telelt kártevôk, valamint az idôben (júniustól szep
temberig) kihelyezett és megfelelô rendszerességgel 
cserélt hernyófogó övekkel is csökkenthetjük a ké
regrepedésekbe igyekvô lárvák számát.

Taxner ágnes

Kerti tipp

Ne ültessünk almát díszítô célú kertrész
be, mert sok gondozást kíván, anélkül pe
dig csúnya, és több bosszúságot okoz, mint 
amennyi örömöt szerez.

Nemcsak almán, körtén is



Kertészkedjen velünk.

Természetes szakértők

Amikor a kártevők az élelem utáni kutatás során 
a földről a fák lombjába vándorolnak, akkor 
inváziójuknak gátat vethetünk egy ragadós 
szalaggal, melyet a gyümölcsfák, a bokrok és a 
díszfák törzse köré ragasztunk, a támasztókarót 
is körülfogva vele. A kártevők beleragadnak e 
ragacsos csapdába, és nem érik el céljukat. Így 
meg tudjuk védeni gyümölcsfáink koronáját az 
olyan kártevőktől, mint az ékköves faaraszoló 
hernyó, a téli araszoló és más araszolók, az 
almabimbólikasztó ormányos vagy a hangyák …

A szalag 5 m hosszú és megfelelően széles, a rajta 
lévő rovarfogó ragasztó pedig víz- és hőálló. 
Rendkívül ragadós, tehát az igen 
kisméretű gyümölcskártevőket is 
csapdába ejti. A szalag mindkét 
oldala ragadós, használata pedig 
egyszerű, mivel szilikonpapírba 
van csomagolva.

A szalagot ki kell cserélni, 
ha tele lett kártevőkkel.

RAGACSOS 
CSÍKCSAPDA

UNICHEM GAIA kft. | hu.UNICHEM.si

ÚJ 
CSOMAGOLÁSBANITT AZ IDEJE A FÁK 

TAVASZI VÉDELMÉNEK!

1.

3.

2.
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Fakadás után a szôlôben
Legfontosabb betegség a szôlôlisztharmat

A szôlôlisztharmat évjárattól és idôjárástól 
függôen meghatározó betegség lehet a rügy
fakadás alatti és utáni idôszakban, ezért keres
sük a tüneteket és készüljünk fel a megelôzô 
védekezésre.

KÉTFÉLE ÁTTELELÉS A szôlôlisztharmat gombá
nak kétféle áttelelése lehetséges. Régebben csak az 
ivartalan, micéliummal (gombafonallal) való átte
lelést ismertük, a hazai kutatások azonban bebizo
nyították, hogy kb. 2030 év óta az ivaros szaporí
tó képletekkel való áttelelés is lehetséges, és vannak 
esztendôk, amikor ez utóbbi a gyakoribb.

A kétféle áttelelésbôl következôen a gombá
nak kétféle tünete van és két különbözô idô
pont ban is támad. A micélium (gomba fonal) a 
fertôzött rügyekben telel át, a fertôzött rü gyek bôl 
fertôzött, úgynevezett „zászlós” hajtások fej lôd
nek. Ez a tünet általában áprilisban jelenhet meg. 
A kleisztotéciumok (termôtestek) kerek, ke
mény, sötét színû, mikroszkopikus méretû ivaros 
szaporítóképletek, a tôke fás részein, a lehullott le
veleken telelnek, a tôkerészhez közeli fiatal levele
ket fertôzik, ez a tünet általában csak késôbb, má
jusban alakulhat ki. 

Rügyfakadás után tehát figyeljünk a zász
lós hajtásokra! A fertôzött rügybôl kihajtott leve
leken, hajtásokon alig észrevehetô, finom lisztes be
vonat képzôdik. A késôbbi fertôzéseknél a bevonat 
szembetûnôbb, határozottabb, ezért azt könnyebb 
felismerni. A lisztharmatgomba bevonata mindig 
letörölhetô. A leveleken elszaporodott gomba majd 

1. táblázat A szôlôlisztharmat ellen engedélyezett kéntartalmú gombaölô szerek
A termék fantázianeve Hatóanyagtartalma Felhasználási területe Egyéb megjegyzés
Bordóilé+Kén Nano SC réz+kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Cosavet DF kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Eurokén 2000 80 WG kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Microkén kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Microthiol Special kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Nevikén Extra kén+olaj Szôlô, gyümölcs Vegetációban az alacsonyabb dózis!

Rézkén 650 FW réz+kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Thiovit Jet kén Szôlô, gyümölcs, zöldség

Vegesol eReS réz+kén+olaj Szôlô, gyümölcs, zöldség

Vektafid S kén+olaj Szôlô, gyümölcs Vegetációban az alacsonyabb dózis!
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tovább fertôzheti a fürtöt, ezért akadályozzuk meg 
minél elôbb a leveleken a továbbszaporodását.

AZ IDÔJÁRÁSI TÉNYEZÔK Általánosan ismert, 
hogy a lisztharmat száraz, meleg idôjárásban fertôz 
de az áttelelô alakból kiinduló fertôzéshez a szôlô
lisztharmat gombának szüksége van vízre, nedves
ségre.

VÉDEKEZÉS A szôlôlisztharmat tipikusan az a 
gombabetegség, amelynél a megelôzô kémiai 
védekezés vezethet csak eredményre. Ebben az 
idôszakban a kontakt, közvetlenül ható, kéntartal
mú növényvédô szerek használata javasolt, mégpe
dig a gyártók által tanácsolt magasabb dózisokban. 
A kén 12 ºC alatt nem hatékony, 25 ºC felett pedig 
perzsel. A direkt termô fajták kénérzékenyek, ezek
nél a II. forgalmi kategóriájú Karathane Star hasz
nálata javasolt. 

Molnár zsuzsa
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Az idegen tájakat, nyaralások hangula
tát idézô különleges házikerti növények nagy 
népszerûségnek örvendenek napjainkban. 
Ugyanakkor nincs olyan tapasztalatunk az ül
tetésükkel, gondozásukkal kapcsolatban, mint 
a hagyományos kertek növényei esetében.  
Vásárlás elôtt érdemes tájékozódni annak érde
kében, hogy sokáig élvezhessük látványukat. 

A FÜGE (Ficus carica) csak megjelenésében kü
lönleges, hiszen egyes források szerint már a törö
kök óta ültetett házikerti gyümölcstermô dísznövé
nyünk. Szép nagy bokraival régebben elsôsorban a 
történelmi borvidékek körzetében, a Balatonfelvi
dék és Pécs, illetve Buda kertjeiben ültették, de mára 
a hidegebb telû alföldi és északi vidékek kertjeit le
számítva, sokfelé találkozhatunk ezzel a tipikus bib
liai mediterrán cserjével. Szinte minden árudában 
országszerte kapható.

A nálunk is ültetett füge Adria típusú, mely 
part henokarp, megporzás nélkül is neveli édes, 
zama tos termését. Mivel mediterrán származású  
nö vény, kifejezetten melegigényes, épületek, kô
ke rí té sek, támfalak védett, napos déli falai mellett 
érzi igazán jól magát. Bôséges termés érdekében az 
aszályos idôszakokban az öntözést is meghálálja. 
Elsô termései júliusban érnek az elôzô évi vesszôkön 
fej lô dô virágzatokból, míg a második termés szep
tember végén, októberben érik az az évi hajtások le
veleinek hónaljában, de csak ha meleg, száraz az ôsz. 

Mivel csupán az enyhébb teleken bizonyul tél
állónak, védett mikroklímájú, meleg, napos kertek
be ültessük, ha a termését is szeretnénk fogyaszta

ni, és nem csak leveleinek, habitusának délszaki jel
legét szeretnénk élvezni. Sajnos –12 ºC alatt az elôzô 
évi vesszôk elfagynak, hidegebb teleken akár talaj
szintig is fagyhat a növény. Ilyenkor persze abban 
az évben nem tudunk gyümölcsöt szüretelni. Ez ne 
vegye kedvünket az ültetésétôl, tekintsük az ilyen 
alkalmakat a növény megifjításának, a túl magas  
bokrokról létra nélkül amúgy sem tudtuk volna le
szüretelni a gyümölcsöket, és az idôsebb növény a 
visszafagyást követô nyáron akár 2 méteresre is is
mét meg tud nôni.

A DATOLYASZILVA Jeszenszky Árpád nevéhez 
fûzôdik egy másik különleges kínai származású, 
gyümölcstermô, 1012 m magas fa, a datolyaszil
va, kakiszilva, hurma, „sharon gyümölcs” (Diospyros 
kaki). A növény már több mint 60 éve ismert  
nálunk is, fôleg gyûjteményekben, de manapság igé
nyesebb kertészeti árudákban országszerte kapha
tó. Tojásdad alakú, fényes, sötétzöld levelei nagyon 
de ko ra tívak, ôsszel narancsvörösre színezôdnek. 
A fajták parthenokarpok, megporzást nem igényel
nek, a narancssárgára érô, akár 10 cm hosszú, kerek
ded termések a lombhullást követôen novembertôl 
szü re tel he tôk. Fajtái vagy csersavmentesek (pl. 
’Vaniglia’), azaz termése kemény állapotban is fo
gyasztható, vagy csersavasak (pl. ’Hachya’), melyek 
termése utóérést igényel, és csak „szotyós” állapot
ban fogyasztható. Mivel a fajták zöme hosszú távon 
csak meleg, védett mikroklímájú kertekben bizonyult 
télállónak, manapság a virginiai datolyaszilvával ke
resztezett hibrid fajták (’Russian Beauty’, ’Nikita’s 
Gift’) lehetnek perspektivikusak. (folytatjuk)

neményi András

Gyümölcstermô dísznövényeink

A füge magyarországi termesztésének és el
terjesztésének nagy atyja a híres kertész, Je
szenszky Árpád volt, aki kényszerûségbôl az 
50es években többek között a „magyaror
szági narancstermesztéssel” is foglalkozott 
egy rövid ideig.

 Jó tudni!
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Lenni vagy nem lenni…
avagy egy gyep 
kálváriája
Gyomirtási lehetôségek

Cikkemben növényvédôsként és nem 
kertépítôként közelítem meg ezt a problémát. 
Egy emberöltô szakmai tapasztalatával a há
tam mögött már mosolyogni sem tudok azon, 
ha bárki azt gondolja, …na ebben az évben 
nem lesz gyom… 

Egyetemista koromban gyomismeret címén több 
négyzetméteren begyûjtöttük a talaj felsô 1520 
cmét, utána gondosan átmostuk a talajt. Persze 
nem aranyat találtunk, hanem gyommagokat, de azt 
kilószámra. Ez a magyarázata annak, hogy bizony 
több száz évre való gyommagmennyiség található a 
kertünkben még akkor is, ha néhány évre azt tökéle
tesen (?) ki is irtjuk. 

Kerti tipp

Pázsitunk a szomszéd területek felôl is 
befertôzôdhet tarackos gyomnövényekkel, 
ezért célszerû kerítésünk és a gyep között 
legalább egy egyméteres biztonsági zónát 
meghagyni. A szomszéd területetekrôl be
szivárgó tarack akár egy varrás öltései, bi
zonyos idôközönként kibújik a talajból, ezzel 
is lehetôvé téve, hogy akár totális gyomirtó 
szerekkel, vagy speciális egyszikûirtó készít
ményekkel megakadályozzuk a nemkívána
tos befertôzôdést. Kerülni kell azonban ezen 
készítmények pázsitunkra kerülését, mert az 
a teljes pusztulását okozhatja. (A gyomirtó 
szerekrôl további információkat kérhetnek a 
gazdaboltokban.)

Csak természetesen!

PERIDOX 
NO KIll 

vakondriasztó
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 gyógynövény-hatóanyagokat 
tartalmazó készítmény felülírja a 

vakondokjáratok 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 óvatosan eltávolítjuk a földet és az 
így feltárt járatba a készítményben található 
adagolókanállal beleteszünk 1-2 kanálnyit. 
Ha nagyobb területen látható a vakondok 

tevékenységének nyoma, úgy a megvédendô 
terület elvi közepén kezdjük a védekezést.

KERESSE a 
gazDabOltOKbaN!
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TARACKOS GYOMOK A fô gondot azonban nem 
az egyéves kétszikû gyomok, hanem az egyéves 
egyszikû, az évelô egyszikû és az évelô kétszikû gyo
mok okozzák. A területünkön már benn lévô tarackos 
gyomok tökéletes kiirtása sajnos nem kivitelezhetô 
néhány hét alatt. A tökéletes hatást a kora ôszi ke
zelésekkel tudjuk elérni, amikor a tarackos növények 
készülnek a télre és a tápanyagokkal együtt a gyom
irtó szerünk hatóanyaga is eljut a legtávolabbi ta
rackba is.

KERÜLJÜK a már gyommentessé tett talajunk ve
tés elôtti átforgatását, mivel az altalajból felhozott 
gyommagok csírázásnak indulnak. Hasonló problé
mával találkozhatunk akkor is, ha termôtalajt ho
zatunk a kertünkbe, ugyanis ez általában a felsô, 
gyommaggal szennyezett réteget jelenti hazánkban. 
Külföldön a termôtalajokat gôzzel fertôtlenítik, ezzel 
elôzve meg a területünk befertôzését idegen mag
vakkal.

KÉMIAI VÉDEKEZÉS De lépjünk elôre… A perme
tezésekkel sikeresen évelô gyommentessé tettük te
rületünket. Megálltuk, hogy ne rotáljuk fel, valamint 
ne terítsünk rá 10 cm idegen talajt. A fûmagunk ki

kelt, és sikeresen megerôsödött. Eljött az elsô, majd 
a második fûnyírás is. A szél azonban idegen mago
kat sodorhat pázsitunkba, ezért szükségessé válik a 
kémiai védekezés.

Többféle lehetôség közül választhatunk. Mint 
például a tápanyagösszetétel alapján ható Terrasan 
trágyák, a gyomirtó hatóanyagot is tartalmazó 
Substral trágyák, valamint a legtöbb esetben hor
monhatású hatóanyagot tartalmazó gyomirtó sze
rek. Ilyenek például a Gyomstop Plusz, a Dicophar, és 
a Pázsit-Mester Profi.

A GYOMIRTÓ HATÁS általában már 34 napon be
lül látható, a gyomok elsárgulnak, majd el is szá
radnak. A szabadforgalmú készítmények közül 
kiemelkedô egy új, három hatóanyagot tartalmazó 
készítmény, a Bofix Garden, amely hatékonyságán 
kívül még a tartamhatásával is kiemelkedik ebbôl a 
mezônybôl. A kezeléseket mindig a fûnyírás után 57 
nappal célszerû elvégezni. 

Andrej András
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Ébresztô a leandereknek
Amikor a legkedveltebb virágos dísznövényekrôl 
készülnek felmérések, szinte mindig a leandert 
találjuk a dobogó tetején. A leander buja, ter
metes, mégsem túl terebélyes, ágai karcsúak, 
lombozata harmonikus, virágzata pedig anda
lító. A leander azonban nem bírja a magyar te
leket, ezért a hideg hónapokban védett helyen 
szükséges tartani, és tavasszal lehet újra a sza
badba kihelyezni. 

 
A teleltetésnek akkor szakad vége, ha a kinti 
hômérséklet már tartósan eléri a 15 Celsiusfokot, 
tehát általában áprilistól vihetô ki a dézsás növény. 
Az elsô napokban félárnyékos, huzatmentes helyre 
állítsuk, és csak egy szûk hét elteltével helyezzük na
pos, meleg területre, az erôs napsugarak a vissza
szokás elsô napjaiban még égési sérüléseket okoz
hatnak a növénynek. 

 
ÁTÜLTETÉS A leandert általában kétévente aján
lott átköltöztetni új edénybe, egyrészt mert a növe
kedése miatt nagyobb helyet, térfogatot kíván a nö
vény, másrészt ilyenkor új, friss, tápanyagban gazdag 
földet kaphat, ami szintén fontos. A korosabb, túl 
nagyra nôtt leanderek teljes átültetése gyakran már 
fizikailag nem kivitelezhetô, ilyenkor egy felszíni ta
lajcserével oldható meg a közeg frissítése. A leander 
tápanyagigényes dísznövény, ezért a fentiek mellett 
mindenképp szükséges a tápanyagpótlás is.

METSZÉS A tavaszi leanderápolás leglényegesebb 
eleme azonban a metszés, ami elengedhetetlen, ha 
dúsan virágzó, dinamikusan fejlôdô növényt szeret
ne nevelni, a leander ugyanis a hajtások végein hoz
za leveleit, s ha hagyja túl nyurgára nôni az ágakat, 

akkor a növény ve
szít az esztétikájából, 
illetve mérete is ne
hezen kezelhetô lesz. 
Metszéskor a hajtá
sok felsô 3040 centi
méteres szakaszát tá
volítsa el, valamint a 
leveleket is csípje le, 
a hajtásokon maradó levélnyelek maguktól leszá
radnak majd. A metszési feladatokhoz mindig tisz
ta, alaposan megélezett metszôollót használjon! 
A leander 56 évente radikális ifjító metszést igé
nyel, ilyenkor a szárakat a talajtól mérve kétarasznyi 
magasságban vágja majd el, hogy a növény teljesen 
új hajtásokat nevelhessen. Mivel az ilyen erôteljes 
visszanyesés után a növény hosszabb ideig elvesz
ti szépségét, ezt a fajta metszést jó ötlet szakaszo
san, évente másmás példányon végrehajtani, hogy 
ne egyszerre csúnyuljon meg az állomány. 

KOMFORTZÓNA A leander fény és melegigénye 
átlagon felüli, ne féljen a tûzô napra helyezni nö
vényét, nem fog megégni vagy károsodni, sôt, ilyen 
körülmények között érzi igazán jól magát. A lean
dernek sajnos akadnak kártevôi is, olykor számítani  
lehet levéltetvek, takácsatkák, pajzstetvek megje
lenésére, valamint elôfordulhatnak levélfoltosságot 
okozó gombabetegségek is, melyek ellen permete
zéssel veheti fel a harcot.

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
A leander lombozata ugyan bírja, sôt igény
li a tûzô napsütést, de a dézsa földje hamar 
átforrósodik, és a gyökerek megéghetnek, ki
száradhatnak! Ezért jó ötlet a növényt dézsá
val együtt a kerti talajba süllyeszteni, így a 
lean der védve lesz a meleg ártalmaitól, ráadá
sul a szél sem tudja felborítani! A dézsa ôsszel 
kiemelhetô, és könnyen bevihetô a lakásba!

A leander vízigénye kifejezetten magas, ezért  
sose feledkezzen meg a rendszeres és bôséges 
öntözésrôl. Tavasztól ôszig a leandereket 
lehetôleg naponta öntözze, inkább többszöri, 
kisebb mennyiséggel. 

 Fontos!



Lehet enyhébb vagy erősebb a tél, tavasszal és 
nyáron több kártevő is megjelenhet kertünkben.  
Növényeinknek azonban fontos hogy a kártevők ellen 
a környezetre is kímélő lépéseket tegyünk.

Felhasználható: kiskertekben, üvegházakban és 
lakásban dísz-, gyümölcs- és zöldségnövényeken 
megjelenő kártevők (levéltetvek, pajzstetvek, atkák) 
gyérítésére, a szennyeződések és a kártevő marad-
ványok lemosására. Természetes növénykivonatának 
köszönhetően BIO termesztéshez is használható.





27

Bármilyen körültekintôen is ápoljuk szobanö
vényeinket, sajnos nincs százszázalékos recept 
a rovarkártevôk elkerülésére. A levéltetvekkel, 
pajzstetvekkel, atkákkal és liszteskékkel sajnos 
minden növénytartó megismerkedik. Ha rend
szeresen átvizsgáljuk a növényeinket, idôben 
felismerjük a kártevôt, hatékonyabban véde
kezhetünk ellenük. 

A LEVÉLTETVEK Télen a lakásban a fényszegény, 
meleg körülmények között növényeink hajlamosak 
a megnyúlásra. A megnyurgult növény könnyeb
ben megbetegszik, hamar betelepszenek a tetvek és 
az atkák. A szobanövényeket megtámadó levéltet
vek általában zöldek, de lehetnek fekete, szürke vagy 
narancssárga színûek, ezek az apró rovarok a haj
táscsúcsokat és a bimbókat kedvelik. A megtáma
dott levelek eltorzulnak, összekunkorodnak, majd el
sárgulva lehullnak. A levéltetvek a legtöbb dísznövé
nyen megjelenhetnek. 

A PAJZSTETVEK a levelek fonákján, különösen az 
erezeten tapadnak meg, apró, barna, pajzs alakú, 
szemölcsszerû élôsködôk. A kifejlett egyedeket via
szos külsô pajzs védi, mint erre nevük is utal. A leg
többször új növénnyel érkeznek. Nem válogatósak, 

szinte minden növényen megtelepszenek, a pálmá
kat, fikuszokat, citrusféléket, leandereket különösen 
kedvelik. 

AZ ÜVEGHÁZI MOLYTETÛ szintén apró kártevô, 
a fehér molylepkéhez hasonlít, sokan liszteskeként 
ismerik, gyakran megjelenik begónián, hibiszkuszon, 
fukszián. A levelek fonákján élôsködô zöld lárvák a 
növény nedvét szívják és ragacsos „mézharmatot” 
hagynak maguk után. Az erôsen érintett levelek 
megsárgulnak és lehullnak. 

A TAKÁCSATKA szintén apró, a növény nedveit szí
vogató kártevô, amely meleg és száraz viszonyok kö
zött gyorsan megjelenik. A levél fonákján lapulnak, 
a levél színén sárga foltok láthatók, majd a levél le 
is hullik. Szinte minden szobanövényen megjelen
hetnek. A levelek és a szárak között idônként fehér, 
pókhálószerû szövedék jelenik meg. 

Ha a szobában röpködô kis „állatkákat” veszünk 
észre, keressük meg a fertôzött növényt. A foltokban 
sárguló, pöndörödött levelek, torz hajtáscsúcsok 
láttán levéltetvek támadására gyanakodhatunk. 
A nö vé nyen és környékén megjelenô ragacsos réteg 
is riasztó jel, a tetvek és a liszteskék választják ki 
ezt a mézszerû anyagot. A „mézharmaton” gyorsan 
megtelepszik a korompenész, ami tovább gyengíti a 
növényt. A korompenész megszûnik, ha a kártevôket 
sikerül kiirtanunk. 

MEGELÔZÉS Ha minden növényünk újra egész
séges, tartsuk szem elôtt, hogy a legjobb védeke
zés a megelôzés. Párásítsunk rendszeresen a fûtött 
szobában, a szobai kártevôk legtöbbje nem szereti 
a magas páratartalmat, növényeink azonban jól ér
zik magukat. Az erôs, jó kondíciójú növény kevésbé 
hajlamos a megbetegedésre, tápláljuk növényeinket 
rendszeresen, igényeiknek megfelelô tápoldattal. Ha 
új növény kerül hozzánk, vizsgáljuk át lombozatát, 
nehogy így kerüljön kártevô a többi növényünkre. 
Csak jó minôségû földet használjunk, a cserepeket, 
ültetôedényeket újrahasználat elôtt fertôtlenítsük.

bara Éva

Kártevôk a szobában

Kerti tipp

Ha nem fedezzük fel idôben a sokszor igen 
apró állati kártevôket, azok gyorsan sza
porodnak, szívogatják a leveleket, és a nö
vény legyengül. Kezdetben az erôs vízsugár
ral történô lemosás, vagy alapos áttörlés is 
segíthet, de nagyobb szaporulat ellen gaz
daboltban szerezzünk be permetezôszert. 
Célszerû a lakásban tartott növényekhez 
olyan permetszert választani, ami mérgezô 
anyagok nélkül fejti ki hatását. Tartsuk be a 
használati útmutató elôírásait, nehogy meg
perzseljük a növényeket. 
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Régi, hagyományos gyógynövény, melyet már 
az ókori rómaiak is használtak, de ma is  
helye van a modern fitoterápiában. Levele szá
mos mediterrán ország konyhájának jellegzetes 
fûszere, a közkedvelt provencei fûszerkeverék 
is elképzelhetetlen lenne nélküle. Ugyan nálunk 
nem honos az orvosi zsálya, de kertekbe, dísz
parkokba gyakran ültetik: hamvas leveleivel és 
sûrû, lila virágfüzéreivel méltó dísze lehet por
tánknak.

MIRE JÓ? Az orvosi zsálya illatos levelei gazdagok 
illóolajban, terpénekben, cserzôanyagokban és feno
los vegyületekben. Gyulladáscsökkentô, fertôtlenítô 
hatása révén leggyakrabban a szájüregben és to
rokban fellépô gyulladások, ínyproblémák kezelé
sére használják, de kiválóan enyhíti a pajzsmirigy
túlmûködés és a kiegyensúlyozatlan idegrendszer 
okozta erôteljes izzadás tüneteit is. Ezenkívül ser
kenti az emésztést, enyhébb emésztôszervi pana

szok (gyomorégés, puffadás) és bôrgyulladás esetén 
is alkalmazható. Mivel az illóolajban elôfordul egy 
mérgezô vegyület – a tujon – is, ezért az orvosi zsá
lya alkalmazása várandósok számára ellenjavallott. 
A túladagolás, illetve a hosszan tartó kezelés elke
rülésére, mindig legyünk körültekintôek a zsályaolaj 
alkalmazásakor!

BOTANIKAI JELLEMZÔK Az árvacsalánfélék csa
ládjába tartozó orvosi zsálya évelô, fásodó szárú 
félcserje, a levendula, kakukkfû, bazsalikom kevés

sé ismert rokona. Mélyen gyökerezik, szára 5080 
cm magas, idôs korában fás, dúsan elágazó. Hajtá
sai, levelei puhák, hamvasszürke szôrökkel sûrûn 
borítottak. Levelei hosszúkás-lándzsásak, csipkés 
szélûek. Álfüzér virágzatában ibolyáskék, rózsaszín, 
ritkán fehér virágok nyílnak, május–július között. 
Magja 23 mm gesztenyeszínû makkocska, oldalán 
apró folttal. Több alfaja is ismert, melyek levél, virág 
méretben és alakban, valamint gyógyászati értékben 
jelentôsen eltérnek. 

KÖRNYEZETI IGÉNYEI Az orvosi zsálya meleg
igényes, szárazságtûrô növény. Gyengébb talajo
kon is sikerrel telepíthetô, de legjobban a gyorsan 
melegedô, meszes, középkötött talajokon érzi ma
gát. Meleg, védett helyet keressünk neki, hogy a hi
degebb, hótakaró nélküli teleket is átvészelje.

SZAPORÍTÁSA Az orvosi zsálya szaporítása mag
ról történik, melyre több alkalmazott módszer is 
ismert. A magokat október végén állandó helyük
re vethetjük el a talajba, 34 cm mélyre. A ma
goncok lassú fejlôdése miatt azonban biztonsá
gosabb módszer a palántaneveléses szaporítás: a 
szabadágyban, cserépben nevelt palántákat ôsszel, 
legkésôbb október közepén végleges helyükre kell 
ültetni. Kiskertben az idôs tövek tôosztásával is 
próbálkozhatunk, ennek ideális idôpontja kora ta
vasszal van.

Telepítés elôtt ne feledkezzünk meg a ta
laj tápanyagtartalmának feltöltésérôl, erre legal
kalmasabb az érett istállótrágya. Különösen fon

A sokoldalú orvosi zsálya

Kerti tipp
Orvosi zsálya, mint dísznövény
Tarka levelû fajtái, melyek Salvia officinalis 
’Variegata’, ’Purpurascens’, Tricolor’, ’Icterina’ 
néven kaphatók a kertészetekben, ideális dí
szei lehetnek kertünknek, akár évelôk közé 
sziklakertbe, akár egynyáriak közé virág
ágyakba ültetve.
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tos ez, mivel a zsálya akár 56 éven át is a helyén 
marad. A növényápolási munkák közül a mechani
kai gyomirtás és a visszavágás érdemel figyelmet: 
a bokrosodás serkentésére az ültetést követô év
ben 8-10 cm magasságban vissza kell vágni a fia
tal növényeket. Betegség, kártevô ritkán jelentke
zik a növényen.

BETAKARÍTÁSA Az orvosi zsálya hajtásai a te
lepítés évében egy alkalommal, késôbb évente 
kétszer vághatók. Elôször a virágzás elôtt, május 
végén, másodszor az új hajtások kifejlôdésekor jú
lius ban, kedvezô idô esetén ôsszel egy harmadik  
betakarítást is el lehet végezni. A leveles hajtásokat 
sarlóval, vagy metszôollóval a fás részek fölött vág
juk le, majd szellôs helyen kiterítve szárítsuk meg.

Kindlovits Sára

Kerti tipp
Zsályalevél – Pikáns fûszer a mediterrán 
konyha kedvelôinek
Kesernyés, aromás íze igazán karakteres fû-
szer ré teszi a zsályalevelet: ezért fû sze re zés
kor mindig kis adagokban használjuk. Fris
sen, szárítva, olajban eltéve, fûszer vaj ként is 
megôrzi ízét. Kiválóan társítható paradicso
mos ételekhez, de jól megfér a halakkal és hú
sokkal is.



Természetes szakértők

• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozó-mentes, nincsen szaga, nincs benne gyom
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2, vagy 25 kg / 170 m2

HOSSZANTARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZOLÉSZETEKBE, KERTEKBE
HOSSZANTARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZOLÉSZETEKBE, KERTEKBE

Kertészkedjen velünk! 01 259-7466, office@unichemgaia.hu  |  hu.UNICHEM.si
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Hogyan védekezhetünk 
a növényi vírusbetegségek ellen?
Több száz növényfertôzô vírust ismerünk. 
A vírusok gazdasági jelentôsége a többi beteg
ségcsoporthoz képest kiemelkedô. Megelôzô 
védekezéssel tudunk a fertôzés ellen védekezni, 
a beteg növények gyógyítására jelenleg nincs 
ismert módszer a gyakorlat számára. 

Növényi vírusos betegségrôl már a 17. századi hol
land festmények alapján van tudomásunk: a tuli
pánmozaik tipikus tünetét számos csendélet virág
csokrában örökítették meg. A világ minden táján  
elterjedtek a vírusbetegségek, és szinte minden ter
mesztett növényfajt több vírus is fertôz.

A vírusfertôzött növény élete végéig fertôzött, 
beteg marad, a növény minden részében, minden 
sejtjében jelen van a kórokozó. A tünetes növényré
szek levágása nem befolyásolja a betegséget, ilyen 
módon nem lehet ellene védekezni.

VÍRUSFERTÔZÖTT NÖVÉNYEK TÜNETEI A fer tô
zést gyakran látható tünetek kifejlôdése jelzi a nö
vényeken. Leggyakoribb tünet a mozaikosság, ez le
het zöld és/vagy sárga színû, és kísérheti a levelek 
hólyagossága. A vírusfertôzött levelek alakja is meg
változhat, elkeskenyedik, a levéllemez megkeménye
dik, megvastagodik. Felléphetnek sárgás vonalas 
rajzolatok, gyûrûk a leveleken, néha a termés héján. 
A raj zo latok gyakran barna színûek, nekrotizálódnak. 

Kísérô tünetek még a fellépô különbözô alakválto
zások, torzulások a levélen, vesszôn és termésen. 
Vírusfertôzés hatására a virágszirmok színe is meg
változik, színtörés lép fel például a tulipánnál. 

A vírusfertôzött növények rosszul kötnek, ke
vesebb termést nevelnek, aprók, gyakran érés elôtt 
a gyümölcsök lehullnak. Jellemzôen a gyümölcsök 
beltartalmi tulajdonságai kedvezôtlenül változnak: 
alacsonyabb lesz a cukortartalom, a víztartalom is 
csökken, a gyümölcs rosttartalma fokozódik.

Tünetmentesen is lehet vírusfertôzött egy nö
vény, tehát a tünetmentesség nem azonos a ví
rusmentességgel. Vírusfertôzöttség vagy men
tesség megbízhatóan csak speciális laboratóriumi 
módszerekkel állapítható meg. A betegséget oko
zó vírus(ok) meghatározása is laboratóriumi vizs
gálatokkal történik.

Májustól szeptemberig nagy számban vannak 
jelen növényeinken a levéltetvek, a szívogatás 
okozta levélkárosító hatásukon túl a vírusokat 
is terjesztik, emiatt veszélyesek. Vírusvektorok 
még a molytetvek, pajzstetvek, tripszek, po
loskák stb. 

 Jó tudni!

Zöldmozaik nekrotikus gyûrûkkel paprikalevélen

Sárgamozaik bablevélen
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VÍRUSFERTÔZÉS MÓDJAI A vírusfertôzés elleni 
védekezés alapja a fertôzés megelôzése. Ehhez vi
szont ismerni kell a vírusterjedés módjait.

Vírusfertôzés történhet:
• Fertôzött növényi nedvvel: a megvágott nö

vény sejtjeibôl a fertôzött sejtnedvvel a vírus
részecskék ollóval, késsel, kézzel továbbvihetôk 
egy következô növényre, amin sebzést(vágást) 
ejtünk. Sebzést okozhat a növény felületén lévô 
mirigyszôrök sérülése (paradicsomkacsolás) is. 
A vágóeszköz is terjeszti a rátapadt növényi 
nedvvel a vírust, ezért szükséges a vágóeszkö
zök folyamatos fertôtlenítése Hypo 1:5 arányú 
hígított oldatában. 

• Szúró-szívó szájszervû rovarok szipókájukkal is 
terjesztik a vírusokat: beteg növénybôl kiszívott 
nedvvel táplálkoznak, majd a következô növényre 
szállva szipókájukkal a kórokozó vírust bejuttat
ják abba táplálkozás közben. Ezeket a rovarokat 
vektoroknak nevezik. Vírusterjesztés szempontjá
ból a levéltetvek szerepe kiemelkedô és ismert. 

• Fertôzött növények vegetatív szaporításával 
(dugványozás, oltás, szemzés), mivel fertôzött 
növényi szövetet viszünk tovább, fertôzött 
utód növények keletkeznek. 

• Vírusok terjednek a fertôzött növények pollenjei
vel (virágporával) is.

• Fertôzött növények magjai is terjesztik a víruso
kat: fertôzött magokból fertôzött csíranövények 
fejlôdnek.

VÍRUSOK ELLENI VÉDEKEZÉS = MEGELÔZÉS
A vírusfertôzés elleni védekezés alapvetô elvei:
• Termesztéshez igyekezzünk biztosítani az iga

zolt vírusmentes szaporítóanyagot (magot, pa
lántát, gyümölcsoltványt). Az államilag ellen ôr
zött szaporítóanyag ennek a feltételnek eleget 
tesz. Csak megbízható helyrôl származó szapo
rítóanyagot használjunk. 

• Ne feledjük, a tünetmentesség nem azonos a ví
rusmentességgel. Ha saját célra fogunk magot 
vagy szedünk dugványt, elôtte több hétig fi
gyeljük a növény lombozatát, fejlôdését: csak 
teljesen egészséges, elváltozástól mentes nö
vényt szaporítsunk tovább.

• Levéltetvek ellen tavaszi megjelenésükkor, észle
lésük után mielôbb védekezzünk, ne várjuk meg 
felszaporodásukat. Már egyetlen vírust hor do zó 
levéltetû egyed szívogatása elegendô a növény 
fertôzéséhez.

• Ápolása során a vágóeszközöket, kezünket fo
lyamatosan fertôtlenítsük a vírusátvitel meg
elô zé sére hypós oldatban.

• Termesztôberendezésben nevelt növényeknél az 
újrafelhasznált mûanyag cserepek, munkaasz
talok, növényápolási eszközök fertôtlenítése is 
elengedhetetlen.

• A beteg növényt azonnal távolítsuk el az állo
mányból, semmisítsük meg, megelôzve a beteg
ség továbbterjedését.

Dr. némethy zsuzsanna

Kecskerágó levelén érmenti zöldmozaik

Virusos arvacska érmenti sárgulás

Szilvahimlô tünetei termésen
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