
  Virágföldnek álcázva

  Muskátli az ablakban

  Zöldborsót a kertbôl

  Gyümölcsfák tavaszi védelme



TAIFUN
Egy totális megoldás

gyomok ellen

ORIUS
Átfogó védelem a legfontosabb 
csonthéjas- (ôszibarack, kajszibarack, 
meggy) és szôlôbetegségek ellen

ATONIK
Hogy legyen mit betakarítania...

Terméskötôdést segítô
készítmény

KApHATóK
A GAZdAbOlTOKbAN!

Ahhoz, hogy a gyep hosszú ideig  
megtarthassa esztétikus megjelenését,  
jó kondícióját, folyamatosan gondoskodni  
kell a megfelelô tápanyag-utánpótlásról.  
A fû szárazságtûrése, betegségekkel  
szemben mutatott ellenállósága, árnyék-  
és taposástûrése, megújuló képessége  
mind igényli a tápanyagokkal való  
harmonikus ellátottságot.  
Ha nem történik meg idôben a rendszeres  
öntözés miatt kimosódó és a fûnyírások  
alkalmával elvont tápanyagok pótlása,  
hiánybetegségek lépnek fel,  
a gyep leromlik, és a gyomnövények  
elszaporodnak. 

NITROGÉN: a fû által legnagyobb mennyiségben 
igényelt tápelem, ami tavasszal intenzív hajtás-
növekedést és zöld színt biztosít. Az év folyamán 
javítja a gyep kondícióját, segíti a gyökérképzô-
dést és a gyep regenerációját. Ôsszel nagy meny-
nyiségben kijuttatva növeli a gombás eredetû 
fertôzések elôfordulását, ilyenkor különösen ke-
rülni kell a túladagolását. Használható önállóan, 
hagyományos mûtrágyákban és kombinált ké-
szítményekben. Egész évben gondoskodni kell az 
utánpótlásáról, mivel gyorsan kimosódó tápelem, 
nem köti meg a talaj. 

FOSZFOR: elôsegíti az intenzív gyökérfejlôdést, 
serkenti az oldalhajtások képzôdését, javítja a fû 
fagytûrô képességét. Elsôsorban tavaszi és ôszi 
kezelésekhez használják, önállóan foszforalapú és 
kombinált mûtrágyákban. 

KÁlIUM: a nitrogén után a második legnagyobb 
mennyiségben igényelt tápelem. Fontos szerepe 
van a fû általános ellenálló képességének fenn-
tartásában, segíti a levél- és gyökérfejlôdést. 
Tavasz végén, nyáron és ôsszel a télre felkészítô 
kezelések alkalmával, önállóan vagy kombinált 
mûtrágyák összetevôjeként használják. 

MAGNÉZIUM: a nitrogén mellett a fûfélék élénk-
zöld színének kialakulásában és a megfelelô haj-
tásnövekedésben fontos szerepet játszó másik 
elem. Hatására javul a fû faggyal és betegségek-
kel szembeni ellenállósága. Kombinált mûtrágyák 
összetevôjeként tavasszal és ôsszel juttatják ki. 

VAS: a mikroelemek közül a vashiány szokott 
leggyakrabban elôfordulni kötött, agyagos, le-
vegôtlen körülmények között. Ilyenkor a talajban 
levô vasionok nem tudnak a gyökéren keresztül 
felszívódni. A levelek erezete mentén jellegzetes 
sárga elszínezôdés alakul ki, ami az egész levél-
re kiterjedhet. Megelôzésre kombinált mûtrágyák 
összetevôjeként használják tavasszal és nyáron.  
A tünetek jelentkezésekor a gyökéren vagy a levé-
len keresztül könnyen felszívódó hatóanyag-tar-
talmú készítmények hatásosak.

SZERVES ANYAG: komposztált trágyák és földke-
verékek, szervesanyag-alapú készítmények kijutta-
tásának optimális ideje az ôsz. A csapadék tavasz-

Magától a fû sem nô
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ra egyenletesen szétoszlatja és bemossa a kiszórt 
anyagot, ami segíti a fû bokrosodását, tarackokkal 
való terjedését és javítja a talajszerkezetet.

MÛTRÁGYÁK: a tápanyag pótlására használt 
mûtrágyák lehetnek egy vagy több hatóanyagot 
tartalmazó, gyorsan oldódó, ún. hagyományos 
készítmények. Látványos, gyors eredményt lehet 
elérni velük. Hátrányuk, hogy az intenzív lombnö-
vekedés mellett a gyökérfejlôdés lemarad, hosszú 

távon legyengülhet a gyep. Kijuttatásuknál ügyel-
ni kell az egyenletes eloszlásra, mert perzselést 
okozhatnak. A több hatóanyagot tartalmazó, las-
san feltáródó, ún. burkolt mûtrágyákkal több hó-
napon át tartó egyenletes tápanyagellátást lehet 
biztosítani. Nem áll fenn a túladagolás veszélye, 
nem emelkedik meg a talaj sószintje, ami az erre 
érzékeny, fôleg finomszálú fû komponensek foko-
zatos kipusztulásához szokott vezetni.

A granulátum formában gyártott készítmé-
nyek kijuttatása történhet kézi szórással vagy a 
nagyrészt két kerékre szerelt, mechanikus kézi 
mûtrágyaszórókkal. A kezelés idejét úgy kell meg-
választani, hogy a talaj kellôen nedves legyen, 
ami segíti a szer optimális feltáródását. A száraz, 
nem túl hosszúra hagyott lomb pedig lehetôvé 
teszi a szemcsék talajra jutását. Nagyon fontos 
az egyenletes, átfedésektôl mentes kijuttatás, 
így nem jelenhetnek meg a gyepen kiégett foltok 
vagy sávok. A mûtrágyázás után, ha nincs csapa-
dék, öntözni kell a füvet.

Auer Ferenc

Hangyairtás a kertben…
A rovarok közül a termeszek és hártyásszárnyúak 
rendszertani csoportjában alakult ki olyan „társa-
dalmi közösség”, amelyben minden egyed megha-
tározott feladat elvégzésén munkálkodik – élete 
elsô percétôl az utolsóig - és amelybôl az egész 
közösség hasznosul. Mindez a magas szervezett-
ség leginkább a mézelô méhek és a hangyák leg-
több fajára jellemzô, így azokra is, amelyeket ker-
tünkben leginkább észreveszünk. 

HANGYARAFINÉRIA Leggyakrabban a fekete 
hangyával (Lasius niger) találkozhatunk a ha-
zánkban élô kb. 70 hangyafaj közül. Táplálékuk a 
magoktól húsig sok minden lehet. Kedvenc cse-
megéjük azonban a mézharmat, amely a levél és 
pajzstetvek, kabócák és levélbolhák cukortar-
talmú ürüléke. Dolgozóik nagy számban keresik 
fel a levéltetû kolóniákat és nemcsak az ürített 
mézharmatot szívják fel, hanem csápjaikkal meg-
tapogatják ôket, arra késztetve, hogy fokozzák a 
mézharmat ürítést. Érdekes, hogy nemcsak táp-
lálkoznak ily módon, hanem egyúttal védelmet 
is szolgáltatnak ellenségeikkel szemben, továbbá 
megsemmisítik a betegeket és az élôsködôkkel 
fertôzött tetveket. A levéltetvek téli petéit a han-
gyák gondosan elrejtik, majd a kikelô ivadékokat 
tavasszal a tápnövényre szállítják. Sok levéltetû 
annyira megszokja ezt a gondoskodást, hogy ürü-
léküket már nem képesek önállóan kispriccelni, 
szinte rászorulnak arra, hogy a hangyák megfejjék 
ôket. Gyümölcsfáink közül fôképpen az ôszibarack, 
a szilva és az alma levéltetvei a leglátogatottab-
bak a fekete hangyák által. 

Nagyon hasznos a hernyófogó-övek felra-
gasztása a leggyakrabban levéltetves gyümölcs-
fáink törzsére. Ez megakadályozza a hangyák le-
fel közlekedését a fák törzsein.

A káros levéltetvek nevelése, gondozása és 
szaporítása okán ez a hangyafaj nem kívánatos 
kertünkben. Ellenük szól továbbá a talaj szerke-
zetének megváltoztatása („hangyavárak” építé-
se miatt), valamint a közeli házban való várható 
megjelenésük is.

NINcS VÉGlEGES MEGOldÁS A védekezés ve-
lük szemben többnyire nem lehet kompromisz-
szumok nélküli, tehát soha ne  várjunk el teljes 
hangyamentes állapotot. A gondot elsôsorban az 
okozza, hogy tartós méregmezôt létesíteni a kert 
talaján nehézkes, akár háztartási irtószerekkel, 
akár növényvédô szerekkel.

A kontakt szerek alkalmazása csak a vele 
érintkezô egyedeket öli meg (szintetikus piretroid 
hatóanyagú porozók, aerosolok, permetezôszerek),  
emellett szükség van az utód-gyártó királynô el-
érésére is, ez viszont csak gyomorméreggel telje-
síthetô, amelyet hangyacsalétkek tartalmaznak, 
bennük a királynô meddôségét okozó hatóanya-
gokkal. (A legtöbb háztartási irtószer tartalmaz 
olyan adalékanyagot, amely kizárja a házi kedven-
cek véletlenszerû mérgezôdését.)

Figyelemmel kell lenni arra, hogy idôben és 
kellô gyakorisággal végezzünk hatékony levéltetû-
irtást kultúrnövényeinken. A legfontosabb cél az 
legyen, hogy megakadályozzuk a hangyák kertbôl 
a lakásba történô „beköltözését” és tárolt élelmi-
szereink általuk történô látogatását.

Bata György

Kerti tipp

Ha kertünkben szorítunk egy kis helyet néhány 
tô levendula, zsálya, fodormenta és egy-két sor 
fokhagyma részére, sokat tettünk a kerti han-
gyák távoltartásáért.
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A FlUMITE 200
ATKAölô
pERMETEZôSZER 

idén is megkapta a szükséghelyzeti forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyt. 
Forgalomba hozható és felhasználható:
2014. április 1-jétôl 2014. július 31-ig.
Hatóanyaga:  200 G/L DIFLOVIDAZIN

Felhasználható: Almatermésûek (alma, körte), szôlô, 
ôszibarack, szilva, szamóca, ribiszke, málna, szeder, 
köszméte, uborka, lombhullató és örökzöld díszfák, 
cserjék atkakárosítói ellen, hibridkukoricában.

■  almatermésûek levélatkája
■  csonthéjasok levélatkája
■  kétfoltos takácsatka
■  piros gyümölcsfa takácsatka
■  szamócaatka
■  dióban szemölcsös és nemezes gubacsatka
■  szôlô-gubacsatka,  szôlô-levélatka
■  szederatka

A Flumite elônyös tulajdonságai
■  Kettôs hatásmechanizmus – petesterilizáló és 

tojásölô hatású – gátolja az életképes atkatojá-
sok kifejlôdését, kelését. A hatóanyagot a táp-
lálkozó nôstény atkák felveszik, ami sterilizálja 
a nôstényekben képzôdô atkatojásokat. 

■  Hosszú hatástartam – a permetezést követôen 
40-60 napig védelmet biztosít.

■  Transzlamináris hatás – a levelek fonákján is 
megöli az atkákat. 

■  Széles hatásspektrum – levél-, gubacs- és ta-
kácsatkafajok ellen egyaránt hatékony.  

■  Rugalmas alkalmazás – tavaszi, nyári és ôszi 
kezelésekre egyaránt felhasználható. 

■  Erôs szelektivitás – csak a növénykárosító 
atkákat pusztítja el, a ragadozó atkákat és a 
hasznos rovarokat kíméli. 

■  Zöld minôsítés – integrált növényvédelmi tech-
nológiákban felhasználható. 

■  Elônyös környezettoxikológiai hatás.
■  Gazdaságosság – kis dózisban is hatásos.

Kiszerelés: 5 x 5 ml-es ampullákban, 100 ml, 200 
ml, 1 literes flakonokban. 

dózis: 0,4-0,5 l/ha
Házikertekben: 10 liter permetlé elkészítéséhez  
1 db 5 ml-es Flumite ampulla szükséges. 
Kultúra: alma, csonthéjasok, köszméte, piros és 
fekete ribiszke, málna, szeder, szamóca, szôlô, dió, 
díszfaiskola, csemetekert, valamint közterületi 
lombhullató és örökzöld díszfa- és díszcserjefa-
jok, hibrid kukorica 

Javasolt permetlé: 800-1000 l/ha (házikertekben 
4-5 ml/10 l)
bogyósokban: 500-600 l/ha (házikertekben 4-5 
ml/10 l)
Bogyósokban (szederben és szamócában) a per-
metléhez tapadásfokozó nedvesítôszer hozzá-
adása javasolt. A készítményt gyümölcsösökben, 
bogyósokban, szôlôben, hibrid kukoricában évente 
maximum egy alkalommal javasolt felhasználni.
A korai permetezés az áttelelô téli tojások elpusz-
títására, a tavaszi kezelés az atkák felszaporodásá-
nak megakadályozására, a nyári tojások elpusztítá-
sa az áttelelést szolgáló téli tojások képzôdésének 
és lerakásának megakadályozására ajánlott.

Forgalmazási kategória: 5 ml-es ampullás és 0,1 l, 
0,2 l kis kiszerelésû egységek III., az 1 l-es II. for-
galmi kategóriás készítmények.
Keverhetôség: lúgos kémhatású réz hatóanyagú 
gombaölô szerek kivételével valamennyi gomba-, 
és rovarölô szerrel keverhetô.
Gyártja: Agro-chemie Kft. 1225 Bp., Bányalég u. 2.

Információ: www.agro-chemie.hu  
Belföld: +36-1-9000 820 
Szaktanácsadás: +36-1-9000 830, 9000 800
e-mail: info@agrochemie.hu

Hatóanyaga: 
480 G/L GLIFOZÁT IPA SÓ

Felhasználható: szántóföldi kul-
túrákban, 3 évesnél idôsebb szô-
lô- és gyümölcsültetvényekben, 
gabona-, repce-, borsótarlókon, 
házikertekben és mezôgazdasági-
lag nem mûvelt területeken, vala-
mint deszikálásra. 

A FOZÁT® 480 ElôNYöS TUlAJdONSÁGAI:
Hatásspektrum: mélyen gyökerezô, évelô és mag-
ról kelô egy- és kétszikû gyomok ellen. 
Tökéletes gyomirtó hatás: a kezelést követô  
8-12 nappal

Gazdaságosság: versenyképes ár, gazdaságos ke-
zelési költség, többféle kiszerelés. 
Kiszerelés: 200 ml-es és 1 literes flakonban, 5 és 
20 literes kannában.
Házikerti alkalmazás: a Fozát® 480 gyomirtót 
1,5-2,0%-os töménységû permetlében kell fel-
használni. Tehát 10 liter vízhez adunk 1,5-2,0 dl 
Fozát® 480-at.

Alacsonyabb koncentrációban a magról kelô, 
míg magasabb koncentrációban az évelô, mélyen 
gyökerezô gyomok (pl. tarackbúza, aszat) eseté-
ben javasoljuk.

A gyomirtó permetezést akkor kell elvégezni, 
amikor a magról kelô gyomok 10-30 cm-es ma-
gasságúak. Évelô gyomok legeredményesebben 
ôsz elején irthatók.

Mivel a Fozát® 480 totális gyomirtó, ügyelni 
kell arra, hogy a permetcseppek ne sodródjanak a 
termesztett növényekre.

HATÁS A magról kelô gyomok esetében legalább 
4-5 napra van szükség, az évelôknél több mint 
egy hét is szükséges. 

HôMÉRSÉKlET Az esô utáni mérsékelten meleg, 
párás, „jó növénynevelô idô” a legkedvezôbb. Ront-
ja a permetcseppek felszívódását az aszály, ami-
kor a leveleken lévô légzônyílások zárva vannak. 

Csökkenti a kezelés 
hatékonyságát, ha 
száraz a talaj, és a 
vízhiány gátolja a 
hatóanyag növé-
nyekben való szét-
áramlását. Elmarad 
a várt hatás akkor 
is, ha a gyomirtás 
idôszakában a hô-
mérséklet 12 ˚C-nál 
alacsonyabb.  
VíZMINôSÉG A kemény vízben lévô kalcium és 
magnézium a glifozát egy részét megköti. A ke-
mény víz kedvezôtlen hatása ammónium-szulfát 
mûtrágya adagolásával (1,5-2%-os koncentráció-
ban) ellensúlyozható. A könnyebben hozzáférhetô 
ammónium-nitrát adalékként való használata is 
elônyös, de hatásfoka elmarad az ammónium-
szulfátétól. 
pERMETlÉMENNYISÉG, IllETVE TöMÉNYSÉG
A Fozát® 480 kijuttatásánál kedvezôtlen a nagy 
permetlémennyiség használata. A területi dózis 
betartásán túlmenôen arra is ügyelni kell, hogy a 
permetlé legalább 1%-os töménységû legyen.  
A FOZÁT HATÁSA A KöRNYEZETRE A viszony-
lag gyors lebomlás miatt a glifozát nem halmozó-
dik fel a talajban. A kezelés után kelô növényeket 
nem károsítja.  
KOcKÁZAT AZ EMlôSöKRE Több generációs ál-
latkísérletek szerint a glifozát nem képes az állati 
szövetekben tartósan megkötôdni. Az állati szerve-
zetekbôl néhány óra alatt átalakulás nélkül kiürül.    

Kérjük, alkalmazás elôtt olvassa el a felhasználási 
útmutatót! 
Gyártja: Agro-chemie Kft. 

1225 Budapest, Bányalég u. 2.
Információ: www.agro-chemie.hu  
Belföld: +36-1-9000 820 
Szaktanácsadás: +36-1-9000 830, 9000 800
e-mail: info@agrochemie.hu

lEVÉl-, GUbAcS-  
ÉS TAKÁcSATKAölô SZER

FOZÁT® 480 – a totális gyomirtó szer
NÉlKÜlöZHETETlEN, bIZTONSÁGOS, TöKÉlETES GYOMIRTÁS
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bORSóKOMFORT A borsó hidegtûrô növény, a 
számára optimális hômérséklet 15-16 °C. Fontos 
tudni, hogy a fejlôdési küszöbértéke 4,4 °C, ennél 
alacsonyabb értéknél még nem kezdôdik a csírá-
zás. A kikelt növények az 5 °C körüli fagyokat is 
elviselik, azonban a nagy meleget, az azzal páro-
suló víz- és párahiányt nehezen tûrik. Ilyen körül-
mények között a lomb nem fejlôdik kielégítôen. A 
nagy termés záloga a jól fejlett növény! Ez a tény 
magyarázza, hogy a borsót a kora tavaszi, alacso-
nyabb hômérsékleten, elfogadható páraviszonyok 
között érdemes termeszteni! 

A borsó hosszúnappalos növény, ez azt jelen-
ti, hogy a rövid nappalokon fôleg a lombozat, míg 
hosszú megvilágításban a generatív szervek (virá-
gok, termés) képzôdnek.

Vízigénye közepes, a kritikus vízfelhasználási 
idôszakok a csírázás, a növények kezdeti fejlôdé-
se, valamint a virágzás-terméskötôdés stádiuma. 
Száraz, meleg idôjárásban, különösen alacsony 
páratartalom mellett, a virágok kötôdése nem  
kielégítô, a hüvelyekben kevesebb szem képzôdik. 

Tápanyaggal jól ellátott, de nem frissen trá-
gyázott talajt kíván, szerves trágyázás után 1-2 

évvel kerülhet sor a termesztésre. Az ôszi mély 
talajmunka során tápanyaggal közepesen ellátott 
területre 40-50 g szuperfoszfátot, 20-30 g káli-
sót adagoljunk m2-enként, ezt tavasszal 20-30 g 
ammónium-nitráttal egészítsük ki, amelyet ele-
gendô sekélyen bedolgozni. Ismert, hogy a borsó 
nitrogéngyûjtô, amíg azonban a nitrogéngyûj-
tô baktériumok nem szaporodnak el, a N kisebb 
mennyiségû kijuttatása indokolt.

FAJTAVÁlASZTÁS Amennyiben nincs konkrét el-
képzelésünk a borsófajtákat illetôen, bízzuk magun-
kat a vetômagboltok, gazdaboltok munkatársainak 
tanácsára, akik a meglehetôsen nagy kínálatból a 
megfelelô fajtasort állítják össze. 
Nálunk három fajtacsoport kapható:

Kifejtô borsók:  magjuk sima, gömbölyû alakú. 
Gyorsabban „lisztesednek” (cukortartalmuk gyor-
sabban alakul át keményítôvé), keményednek, ke-
vésbé ízletesek. A hideget jobban elviselik, tél alá 
vetésre (amikor a hômérséklet már elég alacsony 
ahhoz, hogy a magvak nem kezdenek csírázni) ezek 
a fajták jöhetnek számításba, a kora tavaszi veté-
seket is ezzel a fajtacsoporttal ajánlatos kezdeni!

 Velôborsók: magjuk ráncos, töppedt, a zöld 
hüvelyben lévô zöld szem cukortartalma nagyobb, 
lassabban alakul át keményítôvé. Zsengeségét 
hosszabb ideig tartja meg, a kifejtô fajtáknál 1-2 
nappal hosszabb ideig marad ízletes, jó minôségû. 
A héja nem válik el a központi állománytól, ezért 
nem hántolható. A fajták hidegre érzékenyebbek, 

Zöldborsót a kertbôl
A kiskerttulajdonosok többsége termesztett 
már zöldborsót. összeállításunkkal azoknak 
nyújtunk segítséget, akik még nem jártasak  
e korai, értékes zöldségféle termesztésében.

Kerti tipp
A borsó elôvetemény iránt nem igényes, utána 
pedig május végétôl, júniustól szabad a terület, 
lekerülése után többféle zöldségnövény vethe-
tô, palántázható. A talajt jó állapotban hagyja 
vissza. A lekerült zöldborsó utáni beérett tala-
jon szépen díszlik a cékla, az uborka, valamint 
a káposztafélék (fejes káposzta, karalábé, bim-
bóskel stb.).

vetésük tavasszal a kifejtô fajták után, leghama-
rább március közepét követôen javasolt.

A cukorborsók csoportja abban különbözik az 
elôzôektôl, hogy a hüvely belsejében nem található 
meg a rostos szerkezetû, pergamenszerû membrán 
(hártya). Cukortartalma az elôzôekénél magasabb. 
Fajtái hüvelyestôl fogyaszthatók, a zöldbabhoz 
hasonlóan készíthetôk el. A cukorborsó hazánkban 
nem igazán terjedt el, a kiskerttulajdonosok leg-
többször a velôborsóval azonosítják!

TAVASSZAl IS, ôSSZEl IS! Ahhoz, hogy viszony-
lag hosszabb ideig szedhessünk borsót a kertünk-
bôl, az alábbi megoldások közül választhatunk:

■ Hazánkban a legfontosabb ajánlott vetési 
idôszak február 20-tól április 10-ig tart. Késôb-
bi vetéskezdet csak a hûvösebb klímájú, nyugati 
országrészben, illetve a jobb víztartó képességû 
talajokon lehet eredményes. Az idôszakon belül 
további lehetôség egy-egy fajtából több szakasz 
vetése, vagy különbözô tenyészidejû (hôösszeg-
igényû) fajták termesztése. Amennyiben egy faj-
tából tervezünk több szakaszt, ne feledjük, hogy 
a betakarításkor uralkodó hômérséklet lényegesen 
magasabb, mint vetéskor volt! Az egyes szakaszok 
elvetése között tehát akár 10-14 napos különbség 
is ajánlatos.

■ Ôszi szedésre július hónapban (esetleg au-
gusztus elején) kell vetni, célszerû rövid tenyész-
idejû fajtákat választani. Szükséges feltétel az 
öntözési lehetôség!

■ A tél alá vetés ideje november hónap má-
sodik fele, december elsô napjai. A kikelt borsó a 
szabadban nem telel át, de tavasszal a korán ki-
kelt növény már nem fagy el.

A vetômag csíraképességét 4-6 évig tartja 
meg. Csírázási ideje átlagos körülmények között 
6-8 nap. Házikertben 25-30 cm-es sortávolságra 
folyóméterenként 25-35 db mag elvetése java-
solt.  A vetésmélység 4-6 cm legyen, tél alá vetés 
esetén 8-10 cm is lehetséges. Ismert még a fész-
kes vetés is, ilyenkor 1 m-en 3-4 fészket készí-
tenek – többnyire kapával -, s ezekbe 4-5 szem 
magot helyeznek. Amennyiben vetéskor száraz a 
talaj, feltétlenül hengerezéssel vagy lapogatással 
tömörítsük!

ÁpOlÁS A borsó gyomirtását házikertben álta-
lában két kapálással megoldhatjuk. Az öntözést 
meghálálja, virágzáskor, terméskötôdés idején 
egy-két alkalommal 20-25 mm (20-25 l/m2) vizet 
juttassunk ki!

Kártevôi közül jelentôs kárt okozhatnak a 
levéltetvek, az akácmoly és a borsómoly is meg-
támadhatja. Fontosabb betegségei a lisztharmat 
és a peronoszpóra, károsíthatja még a fuzáriumos 
hervadás és az aszkohitás foltosság is.

SZEdÉS Az ország déli területein, védett meleg 
fekvésben már május 10-e körül, egyébként május 
közepén számíthatunk a legkorábbi szedéskezdet-
re. Az állományt két-háromszori szedéssel taka-
ríthatjuk be, az utolsó szedés alkalmával a szárat 
is célszerû felszedni. Jó termés esetén akár 1-2 kg 
hüvelytermésre is számíthatunk m2-enként, ennek 
40-50%-a lehet a szemtermés.

Gyúrós János

Jó tudni!
HElYE A KERTbEN 
Kertünkben váltogassuk a borsó számára ki-
jelölt területet, mert közismerten „önmagával 
össze nem férô növény”, azaz legalább 3-4 év 
múlva kerüljön vissza a korábbi helyre! Ellen-
kezô esetben már a második évtôl jelentôsebb 
terméscsökkenésre számíthatunk!
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Az Atonik hosszú évek óta közkedvelt biostimu-
látor készítmény a kiskertekben és az áruterme-
lô gazdaságokban egyaránt. Felhasználásának 
lehetôsége rendkívül széles körû, köszönhetôen 
annak, hogy hatása is sokrétû, felgyorsítja a nö-
vény életfolyamatait, javítja a kötôdést, segíti a 
növényt a stresszhelyzetek leküzdésében stb. Az 
Atonik tápelemeket nem tartalmaz, ezért lomb-
trágyákkal való együttes kijuttatása a hatást 
tovább javítja.

AZ ATONIK FElHASZNÁlÁSÁNAK lEHETôSÉGEI:

■  Magvetés esetén a magokat 0,05%-os tö-
ménységû Atonikos oldatba áztatva javíthatjuk 
a csírázás hatásfokát, egyben gyorsítva a csí-
rázást és a kezdeti növekedést.

■  Palántázás esetén, ha közvetlenül a kiültetés 
elôtt vagy után 0,03-0,05%-os Atonikos ol-
dattal permetezzük vagy beöntözzük a növé-
nyeket, azok kezdeti fejlôdése meggyorsul, a 
kiültetési stressz kevésbé lesz hatással rájuk.

■  Virágzásban használva látványosan javítja a 
terméskötôdés mértékét. Ilyen esetekben a 
legjobb, ha az elsô kezelést még bimbós álla-
potban végezzük el, a második kezelést pedig a 
teljes virágzás idôszakában. Ilyen felhasználás 
mellett a terméskötôdés hatékonyságának ja-
vulása várható. Egy esetleges harmadik keze-
lés a sziromhullás idôszakában pedig csökkenti 
a terméselrúgás mértékét. A fenti javaslatunk 
egyaránt érvényes minden virágzó növényre, 
legyen az gyümölcsfa, vagy akár zöldségnö-
vény. 

■  Ha olyan idôszakban használjuk az Atonikot, 
amikor valamilyen stresszhatás éri a növényein-
ket (pl. fagykár, szélkár, rovarkár), akkor azok 
segítségével lényegesen hamarabb „jutnak túl” 
azok kedvezôtlen hatásain. Ilyenkor lényeges, 

hogy a kezelés a káros hatás bekövetkezte után 
minél hamarabb történjen meg. A készítmény 
alkalmas pl. meggyben a kora tavaszi fagyká-
rok mérséklésére is. Ilyen esetben az elôre jel-
zett fagy elôtt kell a kezelést elvégeznünk.

■  Az Atonik alkalmas általános kondicionálás-
ra is. A tenyészidôszak alatt több alkalommal 
való kijuttatása nemcsak a termés mennyisé-
gét növeli, hanem a fokozott tápanyagfelvétel 
és a jobb tápanyag-hasznosulás révén a termés 
minôségét is javítja.

FElHASZNÁlHATó:
Az Atonik a kijuttatás során jól keverhetô más ké-
szítményekkel.

Munka-egészségügyi várakozási idô: 0 nap.
Élelmezésügyi várakozási idô: 1 nap.

A készítmények felhasználása elôtt mindig olvas-
sa el a címkén lévô információkat, és tartsa be az 
azon lévô, munka-egészségügyi várakozási idôre 
és a munka-egészségügyi óvórendszabályokra vo-
natkozó utasításokat. 

Somos Ferenc
Arysta Magyarország Kft.

www.arysta.hu

PAPRIKA, 
PARADICSOM, 
UBORKA, 
GÖRÖGDINNYE, 
SÁRGADINNYE, 
MEGGY, SZÔLÔ

Magáztatás 5 ml/10 l

Palántakezelés 3-5 ml/10 l

Permetezés 5-10 ml/10 l

Több termés,
jobb minôség!FI
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Palánták típusai:
– szálas palánták (szabadgyökerû),
– koloncos palánták,
– tápkockás (cserepes, gyepkockás) palánták.

SZÁlAS pAlÁNTÁK: a szabadföldi termesztés 
szaporítóanyagai. Szálas palántákat ültetünk ki 
fûszer- és étkezési paprika, paradicsom, saláta, 
valamint a káposztafélék (karalábé, fejes káposz-
ta, kelkáposzta, bimbóskel) esetében. 

KOlONcOS (TÁlcÁS) pAlÁNTANEVElÉS:  
a növények magját egy 2,0-2,5 cm átmérôjû fer-
tôzésmentes tápközeget (homokot vagy tôzeget) 
tartalmazó táphengerbe vetjük. Így minden nö-
vény számára azonos feltételek biztosíthatók és 
lerövidíthetô a palántanevelési idô. Kiültetéskor 
a gyökér nem sérül (ellentétben a szálas palán-
tákkal), ezért az eredés szinte azonnali és közel 

100%-os beállítottság biztosítható. A gyors ere-
dés miatt 1-2 héttel korábbi szedéskezdet érhe-
tô el. Azoknál a zöldségfajoknál, amelyek rosz-
szul tûrik az átültetést (pl. dinnyék, uborka) és ha 

korai szabadföldi termesztést szeretnénk, akkor 
szaporításra a koloncos palánták javasolhatók. 
Tápkockában vagy cserépben is nevelhetünk pa-
lántákat. 

TÛZdElÉSSEl VAGY ANÉlKÜl A táblázat a 
palántanevelés fontosabb adatait mutatja be, 
néhány zöldségfaj kapcsán. A palánták nevelése 
történhet tûzdeléssel (szikleveles állapotban na-
gyobb térállásra rakjuk szét a növényeket) vagy 
tûzdelés nélkül. Abban az esetben, ha tûzdelni 
szeretnénk, akkor a magokat egy 30×60 cm-es 
szaporítóládába vessük el. A kelést követôen, 
amikor a sziklevelek kitárultak, elkezdhetjük a 
tûzdelést, tápkockába vagy cserépbe. A palánta-
nevelés ideje a zöldségfajtól, a palántanevelés 
módjától és a környezeti tényezôktôl függ (ál-
talában 4-10 hét). Optimális körülmények között 
a saláta, a káposztafélék és a kabakos növények 

esetén 4-5 hét, paprika, paradicsom esetében 6 
hét, a zellernél 8-10 hét palántanevelési idôvel 
számolhatunk. Korábbi idôszakban (fényszegény 
idôszakban) nevelve a palántát ez az idôszak faj-
tól függôen 2-6 héttel is megnyúlhat.

óVATOS EdZÉS A palántanevelés utolsó 5-10 
napjában kerül sor a növények edzésére, amely-
nek az a célja, hogy az új környezeti (szabadföl-
di) körülményekhez szoktassuk a növényeket. Az 
edzés egy szükséges rossz, ezért ügyeljünk arra, 
hogy ne sanyargassuk túlságosan a növényeket. 
Ebben az idôszakban intenzívebben szellôztes-
sünk, szüntessük meg a nitrogén adagolását és 
csökkentsük a vízellátást. Viszont a kiültetés 
elôtt néhány órával öntözzük be a palántákat, 
mert így kevesebb gyökérveszteséggel felszed-
hetôk, ez csak szálas palántákra vonatkozik. 

Helyes Lajos

palántát nevelnék, de hogyan?
A tavasz beköszöntével elkezdhetjük 
a különbözô zöldségfajok magvainak elvetését 
palántaneveléshez. A palántanevelés elônyei, 
hogy kedvezôbb feltételeket biztosíthatunk 
a növények számára, lerövidíthetô a tenyész-
idô, így elôbbre hozható a szedéskezdet, 
növelhetô a termelés biztonsága. 

Saláta palántanevelése tálcában

Karlábé palántanevelése tálcában

Jó tudni!
A legelterjedtebb cserép- vagy tápkockamére-
tek a következôk:
■ karalábé, fejes saláta: 4-5 cm
■ káposztafélék: 5-6 cm
■ paprika:  6-7 cm
■ uborka, paradicsom:  7-9 cm
■ dinnye, tök: 8-10 cm

Tápkockás paprikapalánta

Kultúra Vetésidô Vetômag,
g/m2

Felnevel-
hetô

palánta,
db/m2

Szük-
séges 
fûtési 
szint,  

°C

PArAdicSom

legkorábbi II. 25. – III. 5. 1,5-2,0 300-400 20-25

korai III. 5. – III. 15. 2,0-2,5 400-500 15-20

középkorai III. 15. – III. 25. 2,5-3,0 500-600 10-15

kései III. 25. 3,0-4,0 600-800 6-10

PAPriKA

legkorábbi III. 5. – III. 15. 6,0-8,0 560-650 20-25

korai III. 15. – III. 25. 8,0-10,0 650-800 15-20

középkorai III. 25. – IV. 5. 10,0-12,0 800-950 10-15

kései IV. 5. 12,0- 950- 6-10

FûSzerPAPriKA

korai III. 15. – III. 25. 10,0-15,0 800-1200 15-20

középkorai III. 25. – IV. 5. 15,0-20,0 1200-1500 10-15

kései IV. 5. 20,0- 1500- 6-10

KáPoSztAFéLéK

legkorábbi I. 20. – II. 1. 3,0-4,0 400-500 20-25

korai  II. 1. – II. 10. 4,0-6,0 500-800 20-25

középkorai II. 10. – III. 2. 6,0-8,0 800-1000 15-20

Táblázat: Néhány zöldségfaj palántanevelésé-
nek fontosabb alapadatai

Kerti tipp

miKor éS HoGyAn üLteSSünK PALántát? 

Az ültetési munkák szervezésekor három fô 
szempontot kell figyelembe venni: a kiültetés 
idejét, a kiültetés módját és a kiültetés mély-
ségét.

Az ültetés idôpontját a növény hôigénye és 
a termesztés módja határozza meg. Természe-
tesen a palánták fejlettségi állapota is fontos, 
de az a cél, hogy a palánta fejlettsége igazod-
jék a tervezett ültetési idôpontokhoz és ne for-
dítva. A legfontosabb szabadföldi ültetési idô-
pontok a következôk: 
■ április 1–15. között: saláta, káposztafélék
■ május 1–10.: paradicsom
■  május 1–15. (tavaszi fagyok után): tojásgyü-

mölcs, paprika, uborka, dinnyék
■ június 1–10.: zeller
■  június közepe-július közepe: káposztafélék 

(másodnövényként)
■  október közepe: áttelelô kelkáposzta, átte-

lelô fejes saláta
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MIKOR TÁMAdNAK? A károsítók lehetséges 
elôfordulását, felszaporodást sötét színnel je-
leztük a táblázatokban. Értelemszerûen a véde-
kezést ennek megfelelôen érdemes átgondolni.   
Természetesen a felszaporodásuk az elôzô évi 
fertôzöttségtôl és a mindenkori idôjárási viszo-
nyoktól is függ, pl. a lisztharmatgombáknak és a 
takácsatkáknak a száraz, meleg idô kedvez, a va-
rasodás és a tafrinás levélfodrosodás kórokozója 
pedig a hûvösebb, csapadékos idôben támad, a 
moníliafertôzéshez sebzések szükségesek, ami 

származhat rovaroktól vagy jégesôtôl. A tûzel-
halás kórokozója elsôsorban virágzás alatt, párás, 
meleg idôben terjed.

MIKOR VÉdEKEZZÜNK? A rovarkártevôk egy 
részének megjelenését, felszaporodását, rajzá-
sát különféle csapdákkal tudjuk követni. A cse-
resznyelegyeknél használjunk sárga színcsapdá-
kat, a levéltetveknél jól mûködnek a fehér és a 
sárga színcsapdák. Az almamoly, levélaknázó-
molyok, barackmoly, szilvamoly megfigyelésére 

pedig alkalmazzuk a szexfe-
romon csapdákat, amelyek 
„utánozva” a nôstény lepkéket, 
speciális illatanyagot bocsá-
tanak ki. Mind a színcsapdák, 
mind a szexferomon csapdák 
ragacsos felületére ráragad-
nak és ottmaradnak a kártevô 
rovarok. Ezekkel a csapdákkal 
a saját kertünkben pontosíta-
ni tudjuk, hogy szükség van-e 
vegyszeres védekezésre és azt 
mikor végezzük el.

molnár zsuzsa

Virágzás alatt és után
Amikor a kertészkedôk megtanulták már,  
hogy a növényeiket milyen károsítók  
támadhatják meg, az ezt követô lényeges  
kérdés az, hogy ezekkel a különbözô  
baktériumokkal, gombákkal, ízeltlábúakkal 
mely idôszakokban kell számolniuk,  
mikor számíthatnak felszaporodásukra,  
rajzásukra. Erre a kérdésre válaszul  
állítottuk össze a következô táblázatokat,  
bízva abban, hogy segíteni fognak  
az eligazodásban.  

Károsítók A növény fenológiája

virágzás 
alatt

szirom- 
hullás után

a gyümölcs 
zölddió 

nagyságú 

gyümölcs- 
növekedés 

alatt

szürethez  
közel

tûzelhalás baktérium

almafa lisztharmat

almafa varasodás

monília

levélaknázómolyok

almamoly

takácsatkák

levéltetvek

levélatka

AZ AlMÁSTERMÉSÛ GYÜMölcSöK Fô KÁROSíTóINAK „TÁMAdÁSI MENETRENdJE”

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés 
alatt szürethez közel

csonthéjasok moníliás betegségei
M. laxa
M. fructigena
M. fructicola

blumeriellás levélfoltosság

cseresznyelegyek

levéltetvek

A cSERESZNYE ÉS A MEGGY KÁROSíTóINAK JEllEMZô FElSZApOROdÁSA

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel

tafrinás levélfodrosodás

ôszibarack lisztharmat

barackmoly

levéltetvek

AZ ôSZIbARAcK ÉS A NEKTARIN lEGGYAKORIbb KÁROSíTóI AZ AlÁbbI IdôSZAKOKbAN TÁMAdHATNAK:

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel

polisztigmás levélfoltosság

szilvadarázs

levéltetvek

szilvamoly

pajzstetvek

A SZIlVA ÉS A RINGló lEGFONTOSAbb KÁROSíTóINAK FElSZApOROdÁSA AZ AlÁbbIAKbAN VÁRHATó:
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A dimilin 25 Wp az ún. kitinszintézist gátló 
rovarölô szerek elsô képviselôje, mely máig is 
meghatározó készítménye a szercsaládnak.

A dimilin hatásmechanizmusa eltér a hagyomá-
nyos rovarölô szerekétôl. A diflubenzuron ható-
anyag a rovarok kutikulájának kitinszintézisét 
gátolja. Megzavarja a vedlési folyamatukat, a ku-
tikula nem megfelelô szerkezetûvé válva felreped, 
s a rovarlárva jelentôs mennyiségû vérnyirkot ve-
szítve elpusztul. A Dimilin elsôsorban lárvicid, ami 
azt jelenti, hogy a lárvából kialakuló fejlôdési alak 
életképtelenné válik. (Sok esetben tojásölô hatá-
sát is megfigyelték, pl.: az aknázómolyok pete-
burkával érintkezô hatóanyag gátolja a fejlôdési 
folyamatot). A Dimilin kontakt módon hat, ezért 
elsôsorban a rágókártevôk rovarölô szere.

Hatását a felvételtôl számított 4-7 napon 
belül fejti ki.

A Dimilin használata legfôképp a téli almát 
károsító rovarfajok közül az almamoly és az ún. 
levélaknázómolyok elleni védelemben csúcsoso-
dik ki.

Az almamoly elsô nemzedékének rajzása ál-
talában a virágzás tájára tehetô. Normális idô-
járási körülmények között ez április vége, május 
eleje. 2014-ben a virágzás valószínûleg ennél ha-
marabb lesz, köszönhetôen az enyhe télnek és a 
rohamosan melegedô tavasznak. Az elsô tavaszi 
nemzedék hernyói által megtámadott fiatal ter-
mések lehullanak. Az almamoly második nem-
zedéke általában július elején, közepén rajzik.  
A nyáron megtámadott termések beérnek, gyak-
ran elôfordul azonban, hogy másodlagosan a 
monília is fertôzi a gyümölcsöket. Megfigyelhetô 
egy csonka harmadik nemzedék is. Jellemzôen az 
utóbbi években a nemzedékek összemosódnak.  
A védekezést a kártevôk rajzásának észlelésekor 
el kell kezdeni, elhúzódó rajzás esetén 10-14 nap 
múlva ismételt permetezés javasolt. 

Legbiztosabb megfigyelés a feromoncsapdák 
használata. Kritikus egyedszám 5 db hím hetente, 
a csapdák átlagában.

Az almamoly mellett az egyes gyümölcsösök-
ben sok gondot okoznak az ún. levélaknázómolyok. 

Az aknázómolyok csoportja több fajt foglal magá-
ban (almalevélmoly, sátorosmoly, almalevél-törpe-
moly és a lombosfa-fehérmoly). Utóbbi az egyik 
legveszélyesebb az aknázómolyok közül, mivel 
nemcsak korai lombhullást okozhat, hanem ront-
ja a gyümölcs piaci értékét is. A feromoncsapdák 
100-120 db-os fogása csúcsrajzást jelent.

Mindkét kártevôcsoport (almamoly, aknázó-
molyok) ellen igen jó hatékonysággal alkalmaz-
ható a dimilin 25 Wp készítmény, 0,5 kg/ha 
adagban, 800-1000 l/ha permetlével kijuttatva 
(10 liter vízhez 5 gramm Dimilin 25WP). A Dimi-
lint a molykártevôk csúcsrajzásakor kell kijut-
tatni, hogy a tojásaikat a rovarölô szerrel kezelt 
felületre rakják. Így érvényesül a legjobban  a ké-
szítmény kiváló embrióölô hatása is. 

A Dimilin virágzásban is alkalmazható, az in-
tegrált termesztés egyik alapkészítménye, zöld 
besorolású, veszélytelen a hasznos élô szerveze-
tekre. Mindezt nagy nyomatékkal kell hangsú-
lyoznunk, hiszen „ôk” nagy segítségünkre vannak 
a kártevôk féken tartásában.

A szívó kártevôk közül ki kell emelni a körte-
levélbolhát, mely lárvái ellen L1-L3 lárvastádium-
ban (a lárvastádium több vedlésen át tarthat, míg 
a lárvák bebábozódnak) javasolt védekezni dimi-
lin 25 WP-vel Silwet Star hozzáadásával.

A Silwet Star speciális készítmény, amely 
csökkenti a permetlé felületi feszültségét, növeli 
a cseppek terülékenységét, javítja a tapadást.

A Silwet Star eredményesen alkalmazható 
többek között a gyümölcsmolyok, almamoly elle-
ni védelemben is, mivel segíti a rovarölô szer be-
jutását a termések közé. Javasolt adagja 0,1-0,2 
l/ha, 600-800 liter permetléhez (10 liter vízhez 
5-10 ml Silwet Star). Integrált termesztésben al-
kalmazható, zöld besorolású.

Kertész Péter
területi képviselô 

Északkelet-Magyarország
+36 (30) 655-27-79

Chemtura Eu. Ltd. Magyarországi Fióktelepe
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Idén korán indult a tavasz, egykettôre bein-
dultak a fák! A virágzó kajszinál, a meggynél, 
de a mandulánál, a cseresznyénél is számolni 
kell a virágot fertôzô moníliával. permetezni 
azoknak is ajánlatos, akik elvégezték a rezes 
lemosást. Ezzel a védekezéssel ugyanis már a 
fa életét védjük. 

Nálunk jellemzôen két moníliafajjal kell számol-
nunk: a Monilia laxával és a Monilia fructigenával. 
Mindkét moníliára jellemzô, hogy a gomba áttelel, 
és terjedésének a nedves idôjárás kedvez. 

MONIlIA lAxA: elsôsorban a csonthéjasokat és 
a velük rokon díszfákat fertôzi, de az almatermé-
sûeken is megtalálható. Ez a gomba súlyos káro-
kat okoz a hajtások, sôt a koronarészek elpusztí-

tásával, de a gyümölcsöt is károsítja. Az áttelelt 
gombák virágzáskor a virág bibéjén keresztül jut-
nak a hajtásba. A nyári gyümölcsfertôzés tüne-
tei hasonlítanak a M. fructigena tüneteihez, de a 
gombatelepek szétszórtan találhatók a gyümölcs 
felületén.

MONIlIA FRUcTIGENA: a gyümölcsöt káro-
sítja, fertôzheti az almát, a körtét, a birset, a 
cseresznyét, a meggyet, a szilvát, a kajszi- és 
ôszibarackot. Sebparazita, a gyümölcsök felü-
letén keletkezô sérüléseken (rovarok kártétele, 
jégverés, szélkár) keresztül fertôz. A gyümöl-
csön több centiméteres barnás elszínezôdés ke-
letkezik. A folt késôbb felpuhul és gyûrû alakban 
sárgás színû, párnácska jellegû gombatelepek 
fejlôdnek ki rajta.

HOGYAN ISMERHETô FEl A cSONTHÉJASO-
KON A MONílIÁS VIRÁGFERTôZÉS? A különbö-
zô csonthéjasok betegség iránti fogékonysága el-
térô. A virágfertôzô monília tehát leggyakrabban a 
meggyet és a kajszibarackot támadja meg. A gom-
ba micélium formájában telel át a fertôzött növé-
nyi részeken, a fák törzsén, a lehullott vagy a fán 
maradó elszáradt levélzeten, illetve gyümölcsma-
radványokon. A fertôzést elôször a szirmok barnu-
lása, a virágok elhalása jelzi, majd a kihajtó levelek 
és a fiatal hajtások is megbarnulnak és elszárad-
nak. A gomba tovább halad az vázágak, a törzs felé, 
és akár a gyümölcsfát is elpusztíthatja. A fertôzött 
helyeken gyakran indul be a mézgafolyás. 

MIKOR FERTôZ A MONílIA? A virágfertôzésnek 
elsôsorban hûvös és párás idô kedvez, amikor a 
hômérséklet 12 Celsius-fok alá süllyed. 

MIKOR pERMETEZZÜNK? A csonthéjások virág-
fertôzô moníliája ellen a virágzás idején védekez-
zünk! A bibéket kell megóvni a gomba támadásá-
tól, ugyanis itt jut be a gombafonal a növénybe.  
A meggyfánál már a bimbók csészelevelein át is 
behatolhat a vesszôkbe. Tehát a folyamatosan 
nyíló meggynél már bimbós állapotban perme-
tezzünk felszívódó gombaölôkkel, majd a virág-
zás hosszától és az idôjárástól függôen ismételjük 
3-4-szer. A jobb hatás, illetve a rezisztenciatörés 
miatt felváltva, illetve kombinálva használjuk a 
felszívódó és a kontakt készítményeket.

Fontos, hogy a korai permetezés jó minô-
ségben, apró cseppképzéssel történjen. Teljesen 
be kell fednünk a virágokat! Permetszereink ta-
padását, esôállóságát növelhetjük tapadásfokozó 
készítményekkel.

zsigó György

Monília ellen virágzáskor!

Jó tudni!

A monília gomba elleni védekezésben nagyon 
fontos a megelôzés. A különbözô fertôzött 
növényi részeket, gallyakat és összeaszott ter-
méseket (a gyümölcsmúmiákat) távolítsuk el a 
fáról és semmisítsük meg! A fán maradt mumi-
fikálódott gyümölcsökbôl a következô év tava-
szán elindulhat a fertôzés. Fontos szerepe van 
a megelôzésben a tavaszi és ôszi rezes lemosó 
permetezésnek is. 

Monília laxa károsítása mandulán

Tavalyi moníliafertôzés nyomai. A megbetegedett virá-
gok elszáradva a vesszôn maradtak. Már nyáron le 
kellett volna metszeni a beteg hajtásokat…

Kerti tipp

■  Telepítésnél kerüljük a nyirkos, mély fekvésû 
területeket.

■  Helyes metszéssel alakítsunk ki szellôs lomb-
koronát, ami egyrészt kedvezôtlen körülmé-
nyeket teremt a gombáknak, másrészt segíti 
az egyenletes permetezést.

■  A fertôzött hajtásrészeket minél elôbb vágjuk 
le, a metszésfelületeket zárjuk le fasebkeze-
lôvel, a szerszámokat fertôtlenítsük.

■  A gyümölcssebzés megelôzése érdekében fon-
tos a rovarok kártételének (rágás, szívogatás) a 
kiküszöbölése, rovarölô szeres permetezéssel. 

■  A gyümölcsöket védô gombaölôs permetezé-
sek elvégzésekor figyelembe kell venni a szerek 
élelemezés-egészségügyi várakozási idejét. 

Jó tudni!
Kontakt permetszer: a hatóanyag a növény 
felszínén érintôlegesen fejti ki hatását.
Felszívódó (szisztémikus) permetszer: a ha-
tóanyag felszívódik a növényi szövetbe és a 
nedvkeringéssel eljut a növény más részeibe is.
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Mindannyiunk nagy örömére itt a tavasz,  
a fák levelei kihajtanak, hosszabbak  
a nappalok és a hangulatunk is vidámabb.  
de ne feledkezzünk meg arról,  
hogy a tavaszi kert szépségéért  
sorban állnak a ránk váró teendôk! 

Ha a tavaszi elsô munkálatokon, a metszésen és a 
lemosó permetezésen már túl vagyunk, érdemes 
nagy figyelmet szentelni az ôszibarack tafrinás 
betegségére és a csonthéjasok moníliás beteg-
ségére! A tafrina az ôszibarack legismertebb és 
legveszedelmesebb gombabetegsége, amely leg-
inkább a nagy gyümölcsû, sárga húsú ôszibarack-
fajtákat támadja meg, de elôfordul nektarinon is. 
Közvetlenül kihajtás után a levél fertôzött részei 
kárminpiros színûre színezôdnek, késôbb besod-
ródnak, megvastagodnak és már nyár elejére le-
hullnak. 

 A csonthéjasok moníliás betegségének két 
különbözô kórképe a hajtáscsúcs hervadása és a 
gyümölcsrothadás, melyeket két rokon gomba-
faj okoz. A nagyobb veszélyt, a hajtáshervadást 
okozó gomba jelenti, ami leginkább a meggyet, a 
cseresznyét és a kajszit támadja meg (lásd 16-17. 
oldal). A meggyben a legnagyobb a kártétele, a 
virágzás után a virágcsomók és a hajtáscsúcsok 
hervadni kezdenek, majd elszáradnak. Ha virág-
zás idején sok a csapadék, a betegség óriási mé-
reteket ölthet, az ágak és a gyümölcsök is káro-
sodnak. 

 A tavaszi gombás betegségek ellen legered-
ményesebben megelôzô jelleggel lehet védekezni, 
a hatékony védekezés eszköze a korán elvégzett 
rezes lemosó permetezés a champion® WG (20-
30 g/10 l víz) készítménnyel.  Mivel a csonthéjasok 
fiatalkori hajtásai igen érzékenyek a perzselésre, 
rügyfakadástól pirosbimbós állapotig csak kímé-
lô réztartalmú készítménnyel, mint a cuproxat® 
FW (40-50 ml/10 l víz) végezzünk kezelést. 

Az enyhe télnek kö-
szönhetôen az idei évben 
a rovarkártevôk tömeges 
megjelenésére kell számí-
tanunk, különösen a levél-
tetvek okozzák a csont-
héjasokban a legnagyobb 
kárt! Több mint 150 vírust 
terjesztenek, ezért sokan 
a legveszedelmesebb kár-
tevôként tartják számon, 
melyek tavasztól az éppen 
kihajtó gyümölcsfák rügyein 
szívogatnak, majd áttele-
pednek a levelek fonákára, 

amik a kártétel következtében megcsavarodnak, 
elsárgulnak és lehullanak. A károsítást jelzi a nagy 
mennyiségû mézharmat megjelenése és az ezen 
megtelepülô korompenész is. 

 A cseresznyelégy szintén nagy gazdasági kárt 
okozhat; leginkább a középkésôi és késôi érésû 
cseresznyefajtákat részesíti elônyben, de meg-
található néhány meggyfajtán is. A gyümölcsök 
megpuhulnak, fénytelenek, a mag közelében fe-
héres színû nyüvet találhatunk. A fertôzött gyü-
mölcs rothad és lehullik, ha a nyû már elhagyta a 
gyümölcsöt, akkor annak felületén a kocsány kö-
zelében barna, besüppedt folt található.

Közvetlenül a kihajtás elôtti permetezéssel 
jelentôsen lehet csökkenteni a késôbbi károkat! 
A Gazelle® Vital/Gazelle® SG (2-4 g/10 l víz) + 

Wuxal® Microplant (5-20 ml/10 l víz) felszívó-
dó rovarölô szerrel, tavasszal az áttelelt petékbôl 
kelô levéltetvekre, valamint a cseresznyelégy lár-
váira is kiválóan alkalmazható, a kifejlett legyek 
megjelenésétôl. 

A talajok egészségi állapotának javításával is 
sokat tehetünk. A bora® Wp (15-30 g/10 l víz) 
biológiai készítmény kedvezôtlen környezetet te-
remt a talajban élô rovarok számára. Dolgozzuk 
a készítményt a talajba a nyüvek földre vetôdése 
elôtt, így nagymértékben gyéríthetjük a jövô évi 
rajzó állományt!

A korszerû növénytermesztésben alapvetô 
követelmény a növények tápanyaggal való har-
monikus ellátása. A gyümölcsök esetében ez 
fokozottan érvényesül, mert bármely elem nem 
kielégítô volta vagy hiánya fejlôdési rendellenes-
ségeket okozhat. A megfelelô tápanyagellátásnak 
a hozam növelésén és a termés minôségének a 
javításán kívül további elônyei is vannak: 10-
30%-kal csökkenthetô a növényvédelmi költség, 
kiszámíthatóbb a termesztés, nagyobb a termés-
biztonság!

A Kwizda Agro Wuxal® (20-40 ml/10 l víz) 
levéltrágyái minden tápanyagproblémára meg-
oldást nyújtanak! Hiánytünetek megelôzésére, 
illetve gyors és hatékony gyógyítására alkalmas 
termékek, melyek speciális adalékanyagaik révén 
javítják a növényvédô szerek hatékonyságát is!

mártha izabella
Kwizda Agro

csonthéjasok tavaszi védelme

www.kwizda.hu

Tafrina

Hajtáscsúcshervadás

Levéltetvek károsítása



EGY TOJÁS EGY cIMpÁbA A mindössze 4-5 mm 
nagyságú, repülô feketés vagy sárgás darazsak rit-
kábban kerülnek a szemünk elé, leginkább a fákra 
kihelyezett fehér ragadós lapokkal tudjuk csapdá-
ba ejteni ôket, illetve nyomon követni a rajzásukat.  
A rovarok a szilva virágzásakor repülnek, és egyesé-
vel süllyesztik tojásaikat a csészelevelek cimpáiba. 
Fertôzésük ezért szorosan kötôdik a virágzáshoz.

KÉT lYUK A SZIlVÁN A kikelô kis lárvák a fejlô-
dô gyümölcs belsô részeivel táplálkoznak, azokat 
teljesen kiodvasítják, magot nem hagynak, annak 
helyét feketés ürülékükkel töltik ki. A kifejlett lár-
vák már 8-10 mm hosszúak, piszkosfehér színûek, 
és szétnyomva bûzös poloskaszagot árasztanak, 
innen ered találó nevük is. Mire azonban ekkorák 
lesznek, 4-5 gyümölcsöt is kirágnak. A fertôzött 

szilvákon általában két lyuk van, és az egyik min-
dig nagyobb, mégpedig azért, mert az a fejlettebb 
lárva kifurakodási helye. Ne felejtsük, a szilvák ek-
kor még mindig csak legfeljebb 1 cm körüliek.

OdAVESZHET A TERMÉS A teljesen kifejlett lár-
va, ha befejezte a táplálkozását, vagy a talajra veti 
magát, vagy a károsított gyümölccsel együtt hull a 
földre, majd a talajba vonul, és ott tölti további ide-
jét nyugalmi állapotban a következô év tavaszáig, 
amikor is bábozódik, hogy majd virágzáskor jöjjön 
elô újra darázs alakban. Látjuk tehát, csupán egy 
nemzedéke van egy vegetációs idô alatt, de ha nem 
figyelünk a károsítóra, szilvatermésünk egészét is 
elviheti, még a szilvamoly megjelenése elôtt!  

HOGYAN VÉdEKEZZÜNK? Védekezésünk több 
lábon is állhat. Egyrészt a virágzás kezdetétôl ki-
rakhatunk fehér színû ragadós fogólapokat a fa 
lombkoronaszintjében a darazsak összegyûjtésé-
re. Ha ez nem elég, és jócskán találunk fertôzött 
virágokat (csészecimpákban dudorokat a lerakott 
tojásokkal), akkor a lárvák tojásból való kikelése 
elôtt, illetve kelésekor, ami rendszerint a szirom-
hullás idôszaka, permetezhetünk neonikotinoid 
hatóanyagú készítményekkel, pl. Mospilan 20 SG, 
Gazelle 20 SG és társaik. Év közben a talaj sekély 
mûvelése is gyérítheti a lárvákat.

taxner ágnes

Ismerjük fel a poloskaszagú
szilvadarazsak kártételét!

Poloskaszagú szilvadarázs kártétele és lárvája

Kertjeinkben két fajuk, a fekete szilvadarázs 
és a sárga szilvadarázs is károsíthat, de mivel 
kártételük és életmódjuk nagyon hasonló, 
nem érdemes rágódnunk rajta, hogy éppen 
melyikkel van dolgunk. A lényeg, hogy a  
0,5-1 cm nagyságú kis gyümölcsök  
tönkretételével mindketten a szilvafák  
veszedelmes ellenségei, a szilvamoly mellett. 

Kerti tipp
Érdemes a fertôzött lehullott gyümölcsöket 
naponta felszedni és megsemmisíteni, ugyanis 
belôlük a lárvák csak egy-két nap múlva távoz-
nak, hogy a talajba húzódva a következô tava-
szig nyugalmi állapotban vegetáljanak.
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DAMISOL® – Prémiumkategóriás levéltrágyák!

Gyártó: DAMISOL Kft.
             2730 Albertirsa, Irsay K. u. 1.  Tel./fax: 53/370-670   www.damisol.hu

A fAgyhAtáS kivédésére már 
bimbós állapottól a virágok  

és terméskezdemények megmentésére:

DAMISOL® BB gabona 
nevű készítmény – 5 l/ha dózisban. 
Réztartalmú szerekkel is keverhető!

A kötődés fokozására:

DAMISOL®

Bórkoncentrátum,
Bór Extra

BB gyümölcs
5 és 3 l/ha 

A zöldség, gyümölcs 
és minden virágos 
és levéldísznövény 

folyamatos táplálására:

DAMISOL® Kondi,
DAMISOL® Extra



Muskátlit mindenki tud ültetni. Vagy  
mégsem? Népszerû balkonnövényünk szinte 
minden portán elôfordul, de bizonyára nem 
véletlen, hogy míg az egyik helyen valósággal 
pompázik, addig máshol inkább csak a szebb 
napokat várja. 

HOl VÁSÁROlJUNK? Tavasszal úton-útfélen 
árulnak muskátlit, de a legjobb, ha van bevált he-
lyünk. Ha ilyen nincs, bátran érdeklôdjünk isme-
rôseinknél, ahol egész nyáron át szépen virítanak 
az ablakban.

NE KApKOdJUNK! Amint kisüt a tavaszi nap, 
legszívesebben azonnal ültetnénk, de várjunk vele! 
Március végén, április elsô felében bármikor fagy-
pont alá süllyedhet az éjszakai hômérséklet, amit 
a melegházból kikerülô növények megsínylenek és 
a késôbbi fejlôdésük rovására megy. Ôsszel, már 
megerôsödve, akár a –4-5 Celsius-fokot is elbírják 
a párkányokon, de kora tavasszal csak az ültessen, 
aki „vészhelyzetben” védett helyre tudja menekí-
teni a virágokat.  

MIT SZERET A MUSKÁTlI? Fénykedvelô növény. 
Egy helyrôl származó, ugyanúgy gondozott mus-
kátlik láthatóan másként fejlôdnek, ha különbözô 
fekvésû erkélyekre kerülnek. Az északi oldalakon 
rendszerint nyurgává válnak, kevés virágot hoz-
nak, míg a keleti, délkeleti, délnyugati fekvésû ab-
lakokban virágba borulnak. A folyamatosan tûzô 
napot, a tartósan száraz levegôt – fajtától füg-
gôen – viselik/elviselik. A különleges virágföldet 
nem igénylik, de ha szép és dús virágú muskátlit 
szeretnénk, jó minôségû, tápanyagban gazdag kö-
zegbe ültessük (muskátliföld). Egy 60 cm-es bal-
konládába 3 tövet (12 cm-es cserép) helyezzünk.  

Ne ültessük keskeny, sekély virágládába, ami-
ben a föld kimerül, könnyen átforrósodik, szél-
ben pedig a virágok kifordulhatnak. A láda alján 
legyen lyuk, hogy a fölösleges víz kifolyhasson. 
Praktikus a dupla aljú, víztárolós (vízszintjelzôs) 
virágláda. Napnyugta után, vagy kora reggel lo-
csoljunk: átlagos tavaszon heti 2-3-szor, kániku-
lában akár naponta, de mértékkel. A ládában soha 
ne tocsogjon a víz.  Az elszáradt virágokat és le-
veleket mindig csipkedjük le.

Álló/KöZöNSÉGES/KERTI MUSKÁTlI: hálás vi-
rág, nagyon jól bírja a hazai idôjárási viszonyokat, 
az átmeneti szárazságot, a tûzô napot is tolerál-
ja (jobban, mint a túllocsolást). Kis odafigyeléssel 
késô ôszig virágzik. Több növénnyel is jól társítha-
tó, pl. bojtocska, szúnyogûzô virág, bársonyvirág, 
petúnia, verbéna, bakopa. 

FÉlFUTó MUSKÁTlI: levelei pozsgásabbak és 
fényesebbek, mint álló társáé, kb. 30-40 centi-
méternyit „fut ki” a ládából. Több vizet, tápanya-

Muskátli az ablakban

got és törôdést igényel, mint az álló muskátli, a 
folyamatosan tûzô napot, a tartós kánikulát nem 
kedveli. Ha jól érzi magát a helyén, szebbnél szebb 
színeivel, dekoratív, duplaszirmú virágaival vonzza 
a tekintetet. Önmagával társítható a legkönnyeb-
ben. Rutinos és kitartó kertészkedôk próbálkoz-
hatnak más virágokkal, de az egész szezonon át 
tartó, kiegyensúlyozott „társbérlet” nem mindig 
jön össze.   

FUTó (TIROlI) MUSKÁTlI: levele lándzsa 
alakú és kisebb, mint a hagyományos muskát-
lié és a virágai is. Szereti a fényt és a jó vízel-
látottságot, a rekkenô hôséget kevésbé viseli 
el. Igazán akkor omlik alá szépen, ha a levegô 
páratartalma is megfelelô. Ültetéskor célszerû 
a láda hátsó falához közelítve ültetni, egy picit 
magunk felé billentve. Déli fekvésû erkélyeken, 
folyamatosan tûzô napon, a növény gyakorta 
„összébb húzódik”, kevesebb levelet és kisebb 
virágot fejleszt.

Fekete Bea     

Jó tudni!
Amikor a muskátli levelének fonákján elôször 
kis dudorok, majd parás foltok jelennek meg, 
azt jelenti, hogy túllocsoltuk. Ilyenkor a növény 
nem képes a fölösleges vizet a levelein keresz-
tül elpárologtatni és így védekezik (ödéma/víz-
kórság). A már egyszer kialakult barna paráso-
dott foltok nem múlnak el, de ha a locsolást 
visszafogjuk, az új leveleken már nem jön elô.

Virágszép muskátli
Sokan nem tudják, hogy a folyamatos tápanyag-
ellátás mennyire fontos a muskátli számára. Nem 
megfelelô tápoldat esetén a virágözön elmaradhat. 

A muskátli balkonládába ültetése után azt 
hisszük, hátradôlhetünk és várhatjuk, hogy a nö-
vény egész nyáron ontsa a virágokat. A nyár köze-
pén viszont azt vesszük észre, hogy nem virágzik, 
levelei sárgulnak, esetleg száradnak. Ez a növény 
tápanyaghiányának jele. A muskátli igényes nö-
vény, sok tápanyagot vesz fel a talajból, ezért fon-
tos a makro- és mikroelemek pótlása.

Gondoljunk csak bele: mi is próbálunk megfe-
lelôen táplálkozni, vitaminokat szedünk, hogy erô-
sek és ellenállóak legyünk. Hasonlóképpen van a 
muskátlinál is, számára a vitaminokat a megfelelô 
ásványi anyagok jelentik.

A beültetés után néhány héttel már érdemes a 
tápanyagot jó minôségû, vízoldható mûtrágyával, 
vagy valódi tápoldattal pótolni. Hatásukra nem-
csak a virágzás lesz erôteljesebb és dúsabb, hanem 
a nagy nyári melegben is ellenállóbb lesz a növény, 
nem ég ki, és a betegségekre sem lesz fogékony. 

Szabó Péter
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Sajnos, a virágföldek csomagolásába a vevô 
általában nem láthat bele. A figyelemfelkeltô, 
dekoratív külcsín közel sem biztos, hogy jó 
minôségû terméket takar, így ez alapján ítélve 
nehéz dolga van annak, aki a pénzéért valóban 
jó minôségû virágföldet szeretne kapni.

Olcsó húsnak híg a leve – tartja az örökbecsû 
mondás –, és ennek többnyire van is alapja. Több 
gyártó is igyekszik virágföldnek nevezett termékkel 
elôrukkolni, amit aztán többnyire a nagy áruházak 
polcain és a kevésbé igényes kertészetekben próbál 
értékesíteni, valószínûleg abból a meggondolásból 
kiindulva, hogy az átlagvásárlónak és növényeinek 
ez is megteszi. Ugyanakkor, ha valaki több ezer fo-
rintot is kiad egy általa kedvelt fajtáért, nem sza-
badna hozzá gyenge minôségû termesztôközeget 
kínálni, hiszen, mint ahogyan nekünk, embereknek 
is jó minôségû táplálékra van szükségünk, a növé-
nyeink is hasonlóképpen vannak ezzel. Ha körülné-
zünk a kertészeti árudákban és a gazdaboltokban, 
virágföldbôl is több árkategóriában válogathatunk: 
pár száz forinttól akár 2500 forintig vásárolhatunk 
50 liter, különbözô növényi kultúrákhoz alkalmas 
földet, honi gyártásút és importot egyaránt. 

Ha kiszámoljuk egy 50 literes virágföld elôál-
lítási költségét, ami minden elôírt és a csomago-
láson szereplô adalékanyagot tartalmaz, meglepô 
következtetésekre juthatunk. Vegyük elsônek a fó-
liát, amibe a földet becsomagolják: egy ötvenlite-
res valamirevaló zsák – melyet legalább két színnel 
nyomtak – 45-70 forintba kerül. A zsákban lévô 
tôzeg, amely hazánk magas arzéntartalmú bányái-

nak valamelyikébôl származik, 200 forintot tesz ki. 
Amennyiben a feltüntetett NPK és a kellemes kon-
zisztencia eléréséhez szükséges adalékanyagok is 
belekerülnek a termékbe, hozzászámolhatunk még 
100 forintot. Az árut raklapra rakják, kiszállítják, 
továbbá ha megfizetik utána a forgalmi adót és az 
egyéb járulékokat, máris legalább 400 forint körüli 
önköltségnél tartunk. A kereskedô erre még ráteszi 
a maga árrését, ami után egy megfelelô minôségû 
föld ára bizony ezer forint környékén alakul.

Hogy hol spórolnak az ennél olcsóbb terméket 
elôállítók? Ha a földet ellenôrizetlen körülmények 
között termelik ki, esetleg gazzal szennyezett me-
zôrôl származik, ne adj’ isten! szennyvíztisztító telep 
hulladékát használják alapanyagnak. Ha a növény 
igényeit figyelmen kívül hagyják – azaz nem egészí-
tik ki a szükséges tápanyagokkal –, úgy könnyedén 
elô lehet állítani olyan terméket, ami földnek ugyan 
föld, ám a gyakorlatban szinte használhatatlan, hi-
szen nem tartalmazza a megfelelô összetételû és 
mennyiségû tápanyagokat. Viszont csak pár száz 
forintba kerül…

Szabó György

A minôségnek ára van!

Virágföldnek álcázva…

Rossz minôségû földbe, sekély ládába ne ültessünk!

Kedves Olvasóink!
A helyes megfejtôk között hasznos kertészeti 
termékeket sorsolunk ki.

A rejtvény beküldésének határideje: 
2014. május 15. 

Kérjük, megfejtéseiket nyílt levelezôlapon az 
alábbi címre szíveskedjenek küldeni:
GBt Press Kft. Kiadó, 1330 Budapest, Pf. 26

Elôzô lapszámunk keresztrejtvényének helyes 
megfejtése: Gyárfás Endre: Ébresztô

Szerencsés nyerteseink: Agócs Flóriánné, 
Cered; Asztalos lászlóné, Oroszlány; Eördögh 
Sándor, Sajószentpéter; Halmágyi leventéné, 
Gödöllô; Molnár Sándorné, Sopron
A nyertesek a Hat-Agro Kft. felajánlásával  ro-
var- és rágcsálóirtó szereket tartalmazó cso-
magot nyertek (tartalma: Foval csótányirtó 
gél, Foval hangyairtó gél, Racan hangyair-
tó spray, Altorat egérfogó ragasztó, prison 
ragasztós csapda, Varat rágcsálóirtó pép), 
amelyeket postai úton juttatunk el.
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Sakk-matt
    a királynŐnek!

RaCaN
hangyairtó 

permet

tRaP kILL
hangyairtó 

csalétek FOVaL
hangyairtó 

gél



pApíR ÉS cERUZA Új ágyás kialakításánál prakti-
kus lerajzolni, hogy mit hova és milyen színû virá-
gokkal szeretnénk beültetni. Fontos felmérni, hogy 
az ágyást honnan látjuk: körbe tudjuk-e járni vagy 
csak egy oldalról látjuk akkor, ha a kerítés mellé 
kerül. A növényeknél is igaz az, hogy nem egy-
forma magasságúak. Tehát ha ültetésnél magas 
növény kerül elôre, alacsony pedig mögé, akkor az 
alacsonyabbat eltakarjuk, így nem érvényesül.

KíVÜlRôl bEFElÉ, ElölRôl HÁTRAFElÉ Kör 
alakú vagy körbejárható, de szabálytalan alakú 
ágyás betelepítésénél a külsô szélétôl indulva ala-
csony, majd befelé haladva magasabb növényeket 
ültessünk úgy, hogy középtájon legyen 2-3 hang-
súlyosabb magas növény. Kerítés mellett kialakí-
tott ágyás esetében magunk felé ültetjük az ala-
csonyabb növényeket, majd haladva a kerítés felé 
jöhetnek az egyre magasabbak is.

Egynyári növényeknél megkülönböztetünk 
fagytûrô egynyári növényeket és fagyérzékeny 
egynyári növényeket.

FAGYTÛRô EGYNYÁRIAK: Életciklusuk egy te-
nyészidôszakra vonatkozik. A tavasszal elvetett 
magokból kikelt növények gyors növekedésnek 
indulnak, virágok tömegét hozzák. Ôszre a mag-
vak beérnek, ôsz végére pedig a növény teljesen 
kimerül. A sok elszóródott mag túléli a telet és 
elôfordulhat, hogy a kert bármely részén kikel a 
következô évben. A fagytûrô egynyáriakat egy-
szerûen magról vethetjük a kert talajába, nincs 
szükség elônevelt palántára vagy különleges ül-
tetôközegre, ezáltal sokat spórolhatunk. Ilyen nö-
vény a megszokott fajtákon kívül pl. a búzavirág, 
a tündérkürt, a sárgaviola, a kaliforniai mák, a 
kerti körömvirág, az egynyári szarkaláb, a piros 
len, a napraforgó, a tatárka, a klárika.

Állandó helyre vetéskor a talajt megfelelôen 
elô kell készíteni. Fontos, hogy a talaj gyommen-
tes legyen, mert kelés után nem fogjuk tudni meg-
különböztetni a virágot a gyomtól. Kétféle módon 
vethetjük a magokat:

– A fajtákat külön-külön szabályos vagy sza-
bálytalan alakú foltokban szórjuk el, ami lehet 
háromszög, négyszög, rombusz stb.

– Összekeverjük a különbözô virágmagokat, 
és ezeket vetjük el. A magkeverék összeállítása-
kor ügyelnünk kell arra, hogy olyan virágok mag-
vait keverjük össze, melyekben a színek és formák 
megfelelô kontrasztot adnak, de a virágok mérete 

nem üt el egymástól. Minden fajtából körülbelül 
egyforma mennyiséget használjunk. Ilyen keverék 
lehet a kaliforniai mák, a vetési pipacs, a kerti kö-
römvirág, az egynyári szarkaláb, a kék búzavirág, 
a piros len egyvelege. Vetésnél praktikus homok-
kal összekeverni a magokat és úgy szétszórni az 
elôkészített területen, mert így látjuk, hogy hova 
szórtuk az apróbbakat. Szétszórás után óvatosan, 
nem mélyen begereblyézzük a magokat a talajba, 
majd öntözzük be a virágágyat. Csak óvatosan, 
hogy ne mossuk ki a magokat. 

Az elôre csomagolt virágmagokon a csoma-
goláson általában szerepel, hogy mekkora terület-
re érdemes elvetni. Ha kelés után mégis nagyon 
sûrûnek ítéljük a növényeinket, ritkíthatjuk, ha 
elérik a 6-8 cm magasságot. Az erôsebb növé-
nyeket hagyjuk meg, a satnyábbakat húzzuk ki, 
ügyelve arra hogy a maradó növényeinket ne tép-
jük ki. Magkeverék esetén ügyeljünk arra, hogy a 
különbözô növényekbôl közel azonos mennyiség 
maradjon meg.

FAGYÉRZÉKENY EGYNYÁRIAK: Azok a növé-
nyek, melyeket már virágos palánta állapotban 
ültetünk (petúnia, papucsvirág, pillangóvirág, 
bársonyvirág stb.). Abban különböznek a fagy-
tûrô egynyáriaktól, hogy  magjaikat nem lehet 
közvetlenül a kerti talajba elvetni, mert nem 
tûrik a hideg idôjárást, ezért fûtött meleghá-
zakban történik a nevelésük. A fagyérzékeny 
egynyáriakat (fukszia, nebáncsvirág, verbénák, 
fokföldi margitvirág, petúnia, kúszószulák, csep-
pecskevirág, begóniák stb.) ültethetjük ágyásba, 
kaspóba, dézsába, függôkosárba, erkélyládába. 
Megfelelô társítással csodás kompozíciókat 
hozhatunk létre. Mivel ezek a növények nagyon 
gyorsan fejlôdnek, nagyon sok virágot hoznak, 
fontos, hogy a megfelelô tápanyagot és vizet 
mindig biztosítsuk növényeinknek! 

Hasznos, ha jó minôségû virágföldbe ülte-
tünk, amit komposzttal, tôzeggel (esetleg kevés 
komposztált marhatrágyával) keverhetünk.  A ta-
laj legyen laza és jó vízáteresztô, az egynyáriak 
a pangó vizet nem szeretik, könnyen berothad a 
tövük. Beültetés után két héttel már kezdôdhet 
a tápoldatozás, amit két-három hetente ismé-
telnünk kell. Aki feledékenyebb, vagy a kényel-
mesebb megoldást szereti, használhat lassan ol-
dódó, hosszú hatású mûtrágyákat is, ez esetben 
ügyeljünk a megadott dózis pontos betartására. 
Figyeljünk a rendszeres és kiegyenlített öntözés-
re is. Ne akkor locsoljunk, amikor már megfony-
nyadtak a növényeink!  Praktikus napnyugta után, 
vagy korán reggel öntözni. A naptól felforrósodott 
növényeket könnyen leforrázhatjuk, gyökereiket 
„megfôzhetjük”.  

Bagi erika

Sokszínû egynyáriak
Amennyiben szeretnénk évrôl évre változa-
tossá tenni kertünket, vagy csak fel akarjuk 
dobni a hangulatát színekkel, illatokkal, ül-
tessünk egynyári növényeket. Igaz, ezek csak 
rövid ideig vendégek kertünkben, de a meg-
felelô színek, virágágyformák megtervezésé-
vel, összeválogatásával viszonylag kis anyagi 
ráfordítással vidámságot csempészhetünk a 
környezetünkbe.

Jó tudni!
Ha palántáinkat olyan kertészetben vásároltuk, 
ahol a növények melegházban voltak a vásárlá-
sig, körülbelül egy hetes „szoktatási” idôszakot 
iktassunk be. Nappal vigyük ki a növényeket a 
teraszra, kertbe, éjszakára azonban kerüljenek 
védett helyre. A kiültetés elôtti napon tápol-
datozzuk és locsoljuk meg a palántákat.

Kerti tipp
Ne csak azt nézzük meg vásárláskor, hogy 
mennyi virág virágzik éppen a növényen, ha-
nem ügyeljünk arra, hogy  a palánta ne legyen 
túlnyúlt, legyen erôs a töve, látszódjanak rajta 
a bimbók. Ne vásároljunk meg fonnyadt, ösz-
szeaszott, összetöredezett növényeket még ak-
kor sem, ha akciósan jutunk hozzájuk!

NAGY dÉZSÁbA úJ Föld?

A nagy dézsákba, kaspókba olyan mélyen szok-
tunk minden évben földet cserélni, amilyen mély 
a növény gyökérzónája. Ez növényeknél változó 
mélységet jelent, attól függôen, hogy elôzô év-
ben milyen növény volt a kaspóban. Felesleges 
mélyebben, mert nem nyúlnak lejjebb a gyökerek, 
így a növény nem használja fel a tápanyagot. 


