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Felülvetés
és a kopasz foltok
kijavítása
Az év bizonyos idôszakaiban szükségessé 
válhat a gyep felülvetése, a kopasz vagy le-
romlott részek kijavítása, illetve egyszerûen a 
szép pázsit fenntartása érdekében. Az okoktól 
függôen a megoldás is eltérô lehet.

A pázsiton kopasz foltok és/vagy leromlott részek 
a fû pusztulásának következtében jelennek meg, 
amely számos okra vezethetô vissza. Az általános 
terhelés vagy a gyalogos és gépi forgalom okozta 
kopás akkor eredményezheti a gyep elvékonyodá-
sát, ha meghatározott területekre koncentrálódik. 
Egyébiránt, a fûpusztulás felléphet kártevôk és be-
tegségek által okozott károsodás és/vagy olyan kö-
rülmények következtében is, mint a szárazság és a 
száraz foltosodás.

Ha e területeket érintetlenül hagyjuk, azokon 
a pázsitfûfélék, mohák és egyéb gyomnövények 
szaporodnak el. Ezek jelenléte nem csupán a gyep 
esztétikai minôségét befolyásolja, de további visz-
szaszorulásra hajlamosítja a pázsitot, és csökkenti a 
gyep általános kopástûrô képességét is. Éppen ezért 
a legjobb, ha megjelenésük után mielôbb kijavítjuk 
a károsodott területeket, amint lehetôségünk van 
rá, vagy legalábbis amikor a körülmények az elve-
tendô fûmagok számára kedvezôek.

PÁZSITRÉSZEK KIJAVÍTÁSA A magok haszná-
latával történô javítás lényegesen olcsóbb az új 
gyepszônyeg/gyeptégla vásárlásánál, de hosszabb 
ideig tart. A gyepszônyeg/gyeptégla fôként akkor 
használható sikerrel, ha a meglévô talaj egy réte-
gét le tudjuk választani, hogy így biztosíthassuk a 
talaj és a gyepszônyeg jó illeszkedését. A frissen 
telepített gyepszônyeg/gyeptégla azonban meg-
lehetôsen sérülékeny a forró és száraz idôjárási 
körülményekkel szemben, emiatt nem mindegy a 
munka idôzítése, illetve telepítés után szükséges a 
megfelelô öntözés. 

Ha a kopasz pázsitrészek kijavítására gyepszô-
nyeget/gyeptéglát használunk, gondoskodjunk arról, 
hogy az alapul szolgáló talaj elô legyen készítve és 
meg legyen erôsítve. Deszkákon állva dolgozzunk, 
hogy eloszlassuk a súlyt és csökkentsük a taposást, 
törekedjünk arra, hogy a gyepet az azt körülvevô 
talaj szintjét követve fektessük le – ne próbáljuk az 
új pázsitot a jövôbeli süllyedésre gondolva maga-
sabban hagyni. Ha a terület megsüllyed, a talajszint 
késôbb, homokkal való felülszórással is korrigál-
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ható, de ha magasabban marad, nyíráskor esetleg 
megskalpoljuk majd az új gyeprészt. A gyepfekte-
tést kövesse egy könnyû hengerezés, hogy segítsük 
a gyeprészeket összekötôdni egymással. Két hétig 
lehetôleg kerüljük az újonnan fektetett gyepszô-
nyeg taposását. Gondoskodjunk a pázsit elegendô 
vízellátásáról, hogy megelôzzük a gyökérzóna ki-
száradását és összehúzódását.

MIRE ÜGYELJÜNK? Gereblye vagy hasonló esz-
köz segítségével távolítsunk el minden elpusztult 
növényi maradékot, de vigyázzunk, hogy eközben 
a lehetô legkevesebb kárt tegyük a megmaradt fû-
csomókban. Nagyobb területeken irtóborona hasz-
nálata is szükséges lehet, de legyünk óvatosak és 
finoman végezzük a kezelést. A felszínt fel kell la-
zítani, hogy a magok számára megfelelô magágyat 
hozhassunk létre. Ha a terület összetömörödött, 
házikertben egy erôsebb gereblye vagy vasvilla 
segítségével mélyen törjük fel és repesszük meg a 
talajt, lehetôség szerint a fogakat a középponthoz 
közel tartva, hogy a környezô gyökereket ne tépjük 
ki. Alternatív megoldásként, illetve nagyobb terü-
leteken a talajfelszín felsô 100 milliméteres réte-
gében dolgozva gyepszellôztetô/lyukasztó géppel 
boronáljunk. 

A felszín egyenetlenségeinek kijavítására homo-
kos talaj használható. Ügyeljünk a gyommagmen-
tességre, ha saját földet használunk, igyekezzünk 
mélyebb talajrétegbôl venni a feltöltéshez használt 
talajt (kb. egy ásónyom mélységbôl). Gereblyézéssel 
dolgozzuk össze az alatta fekvô talajjal!

Vetéskor alkalmazzunk magas foszfortarta-
lommal rendelkezô, lassú feltáródású mûtrágyát, 
hogy megelôzzük a frissen kelô fûmagok érzé-

keny gyökereinek perzselését. Szórjuk ki a javasolt 
mennyiségben, és dolgozzuk be a talaj felsô réte-
gébe gereblyével vagy hasonló eszközzel.

A magokat elvethetjük kézzel, vagy erre a célra 
szánt, kisméretû kézi kiszóróval is. A vetési ráta a 
mag típusától függôen változó lehet. Kopasz terü-
letek újravetésénél a javasolt mennyiséget vessük, 
elvékonyodott területeknél pedig a javasolt dózis 
felével dolgozzunk. Gereblyézzük be a magokat a 
talajba, ne hagyjuk megülni a felszínen, mert a szél 
elfújhatja, a madarak felehetik. Homokot is szórha-
tunk a tetejére, hogy biztosítsuk a magok takarását. 
Végül a friss vetés felszínét egyenletesen tömörít-
sük, lapítsuk, nagyobb felületen hengerezzük le.

A fiatal növények sérülékenyek a kiszáradás-
sal szemben, biztosítsuk a megfelelô vízellátást, 
tartsuk enyhén nedvesen a talajt, fôként meleg és 
száraz idôjárási körülmények esetén. A bevetett te-
rületeket a taposástól hálóval/kerítéssel tanácsos 
védeni. Hûvös idô esetén vegyük fontolóra éjsza-
kára takarófólia vagy -lapok használatát, hogy nö-
veljük a csírázási ütemet és felgyorsítsuk a gyö-
kerezést.

Mayerhoffer Attila

Kerti tipp

Ideális esetekben a javítási munkákat akkor 
kell elvégezni, amikor a talaj hômérséklete és 
nedvességtartalma megfelelô a magok jó csí-
rázásához és gyökerezéséhez. A megfelelô ön-
tözés lehetôsége megnöveli a hatékonyságot.
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SUBSTRAL 2 IN 1 
gyeptrágya gyomirtóval

•  Gyors és biztonságos 
gyomirtó hatás tápanyag-
utánpótlással kombinálva

•  Gyökerestül kiirtja az ösz-
szes tipikus, gyepen meg-
jelenô gyomot

•  2-3 hónapon keresztül táp-
anyaggal látja el a gyepet

•  Pormentes granulátum, 
könnyû kezelhetôség

•  NPK 22-5-5

SUBSTRAL gyeptrágya 
mohaelnyomó hatással

•  Ellenállóvá teszi a gyepet 
a moha ellen

•  Néhány nap  múlva látha-
tó zöldítô hatás

•  Praktikus kézi kiszóróval 
a gyors és egyszerû trá-
gyázásért

•  NPK 6-5-10 (vassal)

A növényeknek szeretet kell és Substral!

Többfunkciós
szórókocsi



FIZETETT HIRDETÉSJelenleg  számos glifozát hatóanyagú totális 
gyomirtó kapható kereskedelmi forgalomban.  
A bôség zavarában könnyû elveszni az igazán 
hatékony termékek között. Hogy megkönnyítsük 
a döntést, a továbbiakban bemutatjuk, mit érde-
mes tudni a Kwizda Agro glifozátjairól.

A GLIFOZÁT a világon a legelterjedtebb felszívódó 
gyomirtó hatóanyag, amely a legszélesebb körben és 
legnagyobb területen használt totális, tehát minden 
növényre hatásos gyomirtó szer. Szabad forgalmú III.  
forgalmi kategóriás, így bárki számára beszerezhetô. 

A glifozát egy színtelen, szagtalan, vízben 
jól oldódó gyenge sav. Önmagában kipermetezve 
nem képes bekerülni a növénybe, ezért különbö-
zô vivôanyagokat, adalékanyagokat adnak hoz-
zá, hogy a hatást biztosítsák. A legjellemzôbb 
ilyen anyagok a káliumsó és az izopropilaminsó.  
A glifozátok levélen keresztül jutnak be a növény-
be és minden zöld növényt képesek elpusztítani. 
Ám ahhoz, hogy a hatóanyag meg tudja kezdeni 
„áldásos pusztítását“, be kell jutnia a növénybe. 
A növény fiziológiai állapota (fejlettsége), a levél 
felülete, nagysága, állása, viaszossága, szôrözött-
sége, valamint a környezeti tényezôk (hômérséklet, 
páratartalom) nagyban befolyásolják a glifozát be-
kerülését és hatását a gyomokban. Miután sikerült 
bejutnia a bôrszöveten keresztül a növénybe, a 
szállítórendszeren keresztül eljut annak minden ré-
szébe. Felhasználás során az elsodródásra oda kell 
figyelni, mivel totális gyomirtó, kultúrnövényünkre 
is ugyanúgy hat, mint a gyomnövényekre. Tarac-
kos gyomok esetében az ôszi kijuttatás javasolt, 
amikor a tápanyag eljutása a rizómák felé a legin-
tenzívebb. Ajánlott a gyomok 3 leveles állapotától 
megkezdeni a kezeléseket. 

A KWIZDA AGRO TERMÉKPALETTÁJA:
GLIALKA STAR: (60 g/l glifozát) 441 g/l 
glifozát káliumsó formájában tartalmaz-
za a glifozát hatóanyagot. A káliumsós 
formuláció elônye, hogy kevésbé ron-
csolja a növény bôrszövetét, a kálium-
tartalom miatt nem stressznek éli meg a 
gyom a kezelést, így hamarabb szétterjed 
a növényben és gyorsabban szállítódik a hatóanyag. 
Ennek köszönhetôen esôállósága is jobb és hatéko-
nyabb kedvezôtlenebb idôjárási körülmények között 
is. Környezetbarátabb formuláció. Érdemes a növé-
nyek intenzív növekedésének idôszakában kijuttatni, 
mikor az életfolyamatok gyorsabbak, így a hatóanyag 
terjedése is könnyebben végbemegy a növényben. 

GLIALKA ExPRESS 6H: Prakti-
kus kiszerelésben, készre kever-
ten, állítható szórófejjel kerül 
forgalomba. Hatóanyaga glifozát 
(9, 6 g/l glifozát izopropilaminsó) 
és 20,4 g/l pelargonsav. A pelar-
gonsav a növények számára káros, nem növényvédô 
szernek minôsülô, növényvédelmi hatású anyag, ami 
a látványos, gyors hatást biztosítja. Elnevezésében 
a „6H“ jelzi, hogy már hat óra elteltével a pusztulás 
jeleit tapasztalhatjuk. 2 állású szórófejének köszön-
hetôen lehet egy irányba spriccelve vagy habosítva 
is kiszórni, így jól látható, hova juttattuk ki a ter-
méket. A különleges formuláció miatt nem kell sokat 
felhasználni a termékbôl egy-egy kezelés alkalmával. 
A kicsapódás, leülepedés veszélyétôl sem kell tartani, 
mint ahogy esetlegesen más kevert termékeknél ez 
elôfordulhat. Használhatjuk járdaszegélyek kezelésé-
re, illetve kisebb felületû gyomosodás esetén. 

Mártha Izabella
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Glialka® Express 6H

Gyomirtó 

LÁTVÁNYOS HATÁS MÁR 6 ÓRA ALATT!
A könnyen felhasználható Glialka® Express 6H gyorsan 

és totálisan kiirt minden gyomot!

A praktikus kiszerelésnek köszönhetően ezentúl nem kell a permetlékészítéssel bajlódnia! 

Egyszerűen csak a gyomnövényekre kell permetezni a palack tartalmát, a többit elvégzi 

Ön helyett a Glialka® Express 6H. 
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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 bel-
sô 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 egy-
szerû: 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 kö-
zepén kezdjük a védekezést.

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

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

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

•  Gyógynövényhatóanyag-tartalmú, kullancs- 
és szúnyogriasztó hatású;

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

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

Kimondottan elônyös mészhiányos, kalciumban és 
magnéziumban szegény területeken, friss telepíté-
sû gyepes, vagy cserjés, 
bokros területeken.
A flakon tartalmát ke-
verje el 10 l vízben, majd 
permetezze ki a kezelni 
kívánt területre.
A kezelést célszerû 3~6 
hetente megismételni, 
hogy a kezelt területen 
lévô vérszívó élôsködôk 
– kullancsok és szúnyo-
gok – egyedszáma mi-
nimálisra csökkenjen, 
ezáltal a területünkön 
élô kisállataink a lehetô 
legkisebb kullancsfertô-
zést szenvedjék el.

Csak természetesen!

PERIDOX No Kill

KERESSE a GazDabOLtOKbaN!

Milyen totális gyomirtót válasszunk? 



Az uborka (Cucumis sativus) a tökfélék (ka-
bakosok) népes családjának tagja. Világszerte 
számos fajtáját termesztik, de kiskertekben 
csak a konzerv (más néven berakó vagy für-
tös), illetve saláta típusát ültetik, míg pl. a 
kígyóuborkát kizárólag a hajtató létesítmé-
nyekben nevelik. Noha jó minôségû talajt, sok 
tápanyagot és vizet igényel, kiskertekben is 
elôszeretettel termesztett faj.

KÖRNYEZETI IGÉNY Származásából adódóan az 
uborka melegigényes faj (hômérsékleti optimuma 
25 °C), legkorábban az év századik napjától (ápri-
lis közepétôl) lehet helyre vetni, az idei zord, té-
lies idôjárású tavasz miatt azonban célszerû volt 
megvárni inkább a májust a magvetéssel. Az ide-
ális vetésmélység 3-4 cm. 

Az uborkapalántákat május közepén-végén 
lehet biztonsággal kiültetni. Ehhez a magvetést 
április közepén kell elvégezni. A poharakba vagy 
palántanevelô tálcákba vetett magokból fûtött 
helyen 4-5 hét alatt kiültetésre kész növények 
nevelhetôk.  

Az uborkanövény gyökérzete dús, de igen sé-
rülékeny és igényes. A gyökértömeg nagy része a 
talaj legfelsô 20 cm-es rétegében helyezkedik el, 
amely mutatja, hogy levegôigényes. A cserepese-
désre hajlamos, nehéz agyagtalajokon nem is ta-
nácsos próbálkozni a termesztésével, csak gondos 
talajelôkészítés és nagyobb szervestrágya-adagok 
bedolgozása után, amellyel sokat lehet segíteni a 

talaj szerkezetén, és így levegô- és vízgazdálko-
dásán.  

Nagy lombfelülete miatt intenzíven párolog-
tat, ún. „vízpazarló” növény, ezért számítani kell 
azzal, hogy meleg nyári napokon, a termésérés 
idôszakában mindenképpen szükség van öntözés-
re, akár 3-4 l/m2-es vízadagokkal. 

TERMESZTÉSI TUDNIVALÓK Az uborka hajtás-
rendszere és kacsai lehetôvé teszik a támrendszer 
mellett történô termesztést. Egy egyszerû tám-
rendszert a legkisebb kertben is bármikor könnyen 
elkészíthetünk néhány nagyobb karó vagy oszlop 
és huzalok segítségével. Egyszerûbb vetésforgót 
ugyan a legkisebb kertben is célszerû betartani, 
így az uborkát sem lehetne évrôl évre ugyan-
abban az ágyásban termeszteni, a támrendszer 
azonban nem feltétlenül telepíthetô át minden 
évben. Ebben az esetben megoldást jelenthet, ha 
ôsszel nagyobb adagú szerves trágyát dolgozunk 
be a talajba, illetve a tenyészidôszakban is folya-
matosan (de okszerûen) gondoskodunk tápanyag-
utánpótlásról. Így az uborka több éven keresztül is 
a támrendszer mellett maradhat.

Az uborkaháló egy könnyen kialakítható, jó 
megoldás az uborka felfuttatására. A mûanyag 
háló könnyû (nem terheli a tartóoszlopokat), az 
uborka hajtásait pedig egyszerûen rá lehet igazí-
tani, a növekedési ütemnek megfelelôen. Ügyel-
jünk rá, hogy a hajtásokat mindig egy azonos 
irányba tekerjük. A mûveletet célszerû öntözés 

Az uborka 

Kerti tipp

Rövid tenyészideje miatt az uborkát akár 
másodnövényként is termeszthetjük a korán 
lekerülô korai zöldségek (pl. hónapos retek, 
spenót, saláta) után. Az ültetési idô ekkor 
júliusra tolódik, a szedést pedig augusztus 
végétôl lehet kezdeni.
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Teppeki hatóanyaga (50% �onikamid) egy 
a levéltetvek elleni hatóanyag ami 
a piridinkarboxamidok csoportjába tartozik.

Új hatóanyag

Egyedi hatásmód

A levéltetű nedvet szív fel
a lekezelt levélből

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

A levéltetű 2-5 nap 
múlva elpusztul 

X

Szisztémikus szállítódás a csúcs irányába Transzlamináris
mozgás

Hatékony minden
időjárási helyzetben

Napfény
A napsütés intenzitása nem befolyásolja a Teppeki 

hatékonyságát.

Hőmérséklet
Bármely napszakban permetezhető.

Esőállóság
A Teppeki 3 órával a kijuttatás után esőálló.
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elôtt végezni, amikor a növény 
kissé kókadt, így kisebb a veszé-
lye, hogy óvatlanul kárt teszünk 
a hajtásvégekben. 

A támrendszeres termesz-
tésnek több elônye is van. Egy-
részt a növény így „kisebb helyet 
foglal” a kertben, mivel a lomb 
nem a talajon fekszik, hanem a 
támrendszerre kapaszkodik. A 
levegô ekkor jobban átjárja, így 
kisebb a nedves környezetet 
kedvelô gombás, baktériumos 
betegségek elôfordulásának ve-
szélye. A támrendszeres ter-
mesztés hátránya, hogy az erôs 
szél kárt tehet a hajtásrendszerben, sôt akár le is 
szakíthatja róla a növényt.

A május közepén-végén ültetett uborka sze-
dését június közepétôl lehet kezdeni és egészen 
az elsô ôszi fagyokig lehet végezni, vagy amíg 
azt a növény egészségi állapota lehetôvé teszi. 
A szedés gyakoriságát a kívánt méret határozza 

meg. Hazánkban savanyítás céljára inkább a 6-12 
cm-es terméseket keresik. Az ennél kisebb mére-
tet nagyüzemi technológiában, konzervipari fel-
használásra termesztik. A legkisebb méretû, 2-3 
cm-es uborkából készült konzerv elsôsorban tô-
lünk nyugatra népszerû. Ehhez a mérethez akár 
naponta kétszer is megszedik az állományt.

TÁPLÁLKOZÁSI JELENTÔSÉG Az uborka ugyan 
nem tartozik a legtáplálóbb zöldségnövényeink 
közé, de bizonyos beltartalmi jellemzôi, így pl. 
kálium-, foszfor- és nátriumtartalma jó hatással 
vannak az emberi szervezetre. Kalóriatartalma 
alacsony, több vitamin, így B-vitaminok, C-vita-
min és E-vitamin is megtalálható a lédús termé-
sekben. 

Az egyik legfontosabb beltartalmi jellemzôje 
a magas (90-97%) víztartalom. Emiatt már évez-
redekkel ezelôtt is szomjoltó növényként tartották 
számon. 

Friss fogyasztása különösen a nyári melegben 
ajánlatos. Fôzés nélkül, turmixgépben, joghurt és 
más zöldségek vagy fûszerek hozzáadásával kiváló 
frissítô levek/levesek készíthetôk belôle, amelyek 
jótékony hatással vannak a szervezet vízháztar-
tására és segítik az emésztést. Savanyítva egész 
évben fogyasztható, de az uborka táplálkozási ér-
tékét ekkor már befolyásolja (rontja) a felöntôlé 
cukor- és sótartalma. 

A hagyományos, régi fajták egyik nagy hibája 
volt a keseredésre való hajlamosság. Ez a tulaj-
donság a hosszú nemesítôi munkának köszönhe-
tôen visszaszorult, így a manapság a boltokban 
kapható fajtáknál már nem jellemzô.

Az uborka élelmiszer célú felhasználása mel-
lett a kozmetikai iparban való alkalmazása is je-
lentôs. Számos arckrémbe, pakolásba és egyéb 
testápoló termékbe is teszik bôrfrissítô, fiatalí-
tó és nyugtató hatása miatt. Otthon is könnyen 
használható, hiszen a bôrpírra, fáradt szemekre 
elég egy-két uborkakarikát helyezni a pozitív ha-
tás elérése érdekében.    

Dr. Szabó Anna
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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!

 Teldor®

500SC
Gombaölô

permetezôszer

Nagyon rövid várakozási idők

Kivételesen hosszú hatástartamú gom-
baölő szer a szürkerothadásos és moní-
liás termésrothadás ellen.

Alkalmazható csonthéjasok, szőlő, sza- 
móca, málna, paradicsom, uborka és 
saláta védelmére.
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A cseresznyét korai érése és élvezeti ér-
téke miatt kedveljük. A legkorábbi tavaszi 
gyümölcsünk, általában már május 20-25. 
között a piacokra kerül. A cseresznyefa vadon, 
erdeinkben régebb óta elôfordul, mint a házi-
kertekben. 

TELEPÍTÉSE Cseresznyét csak a hagyományosan 
magas vagy közepes törzsû, terebélyes fán tudunk 
megtermelni, emiatt a cseresznyefa igen nagy 
helyet igényel a kertbôl. Ha lehetôségünk van rá, 
akkor a ház elé-mellé, a kerítéstôl legalább 2 mé-
terre, terasz szélére ültessük, és ne a kert közepé-
re. Házikertbe elegendô egy cseresznyefát ültetni 
térállása és a termés betakarítása miatt. 

Cseresznyefát hazánkban szinte mindenütt 
lehet telepíteni (kivétel a nagyon kötött talaj). 
Nagyon jól tûri a hideget: a téli hidegre nem ér-
zékeny, és a tavaszi fagyok is csak ritkán tesznek 
kárt benne. Közepes víz- és hô-, és igen fényigé-
nyes gyümölcs. Rosszul tûri a nagy hômérséklet-
ingadozást. Ha az érés kezdetén nagy mennyiségû 
esô esik, akkor számítani kell a felrepedésére és 
rothadására. Gyökérzete kiemelkedôen levegô-
igényes. Amikor cseresznyét telepítünk, ezeket a 
szempontokat mindenképpen vegyük figyelembe.

A cseresznyét hazánkban vadcseresznyére 
vagy sajmeggyre szemzik. A vadcseresznye igé-
nyesebb, hosszú életû, igen erôs növekedésû, de 
késôn termôre forduló és nem kedveli a meszes 

talajt. A sajmeggy kevésbé erôs növekedésû, jó 
szárazság- és hidegtûrô, azonban ha kedvezôek a 
körülmények számára, akkor a vadcseresznyéhez 
hasonló termete lesz, valamint törekedni kell a jó 
tápanyag- és vízellátására is. 

METSZÉSE Ha csemetét vásárolunk, akkor cél-
szerû sudaras, ágcsoportos koronát nevelni. Az 
elsô tavaszi, koronaalakító metszésnél a vezér-
vesszô alatt elôtörô erôs vesszôt mindenképpen 
távolítsuk el, mert késôbb ikerágas koronánk lesz. 
A fiatalkori metszés jelentôsen befolyásolja a fa 
termôképességét, mert ekkor alakítjuk ki a szellôs, 
de nem túl ritka koronát. Metszésre idôsebb kor-
ban is szükség van, mivel a termôrészek elöreged-
nek és 3-4 évente meg kell ifjítani ôket. 

Sokan csak 1-2 fajtát ismernek, pedig a 
cseresznyefajták palettája igen széles és színes. 
Termesztésben, házikertekben sokféle hazai és 
külföldi származású cseresznyefajta megtalálha-
tó. Ezek közül érdemes telepíteni a nagyon korai 
Münchebergi korait, a korai Pomázi hosszúszárút, 
a középkorai Jaboulay-t, Bigarreau Burlat-t és 
Carment, a középérésû János cseresznyét, Linda 
és Margit fajtákat és a legfinomabb, igen nagy-
méretû Germersdorfit, valamint a késôi Hedelfin-
genit és a Katalint.

FELHASZNÁLÁSA A cseresznye érett gyümöl-
csei sokféleképpen hasznosíthatók: kezdve a fris-
sen történô fogyasztástól egészen a befôzésig. 
Készíthetünk belôle finom lekvárokat, kompótot, 
gyümölcslevet, pálinkát, illetve gyümölcssalátá-
nak is kiválóan felhasználható. A sötétebb fajták-

Többet a cseresznyérôl



ból készülhet bor, szörp, és alkoholos likôr alap-
anyaga is lehet. Azonban, mint minden gyümölcs, 
így a cseresznye is frissen, nyers formájában a 
legegészségesebb és a legfinomabb.

TÁPÉRTÉKE ÉS GYÓGYHATÁSA A cseresznye kb. 
80%-a víz, egy marék  (kb. 100 g)  energiatartalma 
65-70 kcal. Alig van benne zsír és fehérje, viszont 
13 g szénhidrátot és 1,3 g növényi rostot tartal-
maz. Gyümölcscukor-tartalmát befolyásolja, hogy 
mennyire érett. Sok A-vitamin, B1-, B2-, B6-vita-
min, valamint folsav, pantoténsav, niacin, biotin és 
riboflavin, valamint C-vitamin van benne. Az ásvá-
nyi anyagok és nyomelemek közül foszfort, kalciu-
mot, nátriumot, kobaltot, valamint viszonylag sok 

káliumot és vasat tartalmaz. Összetétele miatt ked-
vezôen hat a csontok, a fogak fejlôdésére és egész-
ségére, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású, 
illetve hörgôpanaszokra, náthás problémákra, ízüle-
ti betegségek megelôzésére, reumás fájdalmak eny-
hítésére is kedvezôen hat. Élettani hatásánál meg 
kell említeni, hogy nagyon jó vértisztító, magas víz-
tartalma miatt vesetisztító. A cseresznye kocsánya 
külön gyógyhatású növényi rész, mely vizelethajtó, 
vérnyomáscsökkentô hatású. 

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
A cseresznyefákat augusztusban vagy szep-
temberben célszerû metszeni és ritkítani.
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Hívhatják lóféregnek, lótetûnek, lóbogárnak 
vagy akár vakondtücsöknek is, nem segít 
rajta, mindenképp, legalábbis legtöbbünk szá-
mára, visszataszítóan ronda állat. Ha valaki 
nem is látott még lótücsköt, a hírét biztosan 
hallotta. 

Régóta ismert jószág, elsôsorban a zöldségter-
mesztôk rettegnek tôle jogosan, mivel a kertek-
ben, szabad földön, üveg vagy fólia alatt egy-
aránt, de szántóföldi körülmények között is óriási 
pusztítást tud végezni veteményesben, dísznövé-
nyek, vagy szántóföldi növények közt. Föld alatti 
„léptei” nyomán a növényállomány kiritkul, mert 
táplálékszerzô kôrútjain az útjába kerülô fiatal 
növények, palánták gyökereit megrágja, elrágja, 
rongálja. Hiába táplálkozik talajlakó káros rova-
rokkal és egyéb terrikol állatokkal is, haszna nem 
múlja felül károsítását. Magyarország területén 
mindenhol elôfordulhat, kedveli a nyirkos, lazább 
talajokat, melyekben könnyen mozog. 

FÔLEG ÉJSZAKA AKTÍV, de jelenlétét könnyû 
felismerni, ugyanis közvetlenül a talaj felszíne 
alatt húzódó szövevényes, kanyargós ujjnyi átmé-
rôjû járatainak boltozata a felszín fölé emelkedik. 
Mozgása közben nem kíméli a növények gyökér-
zónáját, sôt, szárazságban elôszeretettel keresi is 
a lédúsabb növényeket. A lárva és az imágó egy-
aránt pusztító.

A KIFEJLETT ROVAR 4-6 cm hosszú, henge-
res testalkatú, barna színû állat. Különlegessége, 
hogy elsô pár lába kiszélesedett, ún. „vakondláb”, 
a föld túrására alkalmas ásóláb. Két pár szár-

nyával bár jól repül, 
azonban ritkán teszi. 
Csak június körüli me-
leg napokon, párzás 
idején találkozhatunk 
vele a felszínen, mert 
ekkor üli ott nászát.  
A párosodás után a 
nôstény a több száz 
tojását a talaj felszíne 

alá helyezi tyúktojás nagyságú kamrákba. A lárva 
a kifejlett egyedre hasonlít, azzal a különbséggel, 
hogy nincs szárnya. A tojásokból való kikeléskor 
még hangya nagyságú, aztán a vedlések során 
lesz egyre nagyobb. Elsô évben még lárva alak-
ban telel, a következô tavasztól további vedlések-
kel fejlôdve válik kifejlett szárnyas imágóvá, és a 
második évben már ebben az alakban vészeli át a 
hideg hónapokat. A telelés utáni érési táplálko-
zással (ekkor a legkártékonyabb) válik ivaréretté, 
és kezdi júniusban az újabb nemzedék a kétéves 
fejlôdését.
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SEPTIFORTE
       Septonic

Dugulás megelôzésére, 
lerakódások, kellemetlen szagok
megszüntetésére, 
kémiai és kerti WC-k kezelésére.

www.canaswiss.hu 
Telefon: +36 1 256-8620 

Vegyi anyagot 
nem tartalmazó, 
biológiai termékek.

A szennyvízaknák, csôvezetékek  
karbantartója

Kíméletes, 
környezetbarát, 

tökéletes tisztítás 
a vizes  

helyiségekben.

Lebont, felold, szagtalanít.

VÉDEKEZÉS Ha rákattintunk a NÉBIH növényvédô 
szerek adatbázisa oldalra az interneten, és a ráke-
resünk a lótücsök károsítóra, két készítményt talá-
lunk, melyekben név szerint szerepel, mint célszer-
vezet. Az egyik az Arvalin LR (3 éves szavatosságú), 
a másik a Nemastar (gyártástól számított 6 hét az 
eltarthatósága). A szerekkel kapcsolatban feltétle-
nül be kell tartani a felhasználásukra vonatkozó, 
címkén található elôírásokat, mert különben ha-
tástalanok lehetnek a kezelések. Nem mindegy az 
idôzítés (legjobb a tojásrakás elôtti idôszak), nem 
mindegy a talaj nedvességtartalma (se a száraz-
ság, se a túlzott nedvesség nem kedvez), sôt nem 
mindegy a talaj hômérséklete (hideg talajban nem 
aktívak a kártevôk) sem, ezenkívül a kijuttatásuk 
mûvelete is megfelelô gondosságot igényel!

Természetesen a telepítés elôtti rovarkár-
tevôket, vagy az azokat is pusztító, különbözô 
talajfertôtlenítôk is eredményesen használhatók 
ellenük, párosodás idején, a felszínen mászkálók-
nak, ha nincs sok belôlük, csapdát is lehet állítani, 
talajmûveléssel pedig a tenyészidôszakban egész 
évben gyéríthetôk.

Taxner Ágnes

Kerti tipp

Viszonylag sok a természetes ellensége, pl. 
baromfi, fácán, fogoly, akár a macska is. Ke-
veseknek vigasz ugyan, hogy a vakond is kö-
zéjük tartozik, de horgászoknak jó hír lehet 
az, hogy kiváló horgász csali, fôleg a harcsá-
ra vágyóknak!

Forrás: Indafotó – bozsaedozsó

FIZETETT HIRDETÉS

Hiába minden gondoskodásunk, odafigyelé-
sünk, 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 ke-
resztül felszívódó rovar- és csigairtó szerekkel le-
het kísérletezni, de ez cseppet sem természet- és 
környezetbarát megoldás. Ugyanis ezek a szerek 
válogatás nélkül pusztítják nemcsak a csigákat, 
hanem a rovarok nagy részét is, aminek következ-
ményeként a kertünket látogató énekesmadarak, 
sünök is elpusztulhatnak. 

HATÉKONY VÉDELEM Ennek okán fejlesztettük 
ki a gyógynövényhatóanyag-tartalmú PERIDOX 
(CSR0,2) Csiga Riasztószert, amellyel ter-
mészetes úton védekezhetünk a csigák 
ellen, használatával hatékony védelmet 
tudunk biztosítani még a meztelencsigák 
ellen is.

KOMPOSZT KEZELÉSE Érdemes 
odafigyelni a komposzt csiga-
mentesítésére is, hisz a komposzt 
maga egy csigakeltetô. Javasolt 
a komposzt kiterítése elôtt 1-2 
héttel a kezelése oly módon, hogy 
a flakon tartalmát elkeverjük 20-
25 l vízzel, majd beáztatjuk a 
komposztot. Így a komposztban 
megbúvó csigákkal sem fertôz-
zük vissza a kertünket, vetemé-
nyesünket. 

FELHASZNÁLÁS Az üveg tar-
talmát keverje el 2 l vízben, majd 
töltse bele egy kézi szórófejes fla-
konba, vagy kis kézi permetezôbe. 

A megvédeni kívánt területet, ágyások szé-
leit alaposan permetezze be. 

A kezelést a terület fertôzöttségének 
mértékében 1-2 hetente ismételje meg 
addig, amíg észleli a csigák jelenlétét. Vi-
rágágyások esetében sokat segít, ha a fa 

ágyásszegélyt kezeljük le.

NEM MÉRGEZÔ A gyógynövény-
hatóanyagokra alapozott védeke-
zés a kártevôk ellen rövid távon 
nem olyan hatékony, mint a méreg-
gel történô védekezés, de hosszabb 
távon sokkal jobban meghálálja a 
gondoskodást, hisz sem magunkat, 
sem a kertünket látogató énekes-
madarakat, sünöket nem károsítja.

CSIGA, HUSS…!
Csak természetesen… PERIDOx NO KILL csigariasztóval

A terméket keresse 
a gazdaboltokban!
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Hatalmas szüret lesz!
A bőséges termést a Dynali 
lisztharmat elleni védelme garantálja

Tavaly voltak területek, ahol töredék termésmeny-
nyiséget szüreteltek a szôlôsgazdák. Sokadik éve 
hatalmas gond a lisztharmat, még nagyüzemi ké-
szítmények használata esetén is. Igyekszem néhány 
használható tanácsot adni szôlôtôkéink megvédé-
séhez. Nem komplett növényvédelmi technológiát, 
hanem inkább az adott idôszak lisztharmat elleni 
védekezéseit nézzük meg kicsit részletesebben.

KONTAKT SZERREL KEZDJÜNK Reményeim 
szerint mindenki végzett lemosó permetezést a 
metszés után. A lisztharmat szempontjából a kén-
tartalmú szerek (Thiovit, Kumulus, Microthiol, a 
teljesség igénye nélkül) számítanak igazából. Sor-
rendben elôször a kontakt kéntartalmú, ezt köve-
tôen a kénpótló, majd a felszívódó készítmények 
következnek. Ennek az idôszaknak a teendôje az 
atkák elleni védekezés is, mivel a kénnel történô 
kezelések nem nyújtanak kellô védelmet. Hatékony 

atkaölô készítmények állnak rendelkezésünkre (Or-
tus, Zoom, Nissorun, Flumite).

KIS KISZERELÉSBEN Szerencsére hazánkban a 
törvényi szabályozás lehetôvé tette, hogy néhány 
feltételes forgalmi kategóriájú (zöld könyves) ké-
szítmény kis kiszerelésben (ampullás és 50 ml) bár-
ki által megvásárolható legyen. Ezek közé tartozik 
a lisztharmat elleni védekezés egyik fontos készít-
ménye, a kénpótló Karathane Star is. Nagy elônye, 
hogy nem perzsel és már alacsony hômérsékleten 
is jól mûködik, gyógyító (kuratív) és a már meg-
jelent fertôzést megszüntetô hatással (eradikatív)  
is rendelkezik. A teljes lombozat megjelenése után 
már van lehetôségünk felszívódó készítmények 
használatára (Topas, Bumper).

A SZISZTEMIKUS SZEREK jelentôsége abban is 
rejlik, hogy az intenzíven növekedô vesszôk kon-
takt készítmény használata esetén védtelenné vál-
nak, míg a nedvkeringésbe bekerülô hatóanyagok a 
legfiatalabb hajtásvégekhez is eljutnak, megvédve 
azokat. Rendelkezésünkre állnak a szôlô legfonto-
sabb három betegsége ellen egyszerre védelmet 
nyújtó készítmények is  (Quadris, Universalis, Cabrio 
Top), melyek a lisztharmat mellett még peronosz-
póra és szürkerothadás ellen is kielégítô hatással 
rendelkeznek. Cikkemben csupán fel szerettem vol-
na hívni a figyelmet a lisztharmat elleni védekezés 
jelentôségére. A teljes technológiával kapcsolatban 
kérje ki a gazdaboltos kollégák tanácsát. 

Andrej András

Bújj, bújj, zöld ág….
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Kerti tipp

A kéntartalmú készítmények magasabb dózis-
ban atkaölô mellékhatással is rendelkeznek. 
Használatuknál figyelembe kell vennünk azt, 
hogy 25 fok felett perzselnek. Mindenképpen 
védekezzünk már a korai idôszakban a haj-
tások megjelenésekor, mivel a lisztharmat a 
rügyekben és a beteg vesszôkön telel át.

Kedves olvasóm, ne rémüljön meg, nem egy gyermek-
mondókába fogtam bele. Amikor ezeket a sorokat pa-
pírra vetem, a saját szôlômben is épp csak kezdenek 
növekedni a hajtások. Mire az újság Önökhöz kerül, 
remélem már beindulnak az álmosan hajtó vesszôk is. 
Kemény télen vagyunk túl. A fagy alaposan meg-
tizedelte a vékonyabb hajtásokat. Bízom benne, hogy 
nem ismétlôdik meg a tavalyi dráma, amit nem vitt el 
a lisztharmat, azt a szürkepenész tett tönkre…



A fûszerkert ideális köztes megoldás a pusztán 
dekorációs célú pázsitos, díszágyásos elrende-
zés és a gyakran sok munkát adó veteményes-
kert között, hiszen egy fûszersarok gondozása 
nem idôrabló és bonyolult feladat, mégis 
hasznosítható, a konyhában felhasználható 
alapanyagot nyerhetünk ki belôle. A tavaszi 
kertrendezés, kertrenoválás során ezért érde-
mes elgondolkodni azon, hogy egy pár négyzet-
méteres területet átállítsunk fûszertermelésre!

Elsô lépésben mindig a fûszerkert helyét jelöljük 
ki, de ne oda álmodjuk meg, ahol épp van egy kis 
szabad hely, hiszen vannak praktikus szempontok. 
Jó, ha ez a terület közel van a bejárathoz vagy a 
teraszajtóhoz, hogy fôzés közben egyszerû legyen 
kiszaladni pár marék növényért, illetve azt is tart-
suk szem elôtt, hogy a legtöbb fûszernövény me-
leg- és fényigényes, tehát ne árnyékolt, huzatos 

helyet kapjanak. A hely után a forma következik, 
hiszen az egyszerû sorokba ültetés helyett sokkal 
jobb alternatívák vannak, és az is lényeges, hogy 
a fûszerkert dekoratív legyen, illeszkedni tudjon a 
dísznövények, a gondozott pázsit közé.  

A SPIRÁLOS ELRENDEZÉS egyszerre szép és 
hasznos, hiszen nem kell mindenért a földig hajolni 
(ami idôsebb kertészkedôk esetében például fon-
tos szempont). A spirális fûszerkert hátránya, hogy 
építése összetettebb, hiszen egy felfelé emelkedô 
spirálos formáról van szó, amit földdel kell meg-
tölteni. A csigaforma tetején lesz a legszárazabb a 
talaj, lejjebb pedig egyre nedvesebb, ezzel számol-
junk az ültetési rend kialakításakor. Elônye viszont, 
hogy roppant mutatós és szûk helyekre is ideális 
elrendezés! 

A SAKKTÁBLÁS KIALAKÍTÁS is remek választás, 
ez is elôtérbe helyezi a díszes külcsínt, ráadásul esôs, 
saras idôben is könnyen megközelíthetjük. Ehhez a 
formához csupán tucatnyi térkôre lesz szükségünk, 
melyeket sakktáblát utánozva helyezzünk ki, tehát 
például a tábla világos négyzetei a kôlapok, a sötét 
négyzetek pedig a beültethetô földdarabkák lesz-
nek. A mûvelet nem bonyolult, ügyesebb próbálko-
zók külsô segítség nélkül is megépíthetik. 

A  KÖRCIKKELYES FÛSZERKERT a harmadik 
kedvelt forma, mely a régi, klasszikus kolostor-
kerti ágyásokat idézi, ráadásul változatosan ala-
kítható ki. A körszeleteket alacsony sövénnyel, 
talajtakaró cserjével, vagy téglával, díszkövekkel 
választhatjuk el, így az áttekinthetôség és a meg-
közelíthetôség is megoldott lesz. Nagyobb méretû 
körágyásnál egy-egy cikket parlagon hagyhatunk, 
ezeket kaviccsal vagy kôzúzalékkal feltöltve be-
járást biztosíthatunk a belsô részek felé. A kör-
cikkelyes fûszerkert közepére esetleg valamilyen 
dísznövény telepíthetô, hogy még esztétikusabb 
legyen a látvány! 

Természetesen ezeken kívül is vannak lehetô-
ségek, például ha helyszûkében vagyunk, vagy csak 
nem akarunk a kert központi részén növényt ter-
meszteni, akkor választhatjuk a kerítés vagy kerti 
út menti sávokat is erre a célra, ha ott elegendô 
mértékû a napfény. Ha ide virágos vagy illatos fû-
szernövényeket telepítünk (zsálya, levendula, ka-
kukkfû), akkor kettôs hasznot könyvelhetünk el.

Megyeri Szabolcs
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Fûszerkertre fel! Kerti tipp
A fûszernevelés balkonokon is lehetséges, csu-
pán általános termôföld, pár virágláda vagy 
cserép, palánták és némi kézügyesség szük-
ségesek hozzá. A napos, fényes erkélyeken jól 
érzik magukat a mediterrán fûszernövények.
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A körömvirág, vagy kenyérbélvirág, régóta 
kedvelt gyógy-, dísz- és festônövény, melyet 
Európában már a 12. század óta termeszte-
nek. Mediterrán eredetû faj, Magyarországon 
mindenhol termeszthetô. Színpompás sárga 
virágai egészen az utolsó ôszi napsugarakig 
beragyogják a kertünket.

MIRE JÓ? Virágai gazdagok különféle flavonoid 
és karotinoid festékanyagokban, ezért természe-
tes növényi festékként használják élelmiszerekben.  
Teája gyomor-, nyombélfekély gyógyítására hasz-
nálatos, a belôle készített krémet pedig sebekre, 
égési sérülésekre, visszérre, fekélyekre és egyéb 
bôrelváltozásokra alkalmazzák. A termésébôl saj-
tolható olaj belsôleg alkalmazva gyulladáscsökken-
tô. Virágágyásokba vagy cserépbe is ültethetô, ki-
váló vágott virág. Friss leveleit és virágait nyersen, 
salátaként fogyaszthatjuk. A körömvirág a bioker-
tek egyik elengedhetetlen növénye, a gyökerében 
kiválasztódó anyagok ugyanis a talajban elôforduló 
fonálférgek, valamint a csigák ellen is hatásosak. 

BOTANIKAI JELLEMZÔK A körömvirág egyéves, 
lágyszárú növény. Gyökere karószerû, szára elágazó, 
40-60 cm magasra nô meg. Levelei világoszöldek, 
hosszúkás lándzsa alakúak, sárga-narancssárga 
fészekvirágzatai kb. 3-6 cm átmérôjûek. Termései 
karomszerûen görbültek, érdes-bibircses a felüle-
tük. Csírázóképességüket rövid ideig ôrzik meg.

KÖRNYEZETI IGÉNYEI Meleg- és fényigényes nö-
vény, hidegtûrô képessége jó, az enyhébb fagyokat 
károsodás nélkül elviseli. Mélyrétegû középkötött 
vagy jó minôségû homoktalajon érzi legjobban ma-
gát. Fontos: párás területekre ne telepítsük, mivel az 
kedvez a körömvirág lisztharmat megjelenésének. 

SZAPORÍTÁSA A körömvirág magvetéssel szapo-
rítható. A magok már 8-10 °C-on elkezdenek csí-
rázni, a csírázás 5-14 napig tart. Cserépbe és köz-
vetlenül szabad földbe is vethetô, utóbbi esetben 
a vetés ideje március vége-április, a vetés mélység 
2-3 cm. A növényeket kelés után ritkítsuk 5-8 cm-
re, vagy ültessük át kb. 20×25 cm-es térállásra. 

BETAKARÍTÁSA A teljesen kinyílott sárga-narancs-
sárga virágzatokat kell betakarítani. A betakarítás 
az elsô virágok megjelenésétôl (május vége-június) 
egészen az ôszi fagyokig tart. A virágok igen sé-
rülékenyek: a levágott virágfejeket gyûjtsük kosa-
rakba, majd minél hamarabb szárítsuk meg. Akkor 
lesz szép, élénksárga a szárított anyag, ha a virá-
gokat fej-fej mellett kiterítve, szellôs, árnyékos, 
védett helyen szárítjuk meg. Fontos: a körömvirág 
színanyagainak egy része hôre érzékeny, ezért ma-
ximum 35-40 °C-on szárítsuk. A szárított virágokat 
zárt tárolóban kell tartani, mert igen érzékenyek a 
levegô páratartalmára és a különbözô szagokra.

Kindlovits Sára

Szép és hasznos – a kerti körömvirág

Kerti tipp

Ha virágáért ültetjük a körömvirágot, ér-
demes a telt virágú, sötétebb színû dísznö-
vényfajták közül választani, mivel azokból 
több, nagyobb színanyagtartalmú szárított 
virág nyerhetô. Ilyen fajta a ’Claudia’, a pi-
rosas-narancs virágú ’Neon’, a ’Balls Orange’ 
vagy az ’Orange porcupine’.

A virágok folyama-
tos szedése serken-
tôleg hat az újab-
bak képzôdésére. 
Ezért ha csupán 
díszítô céllal ültet-
jük is ôket, akkor is 
érdemes mindig le-
csípni az elnyílott 
virágokat! 

  Jó tudni!
Egyre elterjedtebbek a gazdálkodók körében 
a különbözô természetes anyagokból készült 
tápoldatok. Az algák a természetben elô-
forduló egysejtû növények, melyek a kör-
nyezetükbôl fotoszintézissel állítják elô saját 
táplálékukat az általuk felvett anyagokból. 
Az algák különleges tulajdonsága, hogy nagy 
mennyiségû tápanyagot képesek felvenni és 
eltárolni (élô vagy holt szerves anyagként).  

AZ ÉLÔ ALGÁS TÁPOLDAT használatával jobb 
gyökérképzôdést, intenzívebb hajtásnövekedést 
érhetünk el, s mivel erôsíti a növények immun-
rendszerét is, komolyabb ellenálló képességet 
biztosít a növény számára. Ha a növényünket va-
lamilyen stressz éri (pl. fertôzés, vihar, szárazság), 
az algás lombtrágya komoly segítséget jelenthet a 
regenerálódásában. Ezenkívül segíti a fotoszinté-
zist és javítja a növény anyagcseréjét. Egészség-
ügyi várakozási idô nincs, így akár a szedés nap-
jáig alkalmazhatók.

ZÖLDSÉGFAJTÁK kezelésénél egészségesebb, és 
tömegesebb termést takaríthatunk be. Szôlônél 
már lemosó permetezéskor is alkalmazható, de 
virágzáskor, bogyóképzôdéskor és fürtzáródáskor 
használata különösen ajánlott. Ültetvénye így 
ellenállóbb, termése egészségesebb és nagyobb 
lesz, a természetes cukorfokot akár 5-10%-kal is 
növelheti.

GYÜMÖLCSFÁKAT évi 3-4 alkalommal is aján-
lott kezelni. A szôlôhöz hasonlóan már lemosó 
permetezéskor is érdemes kijuttatni az élô algás 
tápoldatot, mert az megerôsíti a növény immun-
rendszerét és a betegségekkel szemben ellenállób-
bá teszi. Különösen virágzáskor ajánlott a haszná-
lata, általa jobb lesz a terméskötôdés.

VÁZÁBA is készülhet algaoldat, így a vágott virá-
gok hosszabb életûek lesznek. A lakásban tartott 

dísznövények, a virágoskert növényei, a balkonon 
nevelt virágok is meghálálják a használatát. 

A szerves algás tápoldat nem tartalmaz sem-
miféle mérgezô, illetve környezetterhelô anyagot, 
így kertje gondozását 100%-ban természetes 
módon végezheti.

Élő algás
növÉnyi
tápoldat termék

100%
bio

a termÉszet erejÉvel!
NaNotechNológia a NövéNytermesztésbeN

www.organicworld.hu

keresse a gazdaboltokban!

Csak természetesen

Élô algákkal

Alga a természetben



A növényi betegségeket okozó fitoplazmák -  
korábbi nevükön mikoplazmák - kimutatását, 
azonosítását igen apró méretük nehezíti. A fer-
tôzött növények víz- és tápanyagforgalmát gá-
tolják, esetenként megállítják, így a növények 
sárgulását, majd elhalását okozzák. Szúró-szívó 
szájszervû kabócák terjesztik. 

A fitoplazmák mikroszkopikus méretû egysejtû kór-
okozók, sok tulajdonságuk a baktériumokhoz, vala-
mint a vírusokhoz hasonló. A fertôzést követôen a 
növényben szisztemizálódnak, minden részébe el-
jutnak. Magokkal nem terjednek. Aktív terjesztésü-
ket a szúró-szívó szájszervû kabócák, levélbolhák 
végzik, melyek fertôzôképességüket életük végéig 
megtartják. Fô terjedésük: a fertôzött gyümölcs-
fáról vagy szôlôtôkérôl származó szemzô- és oltó-
vesszôvel elôállított oltványokkal. 

VÉDEKEZÉS Az általuk okozott betegségek ellen 
megelôzéssel lehet csak védekezni, a beteg növé-
nyek gyógyítására nem áll rendelkezésre vegyszer. 
Egészséges, fitoplazma-fertôzéstôl mentes oltvá-
nyok telepítésére kell törekedni. A betegség fellépé-
sekor a tünetes növényeket gyökérzetükkel együtt 
el kell távolítani és meg kell semmisíteni. A kabócák 
és levélbolhák ellen rovarölô szeres permetezéssel 
kell védekezni. A terjesztô vektorok jelenléte, töme-
ges megjelenése a növények lombjára kihelyezett 
sárga lapos ragacsos csapdákkal figyelhetô meg. 

KAJSZI SÁRGULÁSA ÉS LEVÉLSODRÓDÁSA  A 
kórokozó (European stone fruit yellowing phytoplas-
ma, Ca. Phytoplasma prunorum) fô gazdanövénye a 
kajszibarack, de fertôzi az ôszibarackot, cseresz-
nyét, meggyet és az újabban hazánkban is kedvelt 
japánszilvát is. A fertôzés után a gyümölcsfákon 
a kajszi gutaütéséhez hasonló tünetek figyelhetôk 
meg: részleges vagy teljes lankadás, levélsárgulás, 
a levelek színük felé háromszög alakban sodród-
nak, a levéllemez megkeményedik, megvastagodik 

(1. kép). Ezt követi a tüneteket mutató lombkorona 
elhalása. A törzsön mézgásodás nem alakul ki, a 
kéreg alatt a háncsszövet elbarnul.

A SZÔLÔ ARANYSZÍNÛ SÁRGASÁGA Termesz-
tett növényeink közül csak a szôlôt fertôzi meg  a 
betegség kórokozója (Grapevine flavescence doreé 
phytoplasma, Ca. Phytoplasma vitis). Ez a karantén 
kórokozó hazánkban 2013-ban jelent. Gyors el-
terjedését segíti, hogy a kórokozó megtelepedése 
elôtt néhány évvel már megtelepedett hazánk-
ban a betegséget terjesztô szôlôkabóca is (2. kép).   
A beteg töveken az erôteljes tünetek nyár végére 
alakulnak ki: a levelek a hátoldaluk felé sodródnak 
és megkeményednek, a fehér fürtû fajtáknál a leve-
lek sárgulnak, a kék fürtûeknél pedig bevörösödnek 
(3. kép). Gyakori, hogy ezek a tünetek a tôkén csak 
egy-egy hajtáson alakulnak ki. A szôlôkabóca lár-

vái és imágói ellen a lambda-cihalotrin és delta-
metrin hatóanyagú rovarölô szerek engedélyezet-
tek házikertekben. A kezelés idejét a csapdafogás 
eredményei alapján határozzák meg.

FÉSZKESVIRÁGZATÚAK SÁRGULÁSA Több száz 
növényfajt fertôzô betegség, kórokozó neve Aster 
yellows phytoplasma, Ca. Phytoplasma asteris. A 
betegség elsôsorban a fészkes virágzatú növények-
nél gyakori, de fertôzi zöldségfélék közül többek 
között a sárgarépát, zellert, burgonyát, salátát is. 
Sajátos tünetei: a növények törpék, fokozott el-
ágazást, valamint torzult, megvastagodott, apró 
leveleket fejlesztenek, a levelek gyakran sárgulnak, 
illetve megvörösödnek. A fertôzött növények vi-
rágszirmai torzulnak, elcsökevényesednek, színük 
is megváltozik, elzöldülnek (4. kép).

Dr. Némethy Zsuzsanna
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A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. 
Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 Envidor®

Atka- és rovarölô 
permetezôszer

- Az atkák minden fejlődési alakja 
ellen hatásos

- Hatását a hőmérséklet kevésbé 
befolyásolja

- Több hetes hatástartam

Fitoplazmás
pusztulás 4.3.2.1.

Új dimenzió 
az atkák ellenei 
küzdelemben!

Floramite 240 SC
atkaölő permetezőszer

Az atkák valamennyi fejlődési 
állapota (pete, lárva, nimfa, 
és imágó) ellen hatékony,  
legalább 3 hét a készítmény hatás-
tartama.

Felhasználható: paprika, paradicsom, 
tojásgyümölcs, uborka és dísznövény 

kultúrákban.



Bizony a pom-
pás, sokszínû, 
változatos, 
méltán közked-
velt rózsáinkat 
sem kímélik 
a károsítók. 
Olyan sok van 
belôlük, hogy 
külön cikkben 
ismertetjük a 
kórokozókat, 
a következô 
számban pedig 
megismer-
kedhetnek a 

kártevôkkel is. A leggyakoribb kórokozók 
beazonosításához az alábbi tünethatározó 
nyújt segítséget.

A LEVÉLEN
Lisztharmat: fehér, lisztes bevonat, súlyos fer-
tôzés esetén a levelek, a hajtásvégek deformá-
lódnak, a bevonaton késôbb apró, fekete göm-
böcskék láthatók
Rózsarozsda: elôször a levelek színén fekete 
képletek jelennek meg, ugyanott a fonákon na-
rancssárga, kidudorodó, majd szétporladó kép-
zôdmények, késôbb ugyancsak a fonákon sárga, 
majd barna, fedett, végül szétporló telepek
Fabreás betegség (csillagrozsda): a leveleken 
fekete, berepedezett szélû foltok láthatók.

A HAJTÁSON, BIMBÓ ALATTI SZÁRON
Lisztharmat: dús, fehér, lisztes bevonat
Rózsarozsda: megvastagodás, enyhe deformáció
Botritiszes betegség: sebzések körül, metszfelü-
letbôl kiindulva bordó, majd barna elszínezôdés
A VIRÁGON
Botritiszes betegség: vizenyôs, áttetszô, vörös 
szegélyû foltok

A BETEGSÉGEKRÔL RÉSZLETESEBBEN
• Lisztharmat:  A feltûnô levéltüneten, a lisztes 
bevonaton kívül fehér penészgyeppel vonja be a 
hajtásokat, vesszôket és a bimbók csészeleveleit. 
A gombafonal-szövedéke legsûrûbb a tüskék kö-
rül. Erôs fertôzés esetén a levelek, hajtások el is 
torzulhatnak. A rózsa lisztharmat kórokozója a 
rügyekben telel.

Védekezés: A fertôzött részeket vágjuk le és 
égessük el. Itt is, mint a gyümölcsfáknál, végez-
zünk tél végi lemosó permetezést, rügypattanás 
elôtt kéntartalmú gombaölô szerrel. Rügypatta-
nástól megelôzô védekezésként használhatjuk az 
Amistar, Saprol rózsabetegségek elleni szereket, 
permetezhetünk például a Topas 100 EC gomba-
ölô készítménnyel.
• Fabreás betegség vagy csillagrozsda: A fertô-
zés a leveleken fekete, berepedezett szélû, jelleg-
zetes csillag alakú foltokat okoz. Késôbb a foltok 
összeolvadnak, a beteg levél lehullik.

Védekezés: Ha csak 1-2 fertôzött levelet ta-
lálunk, vegyük le és égessük el. Tömeges fertôzés 
esetén az elsô tünetek megjelenésétôl a követke-
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Ha betegek a rózsák…

Rózsa csillagrozsda Rózsa lisztharmat Rózsa peronoszpóra
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zô gombaölô szerek valamelyikével permetezzünk: 
Amistar, Rézoxiklorid, Nordox 75 WG, Saprol ró-
zsabetegségek elleni szer. A kezelést 7-10 napon-
ként ismételjük meg.
• Rózsarozsda: A rozsdagombákra jellemzôen 
egyszerre többféle szaporítóképlet is jól látható a 
fertôzött részeken. Elôször a levél színén fekete 
folt keletkezik, majd ugyanitt a fonákon narancs-
sárga telep dudorodik ki, belôle narancssárga spó-
rák rajzanak szét. Késôbb ugyancsak a fonákon 
sárga, majd barna telepek jönnek létre, belôlük 
barna spórák rajzanak. A rózsarozsda kórokozója 
nem gazdacserés, csak a rózsán él, ott minden fej-
lôdési alakja megtalálható. A lehullott levelekben 
vagy a vesszôkben telel.

Védekezés: A fertôzött részeket vágjuk le 
és égessük el. A tél végi lemosó permetezést az 
Astra Rézoxiklorid, Nordox 75 WG réztartalmú 
gombaölô szerek valamelyikével végezzük el. 
Nyáron, fôleg megelôzésképpen, az Amistar, Dit-
hane M-45, Miltox Speciál Extra WP, Saprol ró-
zsabetegségek elleni gombaölô szerek valamelyi-

kével permetezzünk. A kezelést 10-14 naponként 
ismételjük meg.
• Botritiszes betegség: A botritiszes betegség, 
vagy más néven szürkepenész kórokozója min-
denütt jelen van, fertôzésre azonban csak hûvös, 
nedves körülmények között, sûrû, gyomos állo-
mányban számíthatunk. A hajtásokat, vesszôket 
és a virágokat támadja meg, a leveleket nem.  
A hajtáson, vesszôn bordó, majd megbarnuló fol-
tok keletkeznek sebzések körül, metszfelületeken. 
Ha a folt körbeöleli a felületet, a felette lévô ré-
szek elhalnak. A bimbó sziromlevelei elbarnulnak, 
a kinyílt szirmokat vizenyôs, néha vörös szegélyû, 
kerek foltok csúfítják el.

Védekezés: Tartsuk gyommentesen növénye-
inket, a beteg részeket vágjuk le, szükség esetén 
permetezzünk pl. az Amistar gombaölô szerrel.

Láthatjuk, hogy több olyan készítmény is van, 
amely legalább három kórokozó ellen is megvédi 
növényeinket: pl. az Amistar, a Saprol a rózsabe-
tegségek ellen alkalmazható szerek. (Folytatjuk)

Molnár Zsuzsa

Lassan teljes erôvel beindul a tavaszi, nyári 
vegetáció, amikor is egyre gyakrabban talál-
kozhatunk a különbözô makro- és mikroelem- 
hiányokkal és annak tüneteivel. Megállapításuk 
nem mindig egyszerû feladat, de szerencsére 
vannak olyan, viszonylag egyszerû gyakorlati 
tapasztalatok, amelyek jól eligazítanak. Ezek 
ismertetésével szeretnék a termesztôk, házi-
kerti gazdálkodók segítségére lenni. 

A  felületes szemlélônek a tünetek gyakorta ha-
sonlítanak kórokozó, esetleg kártevô jelenlétére, de 
ilyenkor másodlagos tüneteket nem lehet találni. 
Például hiányoznak a gombaképletek, nincsenek a 
kártevônek vedlési, szívogatási nyomai, a torzulá-
sokban nem találunk vedlési maradványokat.

LÁTHATÓ HIÁNYTÜNETEK Új leveleken vagy le-
vélrügyeken, hajtásvégeken jelentkezô elváltozá-
sok. A csúcsrügyek elpusztulnak, mint általános 
jelenség, vagy enyhébb esetben a csúcsi leveleken 
találjuk a tüneteket.

– A csúcslevelek színesednek, fôleg pödrôd-
nek, elszáradnak és a csúcsrügynél elhalást is ta-
lálhatunk. Ez a tünet Ca (kalcium) hiányára utal. 
Zöldségfélékben lehet gyakoribb, de az almánál a 
gyümölcsön jönnek elô foltosodások ôszre. A kalci-
umos lombtrágya mellett a talajlazítás, porhanyó-
sítás is eredményes lehet, de az érett istállótrágya 
is jól gyógyítja.

– A csúcsi levelek világosabb zöldek lesznek és 
törékennyé is válhatnak, melynek velejárója lehet 
még, hogy a szár a csúcsrügynél elhal. Ez a B (bór) 

hiányának jele, fôleg zöldségféléknél (karfiol, ká-
poszta stb.) gyakori, de a csonthéjasoknál is meg-
jelennek a tünetek (meggy, cseresznye).

– A csúcsrügyek élôk maradnak, de klorotiku-
sak lesznek, ami elhalt szövetfoltokkal is járhat, a 
levélerezet világos-, vagy sötétzöld lesz. A fiatal 
leveleken jelentkeznek a tünetek, melyek hervadtak 
vagy nem jellegzetes  zöldek (klorotikusok),  gabo-
nánál, zöldségeknél a csúcs alatti szár megdôl, ez a 
Cu-(réz)hiány jele.

A következô tünetegyüttes is a fiatal leve-
leken van, nincs hervadás, de szinte mindig van 
sárgulás, elhalt szöveti foltokkal. 

– A szövetfoltok elhalásával két eset lehet: a 
fiatal levelek tarkulnak, kisárgulnak, de az erezet 
zöld marad, ez a Mn-(mangán)hiány tünete. Elô-
fordul gyümölcsökön, de zöldségféléken is.

– A másik tünettípus, amikor nincs szöve-
ti elhalás, de az erezet erôsen sárguló, klorotikus, 
világoszöld, ez a S-(kén)hiány tünete. Repcében 
gyakori.
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Másképpen a tápelemek hiánytüneteirôl 

Kalciumhiány tünete

Bórhiány tünete paradicsomon

Vashiány tünete almán Vashiány tünete almán

FLORIMO PázsIttRágya 3In1

széPítse keRtjét FLORIMO teRMékekkeL!

növényeInk gOndOzása



Messzirôl látszanak a sárguló levelek a növé-
nyeken, de az erezet sötétzöld, az egyik leggya-
koribb hiánybetegség tünete a Fe-(vas)hiánynak. 
Gyakori gyümölcsfákon, szôlôn, zöldségekben is.

Az alábbiakban az idôsebb részeken, vagy ala-
csonyabban levô leveleken található helyi, vagy 
általános tünetek alapján tudunk következtetni a 
hiánybetegségekre. Két nagy tünettípus van:

Amikor a teljes növényen mutatkoznak a tüne-
tek, vagy helyileg elhatárolhatóan, lokalizáltan.

– Az általánosan az egész növényen megjelenô 
alsó részen száradás, levélpergés, gyakran kivilá-
gosodó levelek, fôleg az idôsebb levelek sárgulása, 
világosbarnás színe, a szárak rövidülnek, vékonyak, 
ez a N-(nitrogén)hiány tünete. Gyakori gyümölcsö-
kön, szôlôben, zöldségekben is. Hosszú szárazság, 
tömött talaj, magas mésztartalom elôsegíti. Erôs 
terméscsökkentô lehet, fôleg a következô évre.

Ha a növény sötétzöld, vagy egészen bíborvö-
rös is lehet, de az idôsebb levelek sárgák és szárad-
nak, elszáradnak, súlyosabb esetben száraik rövi-
dültek és vékonyak, az a P-(foszfor)hiányra utal.

– Amikor a tünetek lokalizáltan jelentkeznek 
foltosságban vagy klorotikus jelekben, esetleg folt-
száradással mutatkoznak, alapos megfigyelésre van 
szükség. Ezek az esetek keverhetôk leggyakrabban 
össze a betegségek tüneteivel. Tápanyaghiánynál 

soha nincs gombára utaló jel, gombaképlet, pe-
nészgyep-kiverôdés.

A levelek vörösödôek lehetnek, élettelen szö-
vetfoltokkal, a levélcsúcsok és -szélek bepödrôd-
nek, a szárak vékonyodnak, ez a Mg (magnézium) 
hiányára utal. Gyakori szôlôben, gyümölcsféléken, 
de egy-két zöldségfajnál is elôfordul.

Amikor a leveleken kisebb és nagyobb elhalt 
szövetfoltokat is találunk, ha ezek kicsik és fô-
leg a levélcsúcsoknál és az erezet között vannak, 
a szárak esetleg vékonyak, a K (kálium) hiányára 
következtethetünk. Szôlôben is gyakori, valamint 
bogyósokban, egyes zöldségfélékben.

Ha a szövetelhalások általánosak a levélzeten, 
az erezetek is elhalnak, a levelek megvastagodnak 
és a hajtások rövid ízközûek lesznek, akkor a gya-
kori Zn-(cink)hiány tüneteivel találkoztunk. Almá-
ban, fôleg az igen gyönge alanyon levô fajtákon, 
ritkán szôlôben, de zöldségekben is elôfordulhat.

ÖSSZEGEZVE: Logikai alapon felépítve a hiány-
betegségek tüneteit, próbáltam egyszerûbb for-
mában felvázolni, hogy a megelôzést, gyógyítást 
a kertünkben elvégezhessük. Javaslom a többszöri 
figyelmes átolvasást, szükséges lehet szakemberrel 
való konzultáció is. 

GYÓGYÍTÁS, MEGELÔZÉS A rendszeres szerves-
trágyázás a jó talajéletet, a tápanyagfelvételt és  
a vízgazdálkodást segíti elô. A nitrogén, foszfor, 
kálium esetében a nagyobb adagú mûtrágyázás 
ôsszel, tavasszal a legfontosabb. A mikroelemek 
esetében a lombtrágya is jó lehet, de a már besze-
rezhetô baktériumtrágyák is jól segítik az intenzí-
vebb talajéletet. Alkalmazásuk egyszerûbb, idôben 
jól beilleszthetô minden kultúrába.

Vályi István
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Cinkhiány tünete Káliumhiány tünete

Kerti tipp
Általános gyógyítási, megelôzési javaslat, 
hogy tartsuk területünket jól ápoltan, na-
gyobb zivatarok után a laza talaj a csapadék 
beszivárgását, majd a lazítás a szellôzést, jó 
levegôzését is elôsegíti. 

FIZETETT HIRDETÉS

CoraxBio termékcsalád 
– a dobozba zárt tudás, kiskerttulajdonosoknak!
Komplex növényvédô szer és levéltrágya csomagok különbözô növénykultúrák egy-
éves gondozásához. Minden CoraxBio® Box tartalmaz egy mérôhengert, mely meg-
könnyíti a termékek pontos adagolását, továbbá egy részletes, szakembereink ál-
tal összeállított útmutatót, melyben a termékekkel és a permetezéssel kapcsolatos 
hasznos információkat, részletes kijuttatási útmutatót és egy kitölthetô permetezési 
naplót is találnak. Így kínálunk a kiskerttulajdonosoknak is segítséget a szebb és 
egészségesebb kert gondozásához, a gazdagabb és ízesebb gyümölcs és zöldség ter-
mesztéséhez.

CoraxBio Gyep Box
A CoraxBio® Gyep Box a házikertekben történô gyepgondozáshoz kínál környezet-
barát technológiát. A doboz 200-400 m2 területû gyep egyéves kezeléséhez szük-
séges növénytápláló termékeket tartalmaz.

CoraxBio Gyümölcs Box
A CoraxBio® Gyümölcs Box a kiskertekben jellemzô gyümölcsök, alma, körte, cse-
resznye, meggy, barack, ribizli, eper termesztéséhez kínál környezetbarát techno-
lógiát. A doboz 8-12 átlagos lombozatú gyümölcsfa egyéves kezeléséhez szükséges 
növényvédô és növénytápláló termékeket tartalmaz.

CoraxBio Örökzöld és díszfa Box
A CoraxBio® Örökzöld és díszfa Box a kiskertekben örökzöldek és díszfák gondozá-
sához kínál környezetbarát technológiát. A doboz 30-40 átlagos méretû díszfa egy-
éves kezeléséhez szükséges növényvédô és növénytápláló termékeket tartalmaz.

CoraxBio Szôlô Box
A CoraxBio® Szôlô Box a kiskertekben történô szôlôtermesztéshez kínál környe-
zetbarát technológiát. A doboz 100 átlagos méretû szôlôtôke egyéves kezeléséhez 
szükséges növényvédô és növénytápláló termékeket tartalmaz.

CoraxBio Virágos dísznövény Box 
A CoraxBio® Virágos dísznövény Box a kiskertek virágos dísznövényeinek gondo-
zásához kínál környezetbarát technológiát. A doboz egy 100-200 m2-es, átlagos 
virágoskert egyéves kezeléséhez szükséges növényvédô és növénytápláló terméke-
ket tartalmaz.

CoraxBio Zöldség Box 
A CoraxBio® Zöldség Box a kiskertekben jellemzô zöldségek, paprika, paradicsom, 
hagymafélék, káposztafélék, uborka, gyökérzöldségek, hüvelyesek, burgonya ter-
mesztéséhez kínál környezetbarát technológiát. A doboz egy 100-200 m2-es, át-
lagos veteményeskert egyéves kezeléséhez szükséges növényvédô és növénytápláló 
termékeket tartalmaz.

Sikeres felhasználást kíván a Corax-Bioner Zrt. csapata.
info@coraxbio.hu

    www.coraxbio.hu



A tavasz elmúltával általában az egyhangú 
zöld szín válik uralkodóvá a kertek cserjefolt-
jaiban, ezért érdemes a virágpompát néhány 
nyáron virágzó cserjével meghosszabbítani. 
Erre vannak jól bevált, régóta ültetett nö-
vények, mint a kerti mályvacserje (Hibiscus 
syriacus) és a nyáriorgona (Buddleja davidii), 
vagy az újdonságnak számító selyemmirtusz, 
selyemvirágfa, indiánorgona (Lagerstroemia 
hibridek).

A KERTI HIBISZKUSZT, más néven kerti mály-
vacserjét (Hibiscus syriacus), amely Kínából 
származik, nem kell bemutatni. Átlagos víz- és 
tápanyagigényû, a vegetációban fény- és meleg-
igényes faj, azonban a téli fagyokat is jól elviseli. 
Akár 10 cm átmérôjû lapos kerek virágait június 
végétôl egész nyáron át szeptemberig folyama-
tosan hozza, az évi hajtásokon fejlôdô leveleinek 

tövében. Ezért virággal díszítô nyírott sövénynek 
is kiválóan alkalmas, de nevelhetünk belôle tör-
zses fácskát is. 

Öntözött kertben magról néha gyomosít, de 
lehetôleg ne ezeket a magoncokat ültessük, ha-
nem vásároljunk fajtákat, melyek tartósabb, na-
gyobb és szebb virágokat hoznak. A fajták közül 
a szimpla fehér virágú ’Diana’, a bordó torkú ’Ha-
mabo’, vagy ’Red Heart’, a húsrózsaszín ’Wood-
bridge’, vagy a kék színû ’Blue Bird’ jó választás. 
A telt virágúak közül a Chiffon sorozat hatalmas 
virágaival gyönyörködtet. Kártevôk közül csak a 
levéltetvek jelenthetnek ideiglenes problémát.

A NYÁRI ORGONA (Buddleja davidii), amely 
szintén Kínában ôshonos, szintén átlagos víz- és 
tápanyagigényû cserje, tûzô napra ültetve június 
végétôl szintén szeptemberig neveli hosszú für-
tökben virágzatait a leveles hajtások végein. A 
legelsô, legerôteljesebb vezérhajtások csúcsain 
fejlôdô virágzatok a legnagyobbak és legszebbek, 
a késôbbi elágazásokon fejlôdô vékonyabb hajtá-
soké már egyre kisebb. Kellemes, kicsit az orgoná-
ra emlékeztetô virágai a pillangók, lepkék számára 
ellenállhatatlanok, a környékrôl oda vonzza ôket, 
ezért is érdemes legalább egy bokrot ültetni be-
lôle a kertbe. 
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Nyáron virágzó cserjék

Kerti tipp
Mivel késôn hajt ki április végén, érdemes 
alá hagymásokat is ültetni, hogy színesítsük 
kertrészletünk. 

Buddleia davidii Black Knight Hibiscus syriacus ’Blue Bird’ Hibiscus syriacus ’Hamabo’



A téli, zordabb fagyok alkalmával vissza-
fagynak a vesszôi, de ez nem baj, mivel érdemes 
minden évben kora tavasszal akár 20 cm-es cson-
kokra visszavágni a bokrot, így abban az évben 
erôteljes, hosszú hajtásokat kapunk, amelyeken 
nagy virágzatok fejlôdnek. A fehér virágú ’White 
Profusion’, az orgonarózsaszín ’Fascinating’, az 

élénkbordó ’Royal Red’ vagy a sötét fekete-lila 
’Black Knight’ mind jó választás. Akik télen ke-
vésbé hideg mikroklímájú kerttel rendelkeznek, a 
napsárga színû virágú hibrid Buddleja x weyeriana 
’Sungold’ fajtát is ültethetik. 

A KÍNAI SELYEMMIRTUSZOK, SELYEMVIRÁG-
FÁK (Lagerstroemia) Kelet-Ázsiában (Kína, Korea, 
Japán) honos és közkedvelt, meleg- és fényigényes 
növények, hazai kertjeinkben még ritkaságnak 
számítanak. A Mediterráneumban tett nyaralások 
alkalmával ismerôs lehet az élénk sötét rózsaszín 
virágú kínai selyemmirtusz, selyemvirágfa (La-
gerstroemia indica), melynek ott ültetett fajtái 
nem télállóak a mi kertjeinkben. Hazai kertekbe 
a hibrid selyemvirágfa, indiánorgona fajtákat ül-
tessük, melyeket az USA-ban és Franciaország-
ban nemesítettek. Ezek mind télállóság, mind 
díszérték szempontjából alkalmasabbak. A hibrid 
selyemvirágfa, indiánorgona szintén késôn, május 
elején hajt ki és júliustól nyílnak akár 30 cm hosz-
szú nagy bugákba rendezôdött fenséges virágai. 
A fajták magasság szempontjából is változatosak. 
A kissé bókoló, fehér virágú ’Acoma’, az alacsony 
sötétbordó ’Tonto’, a rózsaszín ’Apalachee’, az or-
gonalila ’Powhatan’ vagy az élénk húspiros ’Tus-
carora’ is jó választás. Zordabb telek alkalmával 
a növények gyakran visszafagynak, de ez nem baj 
mivel az erôteljes, hosszú, az évi hajtások végein 
fejlôdnek a legnagyobb virágzatok.

Neményi András
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Hibiscus syriacus ’Woodbridge’ Lagerstroemia ’Acoma’ Lagerstroemia ’Tuscarora’

A szeszélyes 

Qualy
       Akár 10 °

ÚJDONSÁG!

Universalis
amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.



hatagro.hu

A darázsfészek kezelésére alkalmas azonnali taglózó 
hatású szer 4 méteres hatótávolsággal

További információérT keresse kereskedő kollégáinkaT:

ANTIVESPE

darázs irTó 
aeroszol

Fábián Imre kereskedelmi igazgató +36 20 9621 563
litz Tamás                     területi vezető                         +36 20 8007 882 
Dankó mónika             területi vezető                         +36 20 5701 146 
Sramek ágnes              szaktanácsadó                         +36 20 5943 132 
varga adrienn             é- ny magyarország               +36 20 3477 040 
Tóth Szabolcs               D- ny magyarország              +36 20 2960 158 
Szigeti gergő                Közép- magyarország           +36 20 2987 400 
nagy ádám                   D- K magyarország                +36 20 5438 868 
Suta csaba                   é- K magyarország                  +36 20 5412 295


