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Az elmúlt év szakmai rendezvényeinek 
gyakori témája volt egy rendkívüli esemény, 
valamint annak tapasztalatai, ami mindenki 
számára tanulságos lehet. 

ERÔTELJES MÉHELHULLÁS A történet dióhéj-
ban a következô volt. Szántóföldi kultúrában való 
kezeléskor két készítményt kevert össze a felhasz-
náló, egy acetamiprid és egy tebukonazol ható-
anyag-tartalmú szert. Mindkét készítmény mé-
hekre nem jelölésköteles, tehát keverésükkel lát-
szólag nem volt gond. Egy idôben való kijuttatá-
sukat a növényvédelmi helyzet indokolta, mert a 
kártevôkkel együtt erôs gombás fertôzés lépett 
fel. Mivel egy nagyüzemi táblában volt a keze-
lés virágzásban, utána erôteljes méhelhullást ta-
pasztaltak.

MEGLEPÔ EREDMÉNY Laboratóriumi körülmé-
nyek között vizsgálták, hogy az együttes kijutta-
tásnak lehetett-e olyan következménye, hogy két 
nem méhveszélyes készítmény összekeverve méh-
veszélyessé vált? A vizsgálat meglepô eredményt 
hozott: a két szer elegyítése volt az oka a tapasz-
talt méhelhullásnak, amit megerôsített a méh-
egészségüggyel foglalkozó szakember is. A cégek 
kezdeményezték a hatóságnál az engedélyokira-
tok felülvizsgálatát. Már meg is jelent a módosí-
tás, ami a múlt évi kedvezôtlen tapasztalat elke-
rülését szándékozik megakadályozni.

AZ ESET TANULSÁGA A keverhetôséggel kap-
csolatban körültekintôbben kell eljárnia min-
den termesztônek! Az említett esetben nem volt 
semmilyen kiválás, a keveréstôl úgy módosult a 

két hatóanyag, hogy az már toxikussá vált a be-
porzó rovarokra. Ez intô jel arra is, hogy meg-
alapozatlan, ki nem próbált szerkeverékeket ne 
használjunk, ne kísérletezzünk, ne legyünk tech-
nológiai fejlesztôk, elégedjünk meg a gyártók ál-
tal kipróbált szerkeverékekkel. Ne kockáztassuk 
a hasznos élô szervezeteket, de más élô szerve-
zetet sem! 

Milyen kultúrákban és milyen növényvédelmi 
helyzetben lehet szükséges és ajánlott kombiná-
ciókat, keverékeket alkalmazni? A leggyakrabban 
elôforduló helyzetek ismertetésére van csak mó-
dunk, de saját megfigyeléseink alapján, szakem-
berrel történô megbeszélést követôen, mi magunk 
is alkalmazhatunk különbözô keverékeket.
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Kerti tipp
Ügyeljünk a permetlé vízminôségére, le he tô-
leg esôvizet, ismert, bemért kútvizet, csap-
vizet használjunk. 



NEM TANÁCSOS növényvédôszer-keveréssel kí-
sérletezni néhány alapesetben:
•  ha házilag készítünk bordói levet (különösen 

akkor, ha nem végezzük el a pH-ellenôrzést, 
savas marad a permetlé),

• a házilag fôzött mészkénlé sem ajánlott keve-
rési partnernek.
Általánosságban mondható, hogy a jelenleg 

kapható szerek szinte teljes köre olyan összeállí-
tásban kerül forgalomba, hogy tartalmazzák a ha-
tóanyagot és a stabilitáshoz szükséges adalékokat 
is, elkerülve és megelôzve a keverésnél összeférhe-
tetlenséget elôidézô kiválásokat, kicsapódásokat. 
A gyárilag rendelkezésre álló keverékek, kombináci-
ók biztonságosan használhatók. 

Három-négy hatóanyagnál többet lehetôség 
szerint ne keverjünk, mert növeljük a kicsapódás 
veszélyét!

ALMATERMÉSÛEKNÉL a rezeket csak a korai 
idôszakban használjuk. Szirombimbós állapottól 
már csak növénykímélô hatóanyagokkal dolgoz-
zunk. Kevésbé ismert a házikerti termelôk köré-
ben, hogy a körténél kimondottan tilos fehér bim-
bós állapottól a virágzás végéig rezeket használ-
ni, mert igen erôs a réz pollencsíragátló, korlátozó 
hatása, akár kötôdés hiánya is kialakulhat.

A hajtásfejlôdés, -növekedés intenzív idô-
sza ká ban a varasodás és a lisztharmatfer tô zé-
sek a leg veszélyesebbek. Ebben a fe no ló giai ál-
lapotban lehet szükség a felszívódó és kontakt 
ké szít mények keverésére, hogy a hatástartamot  
fo koz zuk és erôsítsük a hatóanyagok biológiai ha-
tékonyságát. A Systhane, a Topas keverhetô kon-
takt gom ba ölô szerekkel.

CSONTHÉJASOKBAN a virágzáskori moníliás 
betegségek elleni védelemnél is indokolttá vál-
hat igen erôs moníliafertôzés veszélyénél a fel-
szívódó és a kontakt gombaölô kombinációja. 
Az újabb moníliás betegségek terjedésével nap-
jainkban a gyümölcséréshez közeledve is szükség 
lehet az intenzívebb nyári védelemre.

SZÔLÔNÉL a korai lisztharmattünetek megje-
lenésekor, vagy a késôbbi idôben a peronoszpó-
ra és fürtlisztharmat veszélyekor szintén eredmé-
nyes a felszívódó és kontakt készítmények együt-
tes alkalmazása. Itt is gyakran a kénkészítmények 
és a rézpótló szerek kombinációja lehet a leg-
jobb megoldás (Dithane M45, Kumulus, Manzat, 
Ridomil, Thiovit, Topas stb.).

Erôs szôlômoly, gyümölcsmoly, de fôleg sod-
rómolyok esetében a Dimilin hatásosságát növel-
hetjük a piretroidok valamelyikével kiegészítve.

ÚJ HATÓANYAGOK ELSÔ KEVERÉSÉNÉL aján-
lott egy-, két- vagy háromliteres üvegedényben 
elôzetes keverési próbát végezni. Ha nem tapasz-
talunk csomósodást, hatóanyag-kiválást, zavaro-
sodást, bármilyen nem kívánt elváltozást, úgy vé-
gezhetjük a permetlé-összeállítást a korábban le-
írt szabályok betartásával, és eredményes lesz a 
védekezésünk.

Vályi István
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Kerti tipp
A permetezések technikai kivitelénél arra 
ügyeljünk, hogy a permetlevet mindig ará-
nyosan a tôkék és a fák koronabelsejébe, de 
ne megfolyatva juttassuk be, apró cseppek-
ben porlasztva.
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Ki mit vet – azt arat
Milyen a jó vetômag?
Sokunk számára dilemmát okoz a vetô mag
vá sár lás. Nemcsak a fajtakérdésben kell 
döntést hozni, érdemes odafigyelni arra 
is, hogy va ló ban jó minôségû vetômagot 
szerezzünk be. 

ÁRUHÁZBÓL VAGY SZAKBOLTBÓL? Vetômagot 
tanácsosabb mezôgazdasági szaküzletben, gazda-
boltban vásárolni, elsôsorban azért, mert ott az el-
adóktól hasznos tanácsokat, kérdéseinkre korrekt 
szakmai választ kaphatunk. 

A vetômag minôségére a fémzárolás nyújt ga-
ranciát, amely mögött szigorú jogszabályi elôírá-
sok vannak. A vetômagtételeket akkreditált la-
bo ratóriumban vizsgálják, mielôtt megkapja a 
fém zár számot, ami egyben a gyártót és a tételt is 
beazono sítja. Ez minôségi kifogás, reklamáció ese-
tén fontos lehet, érdemes tehát a vetômagtasakot 
vetés után is megôrizni.

MENNYI MAG VAN A TASAKBAN? A fogyasz-
tói ár csak abban az esetben ad valós össze- 
 ha son lí tási alapot, ha a csomagolás ugyanazon 
fajtájú növény azonos mennyiségû vetômagját tar-
talmazza. Az egyik leggyakoribb hiba, ha a vásárló 
kizárólag az ár alapján dönt, a töltô tö me ge ket nem 
ellenôrzi. A csomagoláson ezt grammban adják 
meg, de ugyanilyen fontos információ az is, meny-
nyi vetômagot tartalmaz egységnyi tömegû, egy 
grammnyi vetômag, illetve a vetômagnak mennyi 
az ezermagtömege. A nagyobb magvakban ugyan-
is több a tartaléktápanyag, biztonságosabban, 
nagyobb százalékban csíráznak, erôteljesebben 
fejlôdnek. Ha a kiegyenlítettség nem megfelelô, 

nem kapunk homogén, egyszerre csírázó és 
egyöntetûen fejlôdô állományt.

MINÔSÉGI KIFOGÁS ESETÉN Minôségi hiá-
nyosságok minôségbiztosítás mellett, fémzárolt 
vetômagnál csak igen ritkán fordulnak elô. A cso-
magoláson a gyártó/forgalmazó nevét és elér he tô-
sé gét is kötelezô feltüntetni. Ha ezt nem találjuk 
meg, válasszunk más terméket.

Az elôállítók többsége információs vonalon 
keresztül készségesen ad tájékoztatást bármilyen 
felmerülô kérdésre, rendelkezésre áll jogos rekla-
máció, minôségi kifogás esetén. A minôségi kifo-
gások döntô hányadánál a nem szakszerû vetés és 
növényápolás a probléma oka, elvétve fordul csak 
elô, hogy például bolti, nem megfelelô tárolási kö-
rülmények állnak a háttérben. 

INFORMÁCIÓK A CSOMAGOLÁSON A tasa-
kon általában minden szükséges alapinformá ciót 
megtalálunk: talajigény, vetésidô, sortávolság, 
tôtávolság, vetési mélység, a betakarítás várható 
ideje stb. Ezek az adatok nagy segítséget nyújtanak 
a kezdô kertészkedôk számára.

Az érvényességi vagy lejárati idô feltüntetése 
szintén kötelezô. Ha ezt közelinek ítéljük, az még 
nem jelenti azt, hogy a mag csírázóképessége nem 
megfelelô. A gyártók zöldségfélék esetében általá-
ban 3 évet jelölnek meg, de a gyakorlatban például 
a paprika, a paradicsom, a káposztafélék 4-5 évig, 
az uborka és a dinnye akár 9-10 évig is megôrzi csí-
rázóképességét.

Veszelka András

Kerti tipp
Az ismeretlen eredetû, jelöletlen, fémzár nél-
küli, feltûnôen alacsony árú vetômagot nem 
szabad megvásárolni. 



Felhasználható:
paprika •

paradicsom •
sárgadinnye •

uborka •
görögdinnye •

szőlő •
meggy •

szamóca •
málna •

ribiszke •
kukorica •

kultúrákban

Hatása:
• több termés

• nagyobb termés
• fagy- és 

szárazságtűrés
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Hidegtûrô levélzöldségek: 
a spenót és a sóska
A spenót és a sóska a levélzöldségfélék népes 
és változatos csoportjának tagjai. Gondozásuk 
könnyû, kézimunkaerôigényük kevés, a 
legkisebb kertben is sikerrel termeszthetôk. 
Korán vethetôk, a tenyészidejük rövid, így 
elô és utóveteményként jól hasznosíthatók, 
és frissen vagy tartósított formában is 
gazdagítják a zöldségnövényválasztékot. 
Kártevôk, kórokozók ritkán támadják ôket, így 
vegyszeres növényvédelmi kezelést általában 
nem igényelnek. 

A SPENÓT egyéves, lágyszárú növény, amely-
nek csak a hólyagos, kerek vagy olykor ovális le-
velét fogyasztjuk. A hidegtûrô zöldségnövények 
csoportjába soroljuk, mivel vetését már kora ta-
vasszal, a talaj kiengedése után megkezdhetjük. 
A magok csírázása fagypont fölött néhány fok-
kal meg is indul, és a késôbbiekben esetlege-
sen elôforduló, enyhébb éjszakai fagyok sem ká-
rosítják. Termesztése során inkább a túl magas 
hômérséklet okozhat gondot, a nyári meleg hatá-
sára a spenót ugyanis magszárba megy. 

A kertben mindig teli napra vessük, az árnyé-
kos, de még a félárnyékos ágyások is alkalmatla-
nok a spenót termesztésére. A tenyészidôszak so-
rán vízutánpótlást csak a szárazabb tavaszokon 
igényel, de vetés után mindenképpen öntöznünk 
kell, hogy a magok biztonságos és gyors kelését 
biztosítsuk.

A SÓSKA a spenóttól eltérôen nem egyéves, ha-
nem évelô növény, tehát évrôl évre kihajt az egy-
szer eltelepített tô. Hosszúkás, egyenes vállú leve-
lét fogyasztjuk. Szaporíthatjuk magról is, de apró, 
fényes magjának magas az olajtartalma, amely 
vontatottá, elhúzódóvá teszi a kelést. Tôosztással 
is szaporítható: a sóskatövet egy éles késsel vagy 

A spenóthoz nagyon hasonló ízû és fel hasz-
ná lá sú, de botanikailag és életmódját tekintve 
teljesen eltérô növény a mángold, az új-
zélandi spenót és a kerti laboda. 

 Jó tudni!

Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

www.asb-agroland.com
Telefon: +36 70/611-3409, +36 70/311-7444
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az ásóval több részre vágva máris több növényt 
kapunk. Mivel évrôl évre ugyanazon a helyen te-
rem a kertben, érdemes nem a kert közepére, ha-
nem inkább az ágyások szélére ültetni, hogy a 
talajmûvelést ne akadályozza. Még az sem baj, 
ha kissé félárnyékos helyet találunk csak neki.  
A spenóthoz hasonlóan a sóska is magszárba megy 
a nagy meleg és a hosszabb nappalok hatására.  
A sóska vadon a vizes, párás területeken, réteken 
fordul elô, ami mutatja, hogy vízigényes fajról van 
szó. Öntözés nélkül nehezen termeszthetô, de a ta-
laj iránt nem válogatós.

TERMESZTÉS Mindkét faj tenyészideje rövid, 
amely – a hidegtûréssel és így a korai ültetés le-
he tô ségével együtt – alkalmassá teszi ôket elô ve-
te ményként vagy utónövényként történô felhasz-
nálásra.

A kora tavaszi vetésû spenót után az ágyás-
ban termeszthetünk kései káposztaféléket, másod-
vetésû uborkát vagy retket. Augusztustól, vagy át-
teleltetésre szeptembertôl is vethetjük, a spenót 
ugyanis még a –4, –5 °C-ot is elviseli. Ez utób-
bi technológia még korábbi szedést tesz lehetôvé. 
Nem fejleszt nagy bokrot, 25-30 cm-es sortávol-
ság mellett sûrûn, egymástól mindössze 3-5 cm-re 
vethetjük a magokat. 

A sóska tôosztását ôsszel végezzük, magot pe-
dig március-április, illetve augusztus vége felé vet-
hetünk. Az ôszi vetés a sóskánál is áttelelô állo-
mányt és korai szedést eredményez. A sóska még 
a hidegebb teleket is átvészeli, mivel csak –15 °C 
alatt károsodik. Amennyiben magvetéssel szapo-
rítjuk a növényt, számolni kell vele, hogy a vonta-
tott kelés miatt a gyomok gyorsabban fejlôdnek az 
ágyásban, és hogy a sóskanövényeket ne nyomják 
el, mechanikai gyomirtást (kézzel, kapával) kell al-
kalmaznunk. 
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TÁPLÁLKOZÁSI JELENTÔSÉG A spenót magas fe-
hérje- és árványianyag-tartalma, valamint könnyû 
emészthetôsége miatt az egészséges étrendbe jól 
illeszthetô. Jellegzetes íze jól érvényesül az ételek-
ben, így a hagyományos fôzelék mellett érdemes 
kipróbálni friss zöldsalátaként, vagy párolva, hús-
ételek köreteként. A mediterrán országokban még 
péksüteménybe is belesütik. Ipari feldolgozás so-
rán a leveleibôl klorofillt vonnak ki. A tartósítóipar 
fagyasztott árut és bébiételt készít belôle.

Vastartalma jelentôs, amelynek azonban nagy 
része nehezen felszívódó formában van jelen, így a 
spenótfogyasztás önmagában még nem feltétlenül 
alkalmas a vashiány kezelésére. 

A sóska, noha Európa sok országában ôshonos 
faj, zöldségnövényként kevéssé ismert. Észak-Ame-
rikában is elôfordul vadon, de fogyasztása ott sem 
terjedt el. Beltartalmi jellemzôi közül kiemelendô a 
C-vitamin-, vas-, foszfor- és magnéziumtartalma. 
Jellegzetes, savanykás íze jó étvágyat csinál, fo-
gyasztása köretként, salátaként is ajánlott.

A sóska a népi gyógyászatban is helyet ka-
pott: gyökerét immunerôsítô hatása miatt, vala-
mint gyomor- és bélpanaszok esetén alkalmazták, 
míg más kultúrákban még teát is készítenek belôle. 

Mindkét faj tartalmaz oxálsavat, amely meg-
növeli a leggyakoribb típusú (kalcium-oxalát) vese-
kô kialakulásának kockázatát. Az erre hajlamosak 
inkább tartózkodjanak a spenót és a sóska fogyasz-
tásától, de más is csak mértékkel fogyassza.

Dr. Szabó Anna

Lombtrágyázás 
hatékonyan és 
eredményesen
A szélsôséges idôjárási körülmények gyakran 
váltogatják egymást mostanában, a tartós 
aszályt viharral kísért felhôszakadás követi. 
Késô tavaszi fagyra, jégverésre is számítani 
kell. Mindezek a természeti hatások meg
viselik a kerti kultúrákat. A károk enyhítésére, 
a növénykondíció javítására a lombtrágyázás 
ad gyors és hatékony megoldást.

A lombtrágyázás, azaz a lombozaton keresz-
tül történô tápanyagpótlás gyors hatású, haté-
kony kiegészítô módszere a talajtrágyázásnak. 
Kuta tá sok tanúsága szerint a lombtrágyázás nem 
csak a tápelemhiányok gyors megszünte té sé re ad 
lehetôséget, de növeli a hozamot, a ter més mi nô sé-
get, valamint az ellenálló képességet a károsítókkal 
és a kedvezôtlen környezeti hatásokkal szemben.

JOBB HASZNOSULÁS A megfelelô minôségû 
lomb trágyakészítményekkel végzett levélperme te-
zés sel kijuttatott tápelemek növényfajtól és fej lô dé-
si szakasztól függôen akár 8-20-szor is jobban hasz-
nosulnak, mint a talajon keresztül adott tápanyag. 
Ugyanakkor a lombtrágyázás serkenti a tápanyag-
ok felvételét a talajból is, hatására a növény gyö-
kérzete több oldott tápanyagot pumpál a felsôbb 
részekbe, hajtásba, levélbe. A lombtrágyázás azon-
ban csak akkor lehet sikeres, ha a növény életszaka-

Kerti tipp
A megfelelô lombtrágya-összetétel kiválasz-
tásához, különösen több évig helyben mara-
dó kultúráknál – szôlô- és gyümölcsültetvé-
nyeknél – a talajvizsgálat mellett levélanalí-
zis is ajánlott.
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szaihoz igazodó tápanyag-összetételû lomb  trágyát 
használunk. A kijuttatás gazdaságosságát növeli, ha 
a lombtrágyázásra használt készítmény
• magas hatóanyag-tartamú,
• nagy hatóanyag-tisztaságú,
• nem emeli az oldat pH-ját,
• kiválóan vízoldható.

MIKOR MELYIKET? A növények különbözô élet-
szakaszaikban más és más tápanyagot kívánnak 
nagyobb mennyiségben. Éppen ezért
• lombfejlôdés idôszakában nitrogénesebb (pl. 

NPK 31+11+11),
• gyümölcsérés, terméskötôdés idején káliumo-

sabb (pl. NPK 15+11+30),
• palántázás után, virágzás és gumóképzés (bur-

gonya) idején, illetve a sérült gyökérzet újranö-
vesztése érdekében magasabb foszfortartalmú 
(pl. NPK 12+52+5) típust válasszunk,

• könnyû szerkezetû, homokos talajon a meg-
emelt magnézium- és kéntartalmú összetéte-
leket (pl. NPK 10-5-10+16MgO+32SO3) hasz-
náljuk,

• általános, mindennapi használatra, mi nô ség-
nö velésre, a piacosság érdekében kiegyenlített 
(pl. NPK 20+20+20) összetételt javaslunk.

Fontos, hogy a lombtrágya a makroelemek (NPK) 
mellett az összes szükséges mikroelemet tartal-
mazza, a növény által jól hasznosítható, kelatizált 
formában. Egyes prémium minôségû lombtrá-
gyák biostimuláns hatású összetevôket is tar-
talmaznak, amelyek gyorsan túllendítik a nö-
vényt a kedvezôtlen környezeti hatások okozta 
stresszhelyzeten. A tapadásfokozó anyagok pedig 
segítik a permetcseppek megtapadását a leveleken, 
így a tápanyagok jobb hasznosulását.

A lombtrágyák alkalmazása különösen indo-
kolt nagy tápanyagigényû vegetációs fázisokban, 
túlkötés, valamint kedvezôtlen talajadottságok 
(pl. magas talaj-pH, hideg vagy kötött, levegôtlen 
talaj, nyári szárazság, tápelem-antagonizmus) 
esetén, továbbá palántázás után fejletlen gyö-
kérzet esetén, vagyis minden olyan helyzetben,  
amikor a talajból történô tápanyagfelvétel akadá-
lyozott. Bármely kertészeti vagy szántóföldi kultú-
rában használhatók, a kultúra állapotától függôen 
egy tenyészidôszakban több alkalommal is.

LOMBTRÁGYÁZZUNK HELYESEN A lombkezelé-
sek hatékonysága érdekében tartsuk be az alapvetô 
lombtrágyázási szabályokat:
• Csak szélcsendes idôben permetezzünk!
• A növények a lombozatra kijuttatott táp-

anyagot a légzônyílások kísérôsejtjein ke-
resztül veszik fel, és mivel a levelek fonákán 
több légzônyílás található, fontos, hogy a 
lombtrágyát finom porlasztású szórófejekkel 
ellátott, magas nyomású permetezôgéppel 
juttassák ki.

• 26 ºC fölötti hômérsékleten a lombon keresztül 
történô tápanyagfelvétel csökken.

• A tápanyagok nedves lombfelszínen jobban 
hasznosulnak. Ezért az elôzô pontot is figye-
lembe véve célszerû a lombtrágyázást a kora 
reggeli órákra idôzíteni, amikor a lomb még 
harmatos és a hômérséklet is kedvezô.

• A mikroelemekkel kiegészített lombtrágyák 
réz tartalmú készítmények kivételével bár-
milyen növényvédô és gyomirtó szerrel ke ver-
he tôk, és egy menetben kijuttathatók. 

Gócza Szabolcs

Egyedülálló vízoldható 
lombtrágya család
Bármely növénykultúrában 
sikerrel alkalmazható.

www.agroleaf.hu

Mayerhoffer Attila +36 (30) 396 1252
Gócza Szabolcs +36 (30) 525 9429
Rácz Gábor +36 (30) 488 1479
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Ebben az esetben azonban nem a szólásmon
dásban rejlô pozitív tartalomra utaltam… 
Ahogy melegedni kezd az idô, a rügyek ki
bomlanak, virágba borulnak a fáink, dísznö
vényeink, megjelennek cikkünk fôszereplôi, 
a levéltetvek is. Aprók és sokan vannak.  
Esetenként nagyonnagyon sokan. 

MÉZHARMAT Néha csak akkor vesszük észre a 
jelenlétüket, amikor már csöpög a fákról-bokrok-
ról egy édeskés ragacsos nedv, a mézharmat, a le-
véltetvek ürüléke. Ezen a cukros ragacsos felüle-
ten szokott megtelepedni egy feketés bevonatot 
képezô gombafaj, a korompenész. A gomba nem 
a növényt károsítja, csupán a rájutott édes méz-
harmaton telepedett meg. Míg ez fôleg esztétikai 
probléma, addig beszélnünk kell a levéltetvek iga-
zi kártételérôl, a nedvek szívogatásáról és a növé-
nyi vírusok terjesztésérôl is.

NE SZAPORODJON EL Bizonyára már minden 
kertbarát találkozott levéltetvek által károsított, 
bepödrôdôtt levéllel, amely a szívogatások hatá-
sára a fonáka felé görbül össze, védelmet nyújtva 
a rajta élôsködô tetveknek. Mint minden kártevô, 
a tetvek is okosak, a fiatal, zsenge, nedvdús hajtá-
sokat, leveleket károsítják. (Nyáron sajnos a saját 
kertemben is találkoztam már a cseresznyefámon 
extrém módon összesodródott levelekkel.) Min-

denképpen szükséges az ellenük való védekezés, 
mert szívogatásukkal elveszik gyümölcseinktôl, 
zöldségeinktôl az éltetô tápanyagokat. 

Mivel táplálkozásuk hasonlít a kullancsok táp-
lálkozásához, a vírusok átvitele is hasonló a kul-
lancsoknál tapasztaltakhoz. A másik növény szí-
vogatásából visszaöklendezett nedv okozza a 
fertôzést, pontosabban a fertôzött növényi nedv-
ben található vírusok. Rövid távon sárgulást, de-
formálódást okoznak, hosszú távon viszont je len-
tôs terméscsökkenést és minôségromlást idéznek 
elô. A megtámadott gyümölcsök, zöldségek élvez-
hetetlenné válnak, fogyasztásra már nem alkal-
masak. A beteg növények nem gyógyíthatók meg, 
a többi növény tovább fertôzése miatt minden-
képpen távolítsuk el kertünkbôl. Mindez termé-
szetesen elkerülhetô, ha nem engedjük elszapo-
rodni a levéltetveket.

A VÉDEKEZÉS függ a károsítás mértékétôl is. 
Amíg a leveleken, hajtásokon felszaporodó levél-
tetvek nem pödrik be a leveleket, addig egy kon-
takt készítménnyel is eredményesen védekezhe-
tünk ellenük (Cyperkill, Decis, Full, Karate, Pirimor, 
Sherpa stb., a teljesség igénye nélkül). Töreked-
jünk a tökéletes borítottságra, mert ezek a készít-
mények csak a tetvekkel való érintkezéskor vált-
ják ki hatásukat. Rossz porlasztású géppel, ami 
nem mozgatja meg a lombozatot, gyengébb ered-
ményt érhetünk el még egyébként kiváló készít-
ményekkel is. 

Erôs fertôzöttségnél, bepödrôdôtt leveleknél a 
növényvédô szer még jó porlasztással sem érint-
kezne a károsítókkal, ezért ebben az esetben csak 
felszívódó (szisztemikus) készítmények nyújtanak 
tökéletes megoldást (Mospilan, Spilan, Teppeki). 

Kérjék a gazdaboltokban az eladó kollégák se-
gítségét a megfelelô szer kiválasztásához!

Andrej András

Sok kicsi sokra megy…
a levéltetvek

Kerti tipp
Mivel kevés felszívódó szabadforgalmú 
szer áll rendelkezésünkre, mindenképpen 
gyôzôdjünk meg arról, hogy feltétlenül felszí-
vódó szert kell-e használnunk, mivel az indo-
kolatlan szerfelhasználás ellenállóbbá teszi a 
már így is erôteljesen ellenálló tetveket.
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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

Decis®

Rovarkártevôk ellen

Új formulációjú piretroid 
rovarölő szer
    - gyors taglózó hatás
    - kiváló tapadás
    - jó esőállóság

Kapható a gazdaboltokban 
5 x 3 ml és 50 ml kiszerelésekben

A tökéletes megoldás
    -  egyedi formuláció
    -  hatékony számos moszatgomba 
 faj ellen
    -  kiválóan alkalmazható csírakori 
       betegségek és peronoszpórafélék 
 ellen

  Kapható a gazdaboltokban 
  100 ml kiszerelésben

    -  hatóanyaga a növény természetes védekező
       mechanizmusát megerősítve fejti ki hatását
    -  felszívódó hatású, hosszú hatástartamú
    -  saláta, uborka, és dohány peronoszpóra ellen
    -  almatermésűekben tűzelhalás ellen

Kapható a gazdaboltokban 
15 g és 250 g kiszerelésekben

Previcur® Energy
Gombabetegségek ellen
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A Corax-Bioner Zrt. ökológiai gazdálkodásban használható folyékony EK mûtrágyái 2017-ben:

Ökológiai 
gazdálkodásban 

használható termékek
Javasolt alkalmazási terület, 2017

BIO Voligop® 
Vas

Szaktanács szerint – Gyümölcstermô növények (alma, körte, birs, 
cseresznye, ôszibarack, szilva, szamóca, málna, bogyósok, szôlô, 
citrusfélék), minden leveles dísznövény.

BIO Voligop®  
Szuper

Szaktanács szerint – Felhasználható valamennyi kultúrában a növények 
egyes esszenciális mikroelem- (bór, cink, mangán, réz) igényeinek 
pótlására.

BIO Voligop®  
Réz

Szaktanács szerint – Szántóföldi, kertészeti kultúrákban, gyümölcs- és 
szôlôtermesztésben. A réz hiányára legérzékenyebb fajok: alma, körte, 
ôszi- és kajszibarack, szilva és cseresznye, a kalászosok, kukorica, 
napraforgó, cukorrépa, lucerna, rostnövények.

BIO Voligop® 
Molibdén

Szaktanács szerint – Minden növény esetében a molibdén jelenléte 
nélkülözhetetlen a nitrogén hasznosulásához. Segíti a foszfor felvételét is. 
Kiemelten fontos a pillangósok, a napraforgó, repce, cukorrépa, kukorica, 
káposztafélék, hagyma, paradicsom, gyökérzöldség, kalászosok esetében.

BIO Voligop®  
Mangán

Szaktanács szerint – Mangánigényes növények: kukorica, cukorrépa, 
borsó, spenót, uborka (uborkagörbülés kezelésére), hüvelyesek, 
paradicsom, zab, spenót, napraforgó, repce, cirok, az összes kalászos, az 
alma, a csonthéjasok (ôszibarack, szilva, cseresznye, meggy), a citrusfélék, 
a leveles és gyökérzöldségek, a virágos dísznövények és a lomblevelô 
fák, a hagymafélék, a burgonya. A szôlô mangánszükséglete virágzáskor 
tízszerese a vasigényéhez képest. 

BIO Voligop®  
Kobalt

Szaktanács szerint – A kobalt nélkülözhetetlen a gyökérkolonizáló 
baktériumokkal szimbiózisban élô pillangós növények számára. Hiánya 
csökkenti a szálastakarmány értékét. A kobalt kiemelten fokozza a 
kabakosok fejlôdését.

BIO Voligop®  
Cink

Szaktanács szerint – Kukorica, len, bab, cukorrépa, burgonya, paradicsom, 
lucerna, csonthéjasok, hagymafélékben, mákban, zöldségfélékben, díszfák 
és örökzöldek, alma, héjasok, bogyósok, szôlô.

BIO Voligop®  
Bór 

Kizárólag szakmai felhasználóknak, szaktanács szerint – Repce, cukorrépa, 
napraforgó, alma, körte, ôszibarack, szilva, dió, mogyoró, mandula, 
gesztenye, málna, szamóca, szôlô, mák, káposzta, karalábé, karfiol, 
kabakosok, burgonya, borsó, olajlen, olajretek, mustár, hagymafélék.

Környezetbarát növénytáplálás 
a CoraxBioner Zrt. termékeivel

CoraxBioner Zrt. H-1119 Budapest, Etele út 57.
Tel.: +36/30 685-2407 • corax-bioner@t-online.hu • www.corax-bioner.hu



A szamóca nemcsak a legkorábban beérô 
termesztett gyümölcs, hanem az egyik leg
könnyebben szaporítható és telepíthetô 
haszonnövény is. A mérsékelt klímájú földré
szeken mindenütt elterjedt. Erdeinkben  
gyakran találkozhatunk az erdei szamócával, 
mely apró, sötétvörös, igen ízes, zamatos.  
A nagy gyümölcsû fajtákat Észak és Dél
Amerikából származó ôsöktôl származtatják. 

A szamóca nagyon sok fajtáját termesztik, és ezek 
igen gyorsan váltják egymást az újabb és újabb 
fajták megjelenésének köszönhetôen. A házi-
kertekben leggyakoribbak az egyszer termô, nagy 
gyümölcsû fajták, melyek május végétôl június vé-
géig szüretelhetôk. A hónapos szamócák a nyár 
közepétôl késô ôszig teremnek, azonban gyümöl-
cseik aprók. A folyton termô szamócák gyümölcsei 
nagyok, és a nyár eleji, elsô nagyobb termésüket 
követôen még többször érlelnek gyümölcsöt. 

SZAPORÍTÁS A szamócaágyásokat három év-
nél tovább nem ajánlatos fenntartani, mivel a tö-
vek elöregednek, ritkulnak. A többéves ágyások 
tápanyagkészlete kimerül, a gyomok felszaporod-
nak, melyek a termés minôségére és mennyiségé-
re is hatással vannak. Ha a tövek háromszor ter-

mést hoztak, akkor érdemes gyökeres palántákat 
szedni róluk és azokkal új ágyást telepíteni. A sza-
móca önmagát szaporítja, gyökere közelében in-
dákat nevel, amit hagyhatunk meggyökeresedni. 
Ezek közül azokat részesítsük elônyben, amelyek-
nek erôs, bojtos gyökérzetük van. Ha nem rendelke-

Szamóca a házikertben

Eper vagy szamóca? 
A magyar nyelvben a szamóca és az eper 
elnevezések egyaránt használatosak. A sza-
mó ca név a köznyelvben inkább a kisebb ter-
mé sû, nagyon zamatos, ízes, apró, sötétvörös, 
vadon is elôforduló fajokra, míg az eper in-
kább a termesztett, nagyobb termésû, hib rid 
eredetû fajokra utal. Tudományos nyelven, 
azaz kertész szemmel az eperfák termését 
epernek, míg a földhöz nagyon közel, lágy-
szárú, évelô bokrokon termô gyümölcsöt 
szamócának hívjuk. 

 Jó tudni!
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zünk meglévô ágyással, akkor ajánlott a palántákat 
megvásárolni. Csak egészséges – fôleg vírusmen-
tes – szaporítóanyagot szabad elültetni. 

TALAJ A szamóca a homokos vályog- és a barna 
homoktalajt kedveli, de megél minden közömbös 
kémhatású talajon, ahol megfelelô tápanyaghoz 
és vízhez jut. Telepítése elôtt érdemes a talajt 
szerves és mûtrágyákkal alaposan megtrágyáz-
ni, és szükség esetén végezzünk talajfertôtlenítést. 
A tövek közti talajt szalmával, lekaszált fûvel 
vagy fûrészporral takarjuk le. Ennek nagy elônye, 
hogy kevésbé gyomosodik, a vízkészlet lassab-
ban párolog el, valamint az érô gyümölcsök nem 

szennyezôdnek a felcsapódó vízcseppektôl homok-
kal vagy sárral.

ÜLTETÉS A legcélszerûbb augusztusban ültet-
ni, mert így a palánták már a következô év tava-
szán gyümölcsöt érlelnek. Minél késôbb ültetünk, 
annál kevesebb gyümölcsöt szüretelünk tavasz-
szal. Válasszunk egy napos helyet a kertben, ala-
kítsunk ki 120 cm széles ágyásokat, ültessük el a 
szamócapalántákat egy felhôs, borús napon, vagy 
esti órákban, hogy megóvjuk a fiatal növényeket a 
nagy hôtôl, három sorban, úgy, hogy a tövek kö-
zötti távolság legalább 30 cm legyen. Az új gyökér 
egészségesebb fejlôdése érdekében vágjuk a pa-
lánta gyökereit 10 centiméter hosszúra. Figyeljünk 
oda, hogy a növény levelei mindig a talajfelszín fölé 
kerüljenek. Az elsô nyáron érdemes lecsípni az ösz-
szes virágot, így több energiát biztosítunk az indák 
fejlôdéséhez. 

A második év nyarának kezdetén a szamócá-
nak erôteljes, lédús termése lesz, ezt követôen pe-
dig egyre több gyümölcsöt fog teremni. A termé-
seket lehetôleg kora délelôtt szüreteljük, amikor 
a harmat már felszáradt, és a gyümölcsök nem 
nedvesek. Csak érett gyümölcsöt érdemes leszed-
ni, mert a szamócának nincs utóérése.

Késô ôsszel használjunk talajtakarót, és he-
lyezzük közvetlenül a növényre, így megóvjuk a 
fagytól. Az utolsó tavaszi fagyot követôen távo-
lítsuk el a talajtakarót, és helyezzük az ágyások 
közötti barázdákba. 

GONDOZÁS Fontos, hogy a szamócaágyások ápo-
lását a szüret után se hagyjuk abba. Továbbra is 
szüksége van a szamócásnak gyomirtásra, gyomlá-
lásra, mert a gyomok elnyomják a szamócatöveket. 
A nyár folyamán mûtrágyázzuk, lombtrágyázzuk és 
öntözzük a szamócát, mert a vegetációs idôben sok 
vizet igényel. Ha a lomblevelek gombák okozta le-
vélfoltossággal fertôzöttek, akkor ajánlatos a szü-
retet követôen az összest levágni és elégetni. A nö-
vényvédelem fontos része a szamócatermesztés-
nek, mert hiába vásároljuk a legkorszerûbb, leg-
újabb fajták palántáit, ha a töveket nem védjük 
meg a betegségektôl és a kártevôktôl. 

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
A frigó palánták ültetése egy másik telepí-
tési lehetôség, melyet az elôállító gazda-
ság hûtôházban teleltet át, és tavasszal hoz-
za forgalomba. Ha a frigó palántákat már cius 
végén elültetjük, akkor 10 hét múlva már 
szedhetjük a tövekrôl az elsô, érett gyümöl-
csöket. Nagyobb terméshozamot azonban 
ezektôl is csak az ültetést követô évben vár-
hatunk. 
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A növényvédelmi lehetôségek közül nap jaink 
ban egyre több kertbarát igyekszik növényeit 
környezetkímélô módszerrel megvédeni. 
A Kwizda Agro káros gombákat és kártevôket 
korlátozó és a növényeink számára egészsé
ges talajéletet biztosító ké szít mé nyeivel hasz
nos gombaszervezeteket tar talmazó biológiai 
szereket alkalmazva, környezetkímélô módon 
fékezhetjük a ká ro sí tók terjedését. Egyúttal 
javíthatjuk a talaj biológiai egyensúlyát úgy, 
hogy sem az embereket, sem házi és vadálla
tokat nem fenyegeti veszély. 

A TRIFENDER WP/PRO azok számára kínál le he-
tô séget, akik nem szeretnek növényvédô szereket 
használni a kertjükben. Nem más, mint olyan „ha-
rapós” gombákat tartalmazó készítmény, mely a 
talajból fertôzô káros gombák (pl. rothadást, kor-
hadást okozó fuzárium, hópenész stb.) számára 
kedvezôtlen életfeltételeket teremt. Összetevôje a 
földjeinkben természetesen is fellelhetô anta go nis-
ta gomba, amely a talajból fertôzô összes veszé-
lyes gombaféle szaporodását és életkörülményeit 
drasztikusan lerontja, ráadásul speciális mûködése 
révén a kultúrnövény gyökérzete számára optimális 
talajállapotot alakít ki, aminek jelentôs gyökér- és 
termésnövelô hatása is van.

AZ ARTIS egy olyan termésnövelô mikrobioló-
giai készítmény, melynek hatóanyaga egy, a ta-
lajban is megtalálható gombafajta. Ez a gom-

ba kedvezôtlen feltételeket teremt a talajban élô 
és károsító rovarok lárvái számára, így azok nem 
tudnak elszaporodni.

TALAJKEZELÉSRE úgy alkalmazható a két ké-
szítmény, hogy a talaj felszínére kipermetezzük 
15-30 g/10 liter víz dózisban, majd a permetezést 
követôen alaposan (15-20 l/m2 öntözôvíz) be kell 
mosni a gyökérzónába. Kijuttatható beöntözéssel 
is, ilyen esetben is az a lényeg, hogy a mikrobioló-
giai termék kerüljön be a talaj mélyebb rétegeibe.

A különbözô gombabetegségek és rovarok 
könnyen megkeseríthetik a kertkedvelôk életét, 
aminek megszüntetésére választhatjuk a hagyo-
mányos kémiai növényvédelmet vagy a biztonsá-
got nyújtó, környezetkímélô, vegyszermentes mik-
robiológiai megoldást.

Mártha Izabella
Kwizda Agro

Biológiai megoldások a talajból 
támadó károsítók kiszorítására
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Tûzelhalás – virágzástól nyárig fertôz
Milyen beszédes a magyar nyelv! A tûzelhalás 
elnevezés pontosan jellemzi a betegség tipikus 
tünetét: mintha elégne a fa hajtása, levelei 
hirtelen elbarnulnak, elhalnak. A betegséget 
az Erwinia amylovora nevû agresszív 
baktérium okozza, és az esetek többségében 
legyôzhetetlen. 

A tûzelhalás betegség ugyan közel 100 éve ismert az 
USA-ban, Európa országaiban az 1990-es években 
terjedt el általánosan. Magyarországon 1996-ban 
jelent meg, fertôzött, fiatal almaültetvényben. Az-
óta általánosan elterjedt betegség hazánkban.

Veszélyes kórokozóról van szó, EPPO A2 ve-
szélyes károsító szervezetek listáján szerepel, 
elôfordulását a növény-egészségügyi hatóság re-
gisztrálja, a beteg növényekkel kapcsolatos véde-
kezési, kárelhárítási módszereket meghatározza, és 
a vegetatív szaporítóanyagoknál (pl. oltványoknál) 
a betegségtôl való mentességet elôírja, vizsgáltatja.

MILYEN NÖVÉNYEKET FERTÔZ? Számos ter-
mesztett és vadon élô növényt fertôz. A haszon-
növényeknél okozott kára jelentôs, de a vadon élô 
növények is fontosak, mint a fertôzés, tovább-
terjesztés állandó forrásai. Gazdanövényei a ró-
zsafélék (Rosaceae) családjába tartozó növények. 
Gyümölcstermô növények közül károsítja az almafé-
léket (alma, körte, birsalma, naspolya), a díszkörte-
féléket és díszalmákat, a vadkörtét is, újabban bizo-
nyították kajszin, szilván, japánszilván és mirabolán 
szilván is a fertôzés tényét. Dísznövények közül gaz-
danövényei a berkenyék (Sorbus spp.), galagonya-
félék (Crataegus spp.), japánbirsek (Chaenomeles 
spp.), madárbirsek (Cotoneaster spp.), tûztövisfajok 
(Pyracantha spp.).

BETEGSÉG OKOZTA TÜNETEK A kórokozóra fo-
gékony növényeknél a virágot fertôzi meg, annak 
csészelevelein és kocsányán vizenyôs foltokat okoz, 
majd fekete színû virágelhalást. Fiatal hajtások her-
vadnak, csúcsuknál kezdôdô elhalás alakul ki, a haj-
tás csúcsa jellegzetesen visszahajló. A vesszôn, ágon 
és törzsön besüppedô foltok fejlôdnek ki. A felváló 

kéreg alatt a szövet kezdetben vöröses, majd meg-
barnuló, késôbb elfeketedô színt mutat. A leveleket 
és a gyümölcsöket a nyélen keresztül fertôzi meg.

A baktérium a növénybe sebeken – ezek le-
hetnek apró, láthatatlan sebzések is –, valamint a 
légzônyíláson keresztül is bejut.

Nedves, meleg, párás idôben gyakoriak a fer-
tô zött részeken képzôdô baktériumnyálka-cseppek, 
melyek fontos szerepet játszanak a baktériumsejtek 
tömeges, gyors elterjedésében. 

A baktérium felszaporodásának és gyors terje-
désének a tartósan nedves, esôs, magas páratartal-
mú, 18–30 °C közötti hômérséklet kedvez. Ha virág-
záskor és a hajtásnövekedés idôszakában több napig 
ilyen idôjárás a jellemzô, erôs tûzelhalás-fertôzés lép 
fel mind a hajtásokon, mind a terméseken.

TERJEDÉS Szeles, esôs, viharos idôben a szét fröcs-
csenô vízcseppek és az erôs légáramlás a kóroko-
zó fô terjesztôi. A fertôzött virágot látogató be-
porzó rovarok testükön a kórokozót továbbviszik, 
máshol további fertôzést okoznak. Hasonlóan, a 
fertôzött fákon megpihenô és táplálkozó madarak 
lábaikkal terjesztik a kórokozót. A levegôben szálló 
fertôzött virágpor is segíti a kórokozó szétterjedé-
sét. A metszôollóra tapadó fertôzött növényi nedv-
vel is továbbvihetô és továbbterjeszthetô a beteg-
ség. A növénybe bekerülô baktérium abban szétter-
jed, ezért a levágott hajtások, vesszôk szöveteiben is 
jelen van a kórokozó. A fertôzött fákról vett szemzô-
hajtással, oltóvesszôvel a betegség terjeszthetô. 
A nagy távolságokra történô terjesztése is így tör-
tént, illetve történik jelenleg is.

Almafa hajtás- és virágelhalás
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VÉDEKEZZÜNK, DE HOGYAN?
Alma- és körtefáknál a következô védekezés hatá-
sos:
• A baktérium a fás részek rákos sebeiben áttelel, 

ezért a fákat tél végi réztartalmú lemosó per-
metezéssel ajánlott kezelni. 

• Zöld bimbós állapotig folytatható a réztartalmú 
megelôzô permetezés a lombozatra.

• Virágzástól a diónagyság eléréséig a réztar-
talmú szerek alkalmazását perzselô hatásuk 
miatt szüneteltetni kell. Virágzás alatt megelôzô 
jelleggel az Aliette 80 WG gombaölô szerrel 
3 alkalommal javasolt permetezni az állományt 
járványnak kedvezô idôjárásnál.

• Dióméretet meghaladó gyümölcsmérettôl éré-
sig valamennyi réztartalmú gombaölô szer al-
kalmazható szükség esetén.

• Az elhalt virágzatot, hajtásokat, ágakat folya-
matosan és rendszeresen figyelni kell a fák-
nál, és észlelés után mihamarabb kivágni. A be-
teg részt 30-40 cm-es ép, egészséges résszel 
metsszük le, mindig zsákba gyûjtsük, ne hagy-
juk a fertôzött ágakat szétszóródni, ne hulljanak 
a talajra. A beteg részek folyamatos eltávolítá-
sával permetezések válthatók ki. Metszôollót, 
fûrészt beteg fán végzett munka után mindig 
fertôtlenítsük!

dr. Némethy Zsuzsanna

Almahajtás- és kéregelhalás
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Ha sikerül pázsitunkhoz a megfelelô mûtrágyát 
választanunk, a gyep minôségében hatalmas 
változásokat érhetünk el, különös tekintettel 
a látványra és a taposásállóságra. Nagyon 
fontos emellett a környezet megfelelô védelme. 
Óvakodjunk a szükségtelen túlmûtrágyázástól, 
és ezzel a talajvíz vagy a források 
beszennyezésétôl.

FÛFAJOK Vegyük figyelembe, hogy minden fûfajta 
máshogy tûri a savas vagy lúgos kémhatást, ezért 
figyeljünk arra, hogy az adott mûtrágya milyen 
módon befolyásolja a talaj pH-ját. Az ammónium- 
szulfátot tartalmazó fûtápok bírnak a legerôsebb  
savasító hatással. Azok a mûtrágyák, amelyek túlnyo-
mórészt karbamidból és/vagy ammónium-nitrátból 
állnak, szintén savasítanak, de sokkal kisebb mérték-
ben. A kálium-nitrát alapú fûtápok emelik a pH-ér-
téket, ami szikesedéshez, a gyep leromlásához és 
gyomosodásra való hajlam kialakulásához vezethet.

A talaj savanyítása fôként a magas minôségû, 
tippanok és csenkeszek uralta díszgyepeknél fon-
tos, a gyomosodás és a kártevôk megjelenésének 
megelôzésére. A nagy mennyiségben angolperjét és 
réti perjét tartalmazó gyepek nem igénylik a sava-
sítást. A tippanos-csenkeszes gyepekkel összeha-
sonlítva az angolperje uralta pázsitok az egészséges 
növekedéshez magasabb nitrogénszintet igényelnek, 
fôleg abban az esetben, ha a felszín nagyobb igény-
bevételnek van kitéve.

TALAJTÍPUS A nagy homoktartalmú talajok hajla-
mosabbak a kimosódásra, ezért azokon magasabb 
tápanyagbevitel szükséges, mint az agyagos vagy 
vályogos talaj esetében. Ilyenkor jól teljesítenek és 
segíthetnek a szabályozott feltáródású mûtrágyák, 
mert a hatástartam ideje alatt a burkolatból egyen-
letes ütemben szabadulnak fel a tápelemek, a kimo-
sódás minimális.

GONDOZÁS A szabályozott feltáródású mûtrágyák 
nagyon hasznosak lehetnek az általános kényel-
mi gyepeken, ahol a vágásmagasság 25 milliméter 
fölött van és a karbantartás kevésbé intenzív, mint 

például a házikertekben, hiszen évenként egy vagy 
két mûtrágyázás is elegendô lehet. A rövidre nyírt, 
magas minôségû díszítô gyepek intenzív gondozás 
mellett jobban kidolgozott táplálási program alkal-
mazását követelik meg.

PÁZSIT LÉTREHOZÁSA A gyökerek növekedésé-
hez és a fû megerôsödéséhez foszfátokra van szük-
ség, akár magról vetünk, akár gyepszônyeget fekte-
tünk. A legjobb választás ilyenkor lassan felszívódó, 
nagy foszfáttartalmú mûtrágya használata és be-
dolgozása a talajba, hogy a gyökerek mélyre jutá-
sát segítsük.

BEÁLLT GYEPEK TÁPLÁLÁSA
•	 Folyékony mûtrágya
A folyékony állagú mûtrágyák használatával egy-
szerre kis mennyiségû tápanyag kijuttatásával 
pontosabban tudjuk kontrollálni a fejlôdést, és jól 
beilleszthetôk általános mûtrágyázási tervünkbe an-
nak érdekében, hogy a magas minôségû díszítô gye-
pek megjelenését szabályozni tudjuk. Kijuttatásához 
megfelelô felszerelés szükséges, alkalmazási gyako-
riságuk igen nagy.
•	 Granulátum
A szilárd mûtrágyák nagyon elterjedtek, összeté-
tel és technológia szempontjából nagy választék áll 
rendelkezésre belôlük. Ezeket gyakorta kell a gyep-
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Megfelelô fûtápot válasszunk

Kerti tipp
Habár sok kiszóró rendelkezik kalibrációs je-
lekkel és útmutatóval, akkor járunk el helye-
sen, ha a szerkezetet a helyszínen, közvetle-
nül használat elôtt kalibráljuk. 



re juttatni, általában valamilyen kézi kiszóró esz-
közzel. A kijuttatást követô locsolás vagy csapadék 
a mûtrágyát bemossa a növény gyökeréhez, táp-
anyagtartalma a talajba jut, majd a növény gyöke-
rei felveszik azt.
Hagyományos mûtrágya
A hagyományos granulált mûtrágyák gyakran 
egyszerû formában tartalmazzák a tápanyagot. 
A granulátum vízben oldódik (esô vagy locsolás), 
a tápanyagok pedig a növény számára azonnal 
felvehetôk. Gyors növényi választ tesznek lehetôvé, 
de gyorsan is felhasználódnak vagy bemosódnak a 
gyökérszint alá, vagy akár nagyobb esôzés után el is 
tûnnek a talajból.
Szabályozott feltáródású mûtrágya
Ezeket úgy fejlesztik ki, hogy tápanyagaik a nö-
vekedéssel és a körülményekkel (fôként a ta-
laj hômérsékletével) arányosan váljanak fel ve-
he tô vé. Tavasszal használatosak, amikor a talaj 
hômérséklete még alacsony: a granulátumot vala-
milyen gép segítségével a talajba kell nyomkodni, 
hogy ott a tápanyagok akkor szabadulhassanak fel, 
amikor szükséges.
Szerves trágya granulátum 
Az ezekben található tápanyagok lebontásához és 
feltáródásához „aktív” talajra van szükség. Ha a nö-
vekedésbe azonnali beavatkozás szükséges, de a ta-
laj hômérséklete még alacsony (< 10 °C), ezek he-
lyett valamilyen jobban oldódó anyag használatos.

MÛTRÁGYAKIJUTTATÁS Mindig biztosítani kell a 
mûtrágya egyenletes alkalmazását, hogy elkerülhetô 
legyen a gyep egyenetlen növekedése és egyes ese-
tekben annak kiégése.
• Esôs idôszakokban várjunk ki egy szárazabb 

szünetet a mûtrágyázás elvégzéséhez. Ha nincs 

esô, a kiszórt anyagot bele kell locsolni a talajba, 
fôként finom szálú gyep esetében, amely köny-
nyebben kiég. Így biztosítható, hogy az alkalma-
zott anyag jól bemosódik a talajba.

• A mûtrágyagranulátumok kisebb területekre 
kézzel is kijuttathatók (munkavédelmi kesztyû 
használatával), de nagyobb területeken ehhez 
érdemes kiszóróberendezést használni, sokfé-
le kapható, házikerti felhasználástól a profi ki-
szórókig. 

• Ha kézi kiszóróval végezzük a mûtrágyázást, a 
kijuttatandó mennyiséget érdemes két részben 
kiszórni – a második szórás iránya az elsô szórás 
irányára merôlegesen történjen!

• A repítôtárcsás kiszórók hajlamosak a szóráskép 
közepére több anyagot kijuttatni. Hogy elkerül-
jük az egyenetlen alkalmazást, a gép szórásának 
szélességét az általunk kívánt szélesség felére 
állítsuk be. Jelzôoszlopok kihelyezésével bizto-
síthatjuk, hogy minden egymást követô menet-
ben a szélesség felét fedjük le a kiszóróval.

• A folyékony mûtrágyák hordozható vagy jár-
mû re rögzíthetô permetezôvel juttathatók ki és 
megvan az az elônyük, hogy utánuk semmiképp 
nem marad a gyep felszínén heverô granulá-
tum. Általánosságban elmondható, hogy az egy 
mûveletben kijuttatható tápanyag mennyisége 
ezek esetében jóval kisebb, a granulátumokhoz 
képest, ezért azonos eredmény eléréséhez jóval 
gyakoribb alkalmazás szükséges.

• A folyékony mûtrágyákat egy menetben érde-
mes kipermetezni, ehhez pedig ajánlott jelzô-
karókat használni, hogy az átfedések el ke rül he-
tôk legyenek.

Mayerhoffer Attila
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Elôbújnak, kikelnek az atkák!
A szôlôben a nedvkeringés megindulása után 
megpattannak a rügypikkelyek, kibomlanak a 
gyapjas, bolyhos pici levelek, ezután átlagos 
idôjárási viszonyok között pár hét alatt a haj
tások növekedése elérheti a 35 kisleveles álla
potot. Ebben az idôszakban fôleg a különbözô 
atkakártevôk ellen szükséges felvenni a har
cot, mert a fakadással egy idôben jönnek elô 
telelôhelyeikrôl, vagy kelnek ki a tojásokból. 
Résen kell lennünk! 

Az atkák szabad szemmel nem, vagy éppen látható 
kártevôk, a levelek szívogatásával gyengítik a szôlôt. 
A megtámadott tôkerészek, tôkék visszamaradnak 
a növekedésben, termésnevelésben. A takácsatkák 
szövedéket is szônek, mint pók rokonaik, sokszor ez 
hívja fel a figyelmet jelenlétükre. A szôlôt károsító 
atkákat az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Közülük a szôlô-levélatka országosan elterjedt, 
védekezés nélkül komoly károkat okozhat. A kétfol-
tos takácsatka és a piros gyümölcsfa-takácsatka 
idônként és helyenként károsít. A szôlô-gubacsatka 

a Mátrai borvidéken a 
szilva-takácsatka pedig 
Tokajban szaporodott fel 
egyes években. 

A szôlô-levélatka és a szôlô-gubacsatka ki-
fejlett alakban a rügyekben telel, a rügyfakadás-
sal egy idôben ezek az atkák megkezdik vándorlá-
sukat a fakadó levélkékre, a piros gyümölcsfa-ta-
kácsatka tojásai is ebben az idôszakban kelnek, 
ezért szükséges a szôlô 2-3 kisleveles koráig elvé-
gezni az elsô, vagy a második permetezést.

A kétfoltos takácsatka és a szilva-takácsatka 
a nyár közepétôl szaporodhat fel, száraz, meleg 
idôjárásban számíthatunk kártételükre.

A szôlôben károsító takács-, levél- és gubacsat-
kák ellen a 2. táblázatban szereplô készítmények ha-
tékonyak. A kéntartalmú növényvédô szerek gyérítik 
az atkákat, így a lisztharmat elleni védekezések egy-
ben az atkákra is hatásosak. Közepes, vagy erôs at-
kakárosítás esetén azonban szükség van a speciális 
atkaölô szerekre! 

Molnár Zsuzsa 

1. táblázat A szôlôben károsító különbözô atkafajok
A károsító neve Milyen kárt okoz Milyen alakban telel

Szôlô-levélatka A levelek kicsik, torzak maradnak, az ízközök rövidülnek, átesô 
fényben pici, sárga szívásnyomok láthatók kifejlett alakban

Szôlô-gubacsatka A levél színén kiemelkedô dudorok, a fonákon ugyanott fehér, 
majd rózsaszín nemezesedés látható – nem törölhetô le kifejlett alakban

Kétfoltos takácsatka A levelek sárgulnak, mattá válnak, majd barnulnak kifejlett alakban
Piros gyümölcsfa-takácsatka A levelek sárgulnak, mattá válnak, majd barnulnak tojás alakban telel

Szilva-takácsatka A fôér és a másodrendû erek mentén halványzöld, majd sárga, 
végül barna lesz a levél kifejlett nôstények telelnek át

2. táblázat A szôlôben engedélyezett atkaölô szerek
A készítmény 
neve Felhasználási területe Forgalmi 

kategória
Öko/Bio termesztésben 

is használható Egyéb

Envidor 240 SC Vegetációban II./III. Kis kiszerelésben szabad forgalmú
Nevikén Extra Lemosó permetezôszer III. √ Az atkákat gyéríti
Nissorun 10 WP Vegetációban III.
Olajos rézkén Lemosó permetezôszer III. √ Az atkákat gyéríti
Ortus 5 SC Vegetációban II./III. Kis kiszerelésben szabad forgalmú
Pyranica 20 WP Vegetációban I./II. Kis kiszerelésben II. forg. kategóriájú
Sanmite 20 WP Vegetációban III.
Thiovit Jet Vegetációban III. √
Vektafid R Lemosó permetezôszer III. √
Vertimec Pro Vegetációban II.
Zoom 11 SC Vegetációban III.
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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

Kertészkedjen velünk! 01 259-7466, office@unichemgaia.hu  |  hu.UNICHEM.siKertészkedjen velünk! 01 259-7466, office@unichemgaia.hu  |  hu.UNICHEM.siKertészkedjen velünk! ( +36 30 692 7336 | office@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si
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A vakond a meseábrázolásoknak köszönhetôen 
ked ves, bájos kis lényként él a köztudatban, egé-
szen addig, míg a kertben meg nem jelenik. Innen-
tôl ugyanis ádáz ellenséggé válik, a gyep elcsúfí-
tója, a veteményes kártevôje, a friss telepítések 
fô gonosza lesz belôle. A kerti vakond elûzése ál-
talában nehezebben megy, mint azt elôre gon-
dolnánk, ugyanis szívós, ügyes és eszes kisállatról 
van szó. A népi hagyományban közismert módsze-
rek közül van, amelyik beválhat, van, amelyiktôl ne 
reméljünk sokat, és olyan is akad, melynek több a 
hátránya, mint a haszna! 

Tisztázzuk még az elején, hogy a vakond va-
lójában nem a növényeket támadja, hanem a 
kártevôket, rovarokat pusztítja a föld alatt, így tevé-
kenysége akár hasznos is lehetne, ha mindeközben 
nem tenne kárt a növényi gyökerekben, nem forgat-
ná ki a palántákat, és nem rondítaná el a gyepet tú-
rásaival, mindazonáltal aki megrögzött biokertész, 
akár együtt is élhet a kis föld alatti emlôssel. Mások 
azonban jellemzôen keresnek valamilyen hatékony 
módszert a kis ásógép ellen, szemezgessünk ezekbôl.

RÉGI, bevált trükk a vakond járatába kihelyezett bü-
dös, erôs szagú anyag, mely irritálja, távozásra kény-
szeríti a vakondot. Szóba jöhet a dohány, a fokhagy-
ma, esetleg a naftalin, de nem minden alkalmas!  
Sokan ajánlják, mégse alkalmazzuk a gázolajos, ben-
zines rongyokat, az üvegcserepet, a nagyméretû 
szegeket – ezek vagy ártalmasak a talajnak, vagy 
balesetveszélyt okozhatnak. 

TERMÉSZETES vakondellenség a vakondfûként 
is emlegetett, hasindító kutyatej nevû növény,  
ennek a gyökere rettentôen büdös, ha megsérül, mi-

kor a vakond beleváj, az állatka azonnal menekülôre 
fogja. Sajnos ez a hasznos növény eléggé mérgezô, 
ezért kisgyermekes kertekbe nem való! 

VESZÉLYTELEN, de változó hatásfokú módszer a 
félig leásott söröspalack, melynek csak a nyaka áll 
ki a földbôl. Ha fúj a szél, az üveg búgó hangot hal-
lat, ez zavarja a vakondot. Hasonló mûködési el-
vet használnak a különféle ultrahangos riasztó-
készülékek is, sajnos idôvel az állat hozzászokhat 
a hangokhoz. Száz szónak is egy a vége, egyet-
len igazi, teljesen biztos metódus van, mégpedig a 
vakondháló kihelyezése. Ezt praktikusan tavasszal, 
a szokásos évi kertrendezés alkalmával javallott le-
teríteni, hiszen a háló kihelyezéséhez a kert teljes 
felásása szükséges. 

A VAKONDHÁLÓ egy 
sûrû, erôs, de rugalmas 
mûanyag háló, melyet 
a földfelszín alá egy 
bô arasszal kell lefek-
tetni, így a kis állat 
egyszerûen nem tud 
a felszínre bukkan-
ni. Nincs méreg, nincs vegyszer, nincsenek félsikert 
eredményezô, fárasztó próbálkozások, a teljes siker 
garantált, de sajnos viszonylag nagy munka, és tel-
jes újrafüvesítés az ára mindennek.

Megyeri Szabolcs

Vakond ellen vakondfû!

Beválik-e a vakondöntés?
Régi vidéki módszer a vizes vakondûzés, 
ilyenkor a gazda a járatokat vízzel árasztja el, 
és lapáttal várja a valahol felbukkanó állatot. 
A siker azonban kétséges, a járatrendszernek 
sok kijárata van, a vakond könnyedén el me-
ne kül het, mielôtt megfulladna, ráadásul el-
ké pesz tô mennyiségû vizet pazarolhatunk el 
így, ami rosszabb, mint pár túrás! 

 Jó tudni!
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Vakondriasztó
Amit a vakondokról tudni kell: 
A vakondok védett állat – eszmei értéke 
25 000 Ft –, elpusztítása a vidékfejleszté-
si miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendele-
te alapján tilos!

Az agresszív megoldás helyett:
PERIDOX (VR450) Vakond Riasztó 
A gyógynövény-hatóanyagokat tartalma-
zó 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 Vr450 vakondokriasztó használata 
egyszerû: Amikor észleljük a vakondok(ok) jelenlétét 
a területünkön, akkor a vakondtúrás tetejérôl óvato-
san eltávolítjuk a földet és az így feltárt járatba a ké-
szítményben található adagolókanállal beleteszünk 
1-2 kanálnyit. 
Ha nagyobb területen látható a vakondok tevékeny-
ségének nyoma, úgy a megvédendô terület elvi köze-
pén kezdjük a védekezést.

Kullancs- és szúnyogriasztó
PERIDOX (Légy0,2) 
Lomb- és Gyeptrágya Rovarriasztó  
Hatással

A készítmény felhasználása:
A szer használatának elônyei:
•	 A	készítmény	vízben	teljesen	oldódó,	klorid

mentes, gyorsan ható kalcium- és magné-
zium-nitrát tartalmú lomb- és gyeptrágya;

•	 Gyógynövényhatóanyagtartalmú,	kullancs	
és szúnyogriasztó hatású;

•	 Nemcsak	bennünket	és	pihenésünket	védi	
meg a készítmény, hanem a velünk együtt 
élô kis házi kedvenceknek is védelmet nyújt-
hat;

•	 Rovarriasztó	hatás	mellett	erôsíti	a	növé-
nyek gyökérzetét, levélzetét és a vegetációs 
idôszakban a termékkötést.

Kimondottan elônyös mészhiányos, kalciumban és 
magnéziumban szegény területeken, friss telepítésû 
gyepes, vagy cserjés, bokros 
területeken.
A flakon tartalmát keverje el 
10 l vízben, majd permetezze 
ki a kezelni kívánt területre.
A kezelést célszerû 3~6 he-
tente megismételni, hogy a 
kezelt területen lévô vérszí-
vó élôsködôk – kullancsok és 
szúnyogok – egyedszáma mi-
nimálisra csökkenjen, ezál-
tal a területünkön élô kisál-
lataink a lehetô legkisebb 
kullancsfertôzést szenved-
jék el.

Csak természetesen!
PERIDOX NO KILL

KERESSE a GazDabOLtOKbaN!
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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. 
Elôzô lapszámunkban a fügérôl és a datolya
szilváról esett szó, ezúttal pedig a pekándióról 
és az indián banánról írunk. 
 
A PEKÁNDIÓ Aki kóstolta már az egyes élelmi-
szerláncok pultjain felfedezhetô pekándiót (Carya 
illinoiensis) – melyrôl ez idáig nem sokat hallhat-
tunk és esetleg egy délszaki diótermô növényre 
gondolhatunk –, nem felejti el finom, édes, egyálta-
lán nem csersavas, a közönséges dióéra emlékeztetô 
ízvilágú magbelét. Pedig ez a növény Észak-Ame-
rika középsô, a Mississippi folyó menti területeinek 
mérsékelt övi lombhullató fája, északon Kansas ál-
lamig is megtalálható a természetes erdôkben. Ma-
napság Kaliforniától egészen Észak-Karolináig ülte-
tik, mint héjas gyümölcsöt. Kinézetre és méretre is 
a mi közönséges diónkra (Juglans regia) emlékeztet, 
de összetett leveleinek levélkéi hosszabbak és keske-
nyebbek, a szintén kupaccsal felnyíló héjas termés-
ben a hosszúkás, hengeres, krémbarna színû magok 
gyakran cirmos sötét rajzolattal futtatottak. Már 
nem csak mint héjas gyümölcsöt, hanem egyes ha-
zai növénycsomagküldô szolgálatok választékában 
is megtalálhatjuk mint télálló különleges házikerti 
diótermô dísznövényt.

Igényei a közönséges dióéval megegyeznek, 
fény- és tápanyagigényes, de a diónál még víz-
igényesebb növény, fôleg a nyári, nagy meleg idô-
szakokban. A hazai nevelési tapasztalatok még 

gyerekcipôben járnak, mivel hosszú tenyészidejû nö-
vény, a korai érésû fajták közül válogassunk. Ugyan-
akkor fontos, hogy idegen megporzású, ezért leg-
alább két egymást jól porzó fajtát ültessünk, hi-
szen egyelôre még nem sok az esélye annak, hogy 
a szomszéd kertjében növô fa porzó partnerként 
szolgál egy ilyen ritka, különleges növény esetében.  
A nálunk is kapható fajták közül a ’Warren 346’ a 
legkorábbi érésû fajta, diója viszonylag kisebb, de 
annál finomabb ízû. 

AZ INDIÁN BANÁN vagy pawpaw (Asimina 
triloba) botanikuskertjeinkben, arborétumaink-
ban, illetve egzotikus növényeket gyûjtô kert-
barátok kertjeiben már régebb óta megtalálható 
gyümölcstermô díszfa, mely nálunk mintegy 8-10 m 
magasra nô. Észak-Amerikában ôshonos, nagy üde 
zöld leveleivel kicsit a liliomfákra emlékeztet. A faj-
ták zöme idegen megporzású, ezért két fajtát ül-
tessünk. A fiatal növények 1 méteres korukig ár-
nyékolást igényelnek, majd magasabb korukban 
már igénylik a tûzô napot a bôséges terméshez. 
Átlagos igényû dísznövény, nálunk is teljesen tél-
álló, dekoratív, akár 10 cm-nél is hosszabb ter-
mései augusztus végétôl, szeptemberben érnek, 
és az utóérô gyümölcsök közé tartoznak, mint az 
alma. Gyümölcse különleges gesztenyés-banános-
mangó ízû. Nálunk elsôsorban a csomagküldô szol-
gálatok választékában találkozhatunk ezzel a deko-
ratív gyümölcstermô dísznövénnyel.

Neményi András

Gyümölcstermô dísznövényeink (II.)

Kerti tipp
Vásárlás elôtt érdemes tájékozódni annak ér-
dekében, hogy sokáig élvezhessük az idegen 
tájak gyümölcstermô dísznövényeinek látvá-
nyát kertünkben. 
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Kártevôe a katica?
Ki ne sétáltatott volna katicabogarakat  
gyermekkorában játékosan a tenyerén, vagy 
röptette ôket önfeledten az ég felé emelt 
mutató ujja hegyérôl, vagy csak gyönyörködött 
a szépségükben? A katicabogarak kinézetük
nek és hasznosságuknak köszönhetôen a  
legismertebb és legkedveltebb rovaraink.  
Ugyanakkor nem olyan rég megjelent egy 
nálunk nem ôshonos invazív fajuk, mely az 
utóbbi években rendkívül agresszív módon 
szaporodott el, és keserítette meg több  
városlakó életét. 

HASZNOS Magyarországon a katicabogár-félékbôl 
nem kevesebb, mint 90 faj él. A leghasznosabb ro-
varfajok a mezôgazdaságban, mert zömük ragado-
zó, sok káros levéltetvet, pajzstetvet pusztítanak, 
és nemcsak a kifejlett alakok, a bogarak, hanem a 
lárvájuk is. 

VÁLTOZATOS Megjelenésük rendkívül változa-
tos. Feltûnô kontrasztú testszíneik dekoratívvá te-
szik ôket, amivel tulajdonképpen a ragadozóiknak 
üzennek, jelzik a környezetüknek: „vigyázz, rossz ízû 
vagyok”. Jellemzô rájuk, hogy zavaráskor, ha ve-
szélyben érzik magukat, sárgás, barnás, kesernyés 
ízû, számunkra többnyire semleges testfolyadékot 
préselnek ki lábízületeik közül. Mintázataikat a sár-
ga, narancssárga, barna, piros, vörös, fekete, fehér 
színek és árnyalataik alkotják.

A HÉTPETTYES KATICA a legkedveltebb, a legel-
terjedtebb, Európában évszázadok óta a legismer-

tebb is, a katicabogarak közül. Számos hiedelem, já-
tékos szokás, ábrázolás fûzôdik nevéhez, több nép 
kultúrájában is szerencseszimbólum az alakja. A há-
tán, szimmetrikusan elhelyezkedve, pontosan hét 
fekete pettyet számlálhatunk, leginkább élénkvörös 
alapon. Feje és tora fekete, de mindkét testtájon két-
két fehér folt figyelhetô még meg, sôt a szárnyak tö-
vén is találunk belôlük. Magyarországon mindenhol 
elôfordul, a kifejlett bogár épp hogy csak most bújt 
elô téli álmából. 

A tavasz folyamán egy-egy állat több száz to-
jást rak kisebb csomókban levelekre, majd az idôs 
példányok elpusztulnak. A kikelô lárvák kissé bizarr 
kinézetûek, rücskösek, tüskések, sötétszürkés szí-
nükön sárga foltok tarkállanak. Hernyószerû a ki-
nézetük, de jól fejlett három pár lábbal rendelkez-
nek, és jól mozognak. Fejlôdésük során ezerszám 
pusztítják a levéltetveket és pajzstetveket, de ha 
nincs belôlük elég, bármely kistestû rovart elpusz-
títanak, még fajtársaikat is. Gyakori faj, kárt nem 
okoz, nem kell védekezni ellene, sôt egyelôre ô sem 
szorul védelemre.

A hírhedt harlekin  
(torán a jellegzetes fekete „W” vagy „M” alak)

Kerti tipp
Vigyázat, a harlekin katicák ellen bevetni kí-
vánt kémiai irtószerek a honos katicákat is 
megölik! Mielôtt végeznénk velük, mindig bi-
zonyosodjunk meg, hogy melyik fajjal állunk 
szemben, amit egy rövid kis tanulmányozás 
után magunk is meg tudunk határozni.

Ez is harlekin  
(fekete szárnyfedôkön négy vöröses petty alakkör)





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!
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A HARLEKIN KATICA a hétpettyes katica hír-
hedt ázsiai rokona, amely ahhoz képest, hogy csak 
2008-ban fedezte fel elsô példányát Magyarorszá-
gon Merkl Ottó entomológus, mára széles körben 
elterjedt lett. Életmódja más katicákéhoz hasonló. 
Több színváltozata van, a legismertebb az, melynek 
a torán, világos alapon fekete „W”, vagy ha fordít-
va nézzük, „M” alakú mintázat van. Mivel jóval ag-
resszívabb ragadozó a honos katicáknál, ezt kihasz-
nálva telepítették be Európába biológiai fegyver-
ként, elôször Franciaországba, 1982-ben. 1991-ben 
már vadon is elôfordult, s attól kezdve megállítha-
tatlanul terjedt kelet felé is. Hihetetlen módon ké-
pes szaporodni, így ôsszel bogártömegek próbál-
nak meg telelôhelyet keresni, sokszor a lakóépüle-
tek réseit kihasználva, az épületekben. Levéltetve-
ket, pajzstetveket pusztít ez a faj is, de ha nincs elég 
ezekbôl, más rovarlárvákat sem kímél, így a honos 
katicákét sem. Rovartáplálék hiányában megrágja 
ôsszel a gyümölcsöket, behúzódik a szôlôfürtökbe, 
és szüretkor a préseléskor keserû testnedveivel ront-
ja a must minôségét. Kellemetlen tulajdonsága, hogy 
harap is, bár ekkor is csak táplálkozni akar, nem tá-
madni. Mindezen negatív hatások vetik fel a kérdést, 
kell-e védekezni ellene?

A mezôgazdaságban hasznossága miatt egy-
ér tel mû, hogy nem védekezünk ellene, elpusztíta-
ni vagy távol tartani csak a lakásokba betolakodó 
kellemetlenkedôket lehet. Ha meggyôzôdtünk arról, 
hogy bizonyosan harlekin katicákkal nézünk szem-
be, porszívózzuk vagy seperjük össze kolóniáit, majd 
semmisítsük meg ôket. Ha nem elég a „sós kútba”, 
vagy „kerék alá” tevés, egyszerûen csak égessük el a 
porzsákkal együtt a csomagot.

Taxner Ágnes

Irtó jó atkairtó – nem 
bántja a méheket
Az atkák ellen védekeznünk kell, mert 
végleg tönkretehetik a növényt, ahol 
megtelepszenek. A kiskerttulajdonosoknak 
komoly felelôssége van abban, hogy 
olyan atkaölô szert használjanak, amely 
kizárólag a kártevôket pusztítja, a méheket 
és a ragadozó atkákat nem! A hazai 
fejlesztésû, egyedi hatóanyagú Flumite 200 
pontosan ilyen kíméletes termék, az egyik 
legzöldebb, egyben leggazdaságosabb szer 
a piacon. 

Ha a növények levelein kis hólyagok, vagy tér-
kép sze rû, kifakult, esetleg színtelen foltok, vagy 
pók há ló szerû, vékony szálak jelennek meg, akkor 
jó eséllyel atkafertôzésrôl van szó. Szintén atká-
ra utalhatnak a vöröses, vagy rozsdabarna, apró 
foltok is. Elein te a levelek az erek kivételével ki-
fakulnak, elhalványodnak, majd összepöndöröd-
ve lehullnak, végül a növény elpusztul.

A védekezést idôben kell kezdeni, mert a tönk-
retett levelek már nem jönnek helyre, csak a további 
károkat tudjuk megelôzni. A Flumite 200 jól hasz-
nálható szôlôre, csonthéjasokra, almatermésûekre,  
bogyós gyümölcsûekre, dióra, paradicsomra és 
paprikára, örökzöldekre, díszfákra, facsemetékre.

Akkor célszerû kijuttatni, amikor a növény 
friss, új levelein már szabad szemmel is fel fe dez-
he tô a kártétel, illetve látható néhány kifejlett 
és néhány fejletlen atka. Ez jellemzôen tavasszal 
következik be, de a szer késôbb, egészen ôszig is 
használható az áttelelô alakok és tojások termé-
ketlenné tétele érdekében.

A Flumite 200-at keresse a gazdaboltokban 
és kertészeti árudákban!

Gyártja az Agro-Chemie Kft., 
www.agrochemie.hu

A klasszikus hétpettyes 
(fejen, toron, fedôszárnyak tövén fehér foltok)
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CSIGA, HUSS…!
Csak természetesen… PERIDOX NO KILL csigariasztóval

Hiába minden gondoskodásunk, 
odafigyelésünk, jönnek a rémálomba illô 
csigák, házastól, ház nélkül. Ráadásul 
megjelent a hazai csigapopulációt is egyre 
jobban kiszorító, agresszív, spanyol óriás vörös 
csiga, velük szemben védekezni természetes 
ellenség hiányában nagyon nehéz. 

LEHET KÍSÉRLETEZNI… Különbözô, bôrön keresz-
tül felszívódó rovar- és csigairtó szerekkel lehet kí-
sérletezni, de ez cseppet sem természet- és környe-
zetbarát megoldás. Ugyanis ezek a szerek válogatás 
nélkül pusztítják nemcsak a csigákat, hanem a ro-
varok nagy részét is, aminek következményeként a 
kertünket látogató énekesmadarak, sünök is elpusz-
tulhatnak. 

HATÉKONY VÉDELEM Ennek okán fejlesztet-
tük ki a gyógynövényhatóanyag-tartalmú PERIDOX 
(CSR0,2) Csiga Riasztószert, amellyel természe-
tes úton védekezhetünk a csigák ellen, használa-
tával hatékony védelmet tudunk biztosítani még a 
meztelencsigák ellen is.

KOMPOSZT KEZELÉSE Érdemes odafigyelni a kom-
poszt csigamentesítésére is, hisz a komposzt maga 
egy csigakeltetô. Javasolt a komposzt kiterítése elôtt 
1-2 héttel a kezelése oly módon, hogy a flakon tar-
talmát elkeverjük 20-25 l vízzel, majd beáz tatjuk a 
komposztot. Így a komposztban megbúvó csigákkal 
sem fertôzzük vissza a kertünket, veteményesünket. 

FELHASZNÁLÁS Az üveg tartalmát keverje el 2 l 
vízben, majd töltse bele egy kézi szórófejes flakon-
ba, vagy kis kézi permetezôbe. A megvédeni kívánt 
területet, ágyások széleit alaposan permetezze be. 

A kezelést a terület fertôzöttségének mértéké-
ben 1-2 hetente ismételje meg addig, amíg észleli a 
csigák jelenlétét. Virágágyások esetében sokat segít, 
ha a fa ágyásszegélyt kezeljük le.

NEM MÉRGEZÔ A gyógynövény-hatóanyagok-
ra alapozott védekezés a kártevôk ellen rövid távon 
nem olyan hatékony, mint a méreggel történô véde-
kezés, de hosszabb távon sokkal jobban meghálál-
ja a gondoskodást, hisz sem magunkat, sem a ker-
tünket látogató énekesmadarakat, sünöket nem ká-
rosítja.

A terméket keresse a gazdaboltokban!

Csupasz csiga és csapdája 





Könnyű, csendes, gazdaságos...
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