
Milyen fûnyírót válasszunk?

Darázsrajzás idején

Hiánybetegségek

Lisztharmat újra és újra

Paradicsom a kertben

2014/3. szám



MAVRIK
Szôlôben, almában molyok 

és levéltetvek irtására!

MANZATE
20 kultúrában használható gombaölôszer 
varasodás, peronoszpóra, orbánc, 
burgonyavész, monília és még sok 
gombabetegség ellen.

TEPPEKI
Akkor ha a levéltetû támad!

KAPHATóK
A gAZDAboLToKbAN!



Mindent a szemnek
Nincs is szebb látvány a kertben, mint a késô ta
vaszi, kora nyári növénypompa! Eddig ki sem lát
szottunk a sok munkából, de bizonyára meglesz az 
eredménye. Minden üde zöld, piroslanak az idény
gyümölcsök, hízik a retek, szépen fejesedik a sa
láta. Persze ilyenkor sem dôlhetünk hátra, hiszen 
meg kell ôriznünk növényeink egészségét. A ká
rosítók nem tétlenkednek, akár esik, akár fúj, és a 
hiánybetegségek is okozhatnak fejtörést. Hírleve
lünk nyár eleji számában olyan témákat választot
tunk, amelyek sok kertészkedô számára jelenthet
nek segítséget ebben az idôszakban. Mielôtt fel
lapozzák a soron következô oldalakat, haladjanak 
végig a képeken látható virágsétányon. Hát nem 
csodás?
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PALáNTáT AZ áRoKbA A paradicsomra jellemzô 
az úgynevezett járulékos gyökérképzôdési hajlam. 
Ennek lényege, hogy ültetéskor esetlegesen a ta
lajba kerülô szárrész nóduszaiból (ízeibôl) kiindul
va ugyancsak gyökér képzôdik. Ebbôl következhet 
az a gyakorlatban sokszor alkalmazott megoldás, 
amikor a megnyúlt palántákat akár árokba is ül
tethetjük. Ilyenkor a szárat elfektetjük, s csak a 
hajtás vége marad kint a talajból, amely rövid idô 
alatt függôleges helyzetet vesz fel. A talajba ke
rült szárrészrôl a leveleket el kell távolítani! Egyes 
megfigyelések szerint az így ültetett paradicsom 
teljesítôképessége is jobb lehet, köszönhetôen a 
nagyobb gyökértömegnek.

A gyökérképzôdést több tényezô befolyásolja, 
ilyenek: a szaporítási mód (helyrevetés vagy pa
lántanevelés), a palántanevelés módja (a tûzdelt 
vagy cserepes növények gyökérzete erôsebb, mint 
a tûzdeletlen növényeké), valamint a fajta.

KéTféLE PARADIcSoM Termesztési szempont
ból fontos különbséget tenni a fôhajtás lezártsá

gában, ebbôl a szempontból a paradicsom növény 
kétféle lehet: folytonos és determinált (meghatá
rozott) növekedésû.

A folytonos növekedésû fajták fôhajtásának 
növekedése korlátlan, a hajtásvég tehát növeke
dési csúcsban végzôdik. Megfelelô körülmények 
között, a helyesen kezelt állományban az ilyen tí
pusú fajták fôhajtásának hossza (pl. növényház
ban) elérheti a 25-30 m-t is, azonban a termesz
tési gyakorlatban ez nem jellemzô.

További jel lem zôje a típusnak, hogy két vi
rágfürt között normális esetben 3 levél képzôdik, 
kedvezôtlen körülmények között 4, nagyon ritkán 
5 levél is kialakulhat. 

Az utóbbi idôben a kiskerttulajdonosok is 
szívesen vásárolják ezt a „paradicsomfának” 
is nevezett változatot. Egységnyi területre vi
szonylag kevés (1,8-2,3 db/m2) kerülhet kiülte
tésre, mert egy növény egyedi teljesítôképessége 
jelentôsen meghaladja a determinált fajták azo
nos tulajdonságát.

A meghatározott növekedésû fajták hajtá
sainak csúcsán mindig virágzat képzôdik, 3 al
csoportra oszthatók (törpe determinált, közepes 
növekedésû determinált, erôs növekedésû determi-
nált) – közöttük a különbséget az határozza meg, 
hogy a fôhajtás növekedése hányadik virágfürt
tel záródik, illetve a két fürt között mennyi a le
velek száma.

Paradicsom a kertben
A paradicsom a házikerti zöldségtermesztés-
nek is az egyik legfontosabb növénye. 
A hosszú ideje felhalmozott sok-sok 
ismeretbôl szedtünk csokorba néhányat,  
remélve, hogy ezzel is segíthetjük kiskerti  
termesztését.

Kerti tipp
Figyelembe kell venni, hogy a paradicsom nem 
szereti a monokultúrát, önmaga és a burgo
nyafélék családjába tartozó növények után 3-4 
évig ne kerüljön. Nagymértékben elszaporod
hatnak a kártevôi és a kórokozói, így a véde
kezés a magasabb ráfordítási költségek ellené
re sem mindig sikeres. Egyoldalúan meríti ki a 
talaj tápanyagait, gyökérváladékai erôsen be
folyásolják a gyökérzónában élô mikroorganiz
musok életfeltételeit.

Folyton növô paradicsom:  
2 fürt között 3 levél 
található

Determinált „törpe” 
növekedésû paradicsom 

fajta
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KoMfoRTZóNA Hôigénye a származási helyé
bôl adódóan (Dél- és Közép-Amerika) magas, 
legjobban 20-22 °C-on érzi magát. Mini má li-
san 10 °C szükséges a növekedéshez, a tartó san 
32 °C fölötti hômérséklet ugyancsak kor lá toz za 
a fejlôdést.

30-32 °C fölött a likopinképzôdés (a para
dicsom legfontosabb színanyaga) leáll, maga
sabb hômérsékleten már a lebontási folyamatok 
is megindulhatnak, ennek következménye lehet a 
napégés. Ezt sokan valamilyen fertôzô betegség
nek tekintik. Az elváltozás fôleg a gyenge lombú, 
bogyót rosszul takaró fajtáknál fordul elô.

A magas hômérséklet további következmé
nye a növény szárának elvékonyodása, a torz 
fürtfejlôdés és a foltos érés is. Ez utóbbi lehetsé
ges oka a fokozott transzspiráció, valamint a ká
lium alacsony mennyisége, relatív hiánya is.

Fényigényes növény, a hazánkban termesztett 
fajták hosszúnappalos körülmények (napi 12 órá
nál hosszabb megvilágítás) között fejlôdnek a leg
jobban.

Vízigénye közepesnek mondható, a vizet gaz
daságosan hasznosító zöldségnövények közé tar
tozik. Az összes vízfogyasztása mintegy 360 mm 
csapadéknak felel meg. Viszonyaink között a 
tenyészidôszakban hullott természetes csapadék 
mellett 150-200 mm öntözôvíz kijuttatásával 
termesztése biztonságossá tehetô. Vízigényé
ben a virágzás, a terméskötés és a bogyónöveke
dés idôtartama jelenti a kritikus idôszakot, amely 
a palántázott állományban hazánkban a június 
elejétôl július végéig terjedô idôszakra esik.

Az öntözôvíz minôsége meghatározhatja a 
termés mennyiségét is, ezért azt érdemes leg
alább egyszer laboratóriumban analizáltatni! Fon
tos, hogy a sótartalom minél alacsonyabb legyen!

Tápanyagigényét illetôen a szerves istálló
trágya használatának hangsúlyozása mellett (leg
alább 5 kg/m2) az egyes tápelemek fontosságára, 
illetve szerepére hívjuk fel a figyelmet:
■ N – vegetatív növekedés, termésmennyi

ség, tárolhatóság, betegségek, minôség (N/K 
arány),

■ P – generatív folyamatok, gyökérképzôdés, 
■ K – minôség (beltartalom, színanyagok) kiala

kítása, tárolhatóság, betegség- és hidegtûrés, 

■ Ca – nehezen felvehetô, hiánytünete gyakori, 
a csúcsrothadás élettani betegségét idézheti 
elô.
Indító trágyaként, amennyiben szükséges, 

Nt juttassunk ki, a harmadik fürt kötôdése után 
kezdhetô a fejtrágyázás. Az érés idôszakában 
1:2,5-3 N:K arányt tartsunk. A magas kálium
arány szilárdítja a növény szöveteit, fokozza a 
stressztûrést, a cukortartalom és a szín intenzitá
sának növelésén keresztül kedvezôen befolyásolja 
a bogyók minôségét.

Termesztéséhez optimálisak az 5,6-7,0 pH-
jú, legalább 1,2-1,5% humuszt tartalmazó ho
mokos vályog, vályog és agyagos vályog talajok. 
A levegôtlen, tömör, magas vízállású területeken 
kerüljük a termesztést! 

Gyúrós János

Jó tudni!
A PARADIcSoM fÔbb KáRoSíTóI
A szabadföldi termesztésben legfontosabb 
kár te vônek számít a cserebogár pajor, a drót
féreg, a lótücsök, a gyökérgubacsfonálféreg, 
megtámadhatja a gyapottokbagolylepke és a 
burgonyabogár is. A levéltetvek szintén komo
lyabb kártevônek számítanak.

Betegségei közül jelentôsek a paradicsom 
xantomónászos, a fitoftórás (paradicsom
vész) és a szklerotóniás betegségek, eseten
ként súlyosabb károkat okozhat a lisztharmat, 
a paradicsom szeptóriás levélfoltossága és az 
alternáriás betegség is. A hajtatásban és a sza
badföldön egyaránt elôfordulhat a rizoktóniás 
palántadôlés és a fuzáriumos hervadás.

Napégés tünete a bogyón
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beteg
a növényem!
A fotót olvasónk küldte be szer kesz tô-
ségünkbe. A kép alapján a növényt paradi-
csomvész (fitoftóra) támadta meg, de lehet 
más gomba is, hûvös, hideg idôjárás együt-
tes hatásaként. felszívódó peronoszpóra elleni 
szert és lombtrágya-kiegészítést javaslunk.

A paradicsom egyik legsúlyosabb betegsége, a 
paradicsomvész, amit a Phytophthora infestans 
gomba okoz (a kórokozó a peronoszpórákhoz tar
tozik). Elôször zöld, majd barnán elhaló nagy fol
tok jelennek meg a levélen, a zöld gyümölcsön 
szintén elszínezôdések, barna foltok keletkez
nek. Pár nap alatt olyan a növény látványa, mint
ha leforrázták volna, a gomba a paradicsom vala
mennyi föld feletti részét megfertôzi. A gyümölcs 
ugyan beérhet, de ehetetlen lesz. 

A gomba 18-22 °C-on, nedves növényen sza
porodik a legkedvezôbben, így az esô, a reggeli 
harmat, az öntözés kedvez számára. A fertôzött 
részeket feltétlenül távolítsuk el. Ha permetezünk 
ellene, a kórokozó behatolása, továbbterjedé
se megakadályozható. Használható készítmények 
pl. Bordói lé Neo, Curzate R, Cuproxat, Champion, 
Dithane M-45, Manzate, Miltox, Polyram DF, 
Ridomil Gold, Teldor 500 SC, Quadris.

A hajnali párával, minimális csapadékkal 
együtt járó kánikulai hónapok kedveztek a 
károsítónak. Az elmúlt nyarak folyamán fel-
szaporodó fertôzôanyag miatt a lisztharmat-
tal minden évben számolnunk kell.
áttelelése a gombafonalakkal vagy egy spe-
ciális képlettel, a még szabad szemmel is 
látható göböcskével, tudományos nevén a 
kazmotéciummal történhet. 

SZÔLÔ Már a nyár során elkezdenek kialakul
ni ezek az érésük során megfeketedô, és ekkor
ra már vegyszernek, hidegnek nagyon ellenálló 
„gombatojások” (kazmotécium). Az 1. képen lát
ható levél sárga, még éretlen gombaképletei jól 
gyéríthetôk, közvetlenül szüretelés után, valame
lyik kénes szerrel.

Ez az ôsidôk óta használt hatóanyag még ma 
is a legfontosabb lisztharmat elleni fegyverünk 
az összes növényünknél. A Cosavet DF, Thiovit Jet, 
Kumulus S, Eurokén 2000 80 WG, Necator Plus, 
Kén Extra, Microkén, Micro Special, Michrotiol 
Special stb. a szabadforgalmú szerek képviselôi. 
Az ôszi esôktôl a karokra, támberendezésre mo
sódó kazmotéciumok ellen a már lombja vesztett 
ültetvényekben téli és tavaszi, kénes vagy olajos
kénes lemosó permetezéssel védekezhetünk. Saj
nos még ezekkel a kezelésekkel sem ússzuk meg a 
kifakadt szôlô védelmét, mert az életben maradt 
„gombatojások” ontják a spórákat. Virágzásig is
mételni kell kénnel, ekkor még akár töményebben 
is használhatjuk. 

A virágzás alatt viszont azt javaslom, hogy ves
sék be a felszívódó gombaölôket is: Bumper 25 EC, 
Topas 100 EC, Systhane Duplo és Quadris. (A Cantus 
is engedélyezett, most is kijuttatható, de fôleg 
fürtvédelemre kiváló.) Idei újdonság a Cabrio Top 
és a Karathane Star, amely hûvösben is kiváló. Te
hát ekkor indíthatják az ún. szisztemikus blokkot, 
azaz a virágzás végéig, egymást követôen 2-4 al
kalommal permetezzenek felszívódó készítmények

Lisztharmat
újra és újra
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kel. Késôbb ismét visszatérhetnek a kénhez. A für
tök és a levelek megóvása miatt lehetséges, hogy 
a szüretig többször is használni kell. Az idôjárástól 
és az induló fertôzés erôsségétôl vagy a szomszé
dos, elhanyagolt ültetvény közelségétôl is függhet 
a permetezések száma. A teljes termést is elviheti 
a lisztharmat. A berepedt szemek ijesztô látványt 
nyújtanak, találóan, sérves bogyóknak hívja a nép
nyelv (2. kép).

ALMA Fôszerepet játszik a kórokozók csapa
tában a lisztharmat. Fôleg a rügypikkelyek vé
delmében, illetve a vesszôk felületén telelnek át 
a gombafonalak. A díszalma fotóján jól látha
tók az egészséges és a beteg rügyekbôl kibújó 
torz, lisztes bevonatú bimbók (3. kép), ez a primer 
fertôzés. A felületükrôl leváló „nyári spórákkal” 
(a konídiumokkal) folytatódik a lisztharmat élete 
(szekunder fertôzés). 

A védekezés a metszéssel kezdôdik, el kell  
távolítani a beteg „gyertyás” ágvégeket. Ôszi és 
tavaszi kénes lemosással folytatódik, mely a fo
gékony fajtáknál kötelezô mûvelet (Jonatán cso
port). Pirosbimbós állapotig védekezhetünk a 
szôlônél már felsorolt, kifejezetten lisztharmat el
leni kontakt kéntartalmúakkal. 

Virágzásban a kén és a réz is perzselhet, sôt 
az almatermésûeknél (tehát a körténél és a birsnél 
is) a gyümölcsök viaszosodásáig, kb. diónyi nagy
ságig, kerülni kell ezeket. Tehát a pirosbimbós ál
lapotú almában is indíthatjuk a felszívódó gomba
ölôket, a szôlôhöz hasonlóan, 2-4 alkalommal, pl. 
a Score 250 EC (Alfa Solo), a Topas 100 EC és a 
Difcor 250EC, Difo 25 EC, Systhane Duplo stb.

A köszméténél, az ôszibaracknál, de számos 
zöldségfélénknél, dísznövényünknél is gondot 
okoznak a lisztharmat fajok. Néhány éve tûntek 
fel Budapesten például a platán torzult levelei 
(4. kép).

REZISZTENcIA A felszívódó készítményeket saj
nos gyorsan megszokják a gombák, re zisz ten sek 
lesznek. Ezt megakadályozhatjuk, ha idôn ként 
kontakt szerekre váltunk, illetve ha ezeket be
keverjük a felszívódók mellé. Lisztharmat elleni 
kén mentes gombaölô a Karathane Star, csak szô
lô ben engedélyezett! Aki most is kénnel akar 
permetezni, az késô délután és 25 °C alatti hô mér-
sék leten kezdje el és ne lépje túl az ajánlott dózist. 
Javaslom az egyenletes szemcseméretben gyártott, 
tehát a legkevésbé perzselô Thiovit Jet-et. 

Zsigó György

Jó tudni!

A lisztharmatok ellen csak megelôzéssel (pre
ventíven) lehet védekezni! Nem engedhetjük be 
a növények leveleire a fertôzést, mert onnan 
már könnyedén át tud terjedni a termésre is 
[amint azt a körte fotója (5. kép) is bizonyítja]. 
Sokat segít a megfelelô mûvelésmód: ne szór
junk túl sok N mûtrágyát, metsszünk szellôsen, 
végezzük el a zöldmunkákat! Aki most telepít 
vagy pótol, az válasszon inkább az ellenállóbb 
szôlô és almafajták közül. 

1. kép
2 . kép:  
Sérves bogyó

3. kép: 
Díszalma

4. kép: Lisztharmattól 
torzuló platánlevelek 5. kép: Körte
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Már csak azért is, mert a szerencsésebb kerttu
lajdonosok már május közepe óta fogyasztják. Az 
idén különösen korán: a meleg télnek és tavasz
nak köszönhetôen csaknem három héttel koráb
ban érik a szabadföldi eper is. Amit kora tavasz
szal magyarként árusítanak, azok fóliasátor alatt, 
üvegházban érô korai hajtatások, az import pedig 
a mediterrán – török, görög, spanyol – országok
ból származik.

EPRET A SAJáT KERTüNKbÔL Vegyük sorra, 
mit is kell tennünk, hogy sikerrel teremjen. Elôször 
is, ki kell választanunk a termesztés módját. Mert 

nem mindegy, hogy hagyományosan szabadföl
dön, vagy fóliában akarjuk termeszteni. Mindkét 
esetben választhatunk hagyományos és olyan faj
tát is, amely csüngô típus. 

SZAbADfÖLDI TERMESZTéS Ennek lényege, 
hogy megfelelô sor és tôtávot tartsunk, az eper
kertész legnagyobb ellensége ugyanis a gyom. Ha 
túl sûrûn rakjuk a töveket, akkor nem tudjuk ka
pálni, márpedig kézzel gyomlálni derék és térd
fájdító dolog. Általában bevált, hogy a tôtávolság 
40-50 cm, a sortávolság 70 cm. Ültetés után  
érdemes mulcsozni a tövek környékét, ezzel egy
részt a gazok növekedését akadályozzuk, más
részt a termés nem ér le a földre, így kevésbé  
rothad. Mulcsnak jó a szecskázott szalma, de a 
hagyományos fakéreg is, az a fontos, hogy leg
alább 4-5 centi vastag legyen a réteg.

Ennél egy fokkal intenzívebb megoldás, ha a 
talajt vastagabb fekete fóliával takarjuk be, mi
után betrágyáztuk és átdolgoztuk az epernek 
szánt ágyást. Ezt követôen a tövek helyén lyu
kat vágunk a fólián, s beültetjük a töveket. És itt 
egy következô fontos dolog: nem mindegy, hogy 
a tövek milyen mélyen kerülnek a talajba – ha 
túl mélyen, az sem jó, ha túl sekélyen, az is ká

Eper alias szamóca
furcsa dolog a nyelv: a kertészek évtizedek 
óta küzdenek, de a köznyelv nem enged. 
Az eper, a szamóca és a szeder elnevezés olyan 
mértékben keveredik, hogy mindig vissza kell 
kérdezni, az illetô pontosan melyik gyümölcsre 
is gondol. Mert a köznyelv eperként a 
szamócát, szederként a fán termô fehér és 
fekete epret, szamócaként, pedig az apró, 
erdei szamócát emlegeti. így tehát tisztázzuk, 
most a földi eperrôl, azaz a nemes kerti 
szamócáról fogunk beszélni. 

Jó tudni!
Nem csak finom! Az eper két fontos értéke, hogy 
korai gyümölcs és az egyik legfinomabb is egyben. 
Számos fontos beltartalmi tulajdonsága miatt is 
indokolt az étrendbe illeszteni. Így 15 deka eper 
egy napi C-vitamin-szükségletet fedez, de jócs
kán akad benne A-, E-, K- és B-vitamin is. Magas 
vas és káliumtartalma miatt a vérképzésben és a 
vérnyomás szabályozásában fontos lehet, ahogy 
a folsav és antocianidtartalma is fontos. Nem 
véletlen hát, hogy az eper erôsíti az immunrend
szert, csökkenti a gyulladásokat, jótékony az ér
rendszerre.
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ros. A lényeg, hogy a gyökereket a föld takarja, 
de a gyöktörzs, amibôl a levelek nônek, szaba
don maradjon.

 
A TELEPíTéS IDEJE Az epret legérdemesebb nyár 
végén, kora ôsszel ültetni. Ehhez az egyéves töve
ket használjuk, vagyis azokat, melyek az adott év
ben fejlôdtek a kacsokon. Az igazi megoldás az, ha 
ezeket magunk neveljük úgy, hogy az indát hagy
juk legyökerezni, vagy egyegy földdel teli cse
répbe gyökereztetjük le. Erôs utódtöveket akkor 
kapunk, ha nem hagyjuk, hogy az inda további 
indákat hajtson. Vagyis ezeket le kell csípni, mert 
csak gyengítik az anyatövet. Bevált fogás, hogy 
egy anyatôrôl csak egy indát hagyjunk legyöke
rezni, azaz utódot szaporítani, mert feleslegesen 
legyengíthetjük a növényt.

EPERZuHATAg Igen dekoratív látvány, ha csüngô 
fajtát ámpolnába vagy termôoszlopba ültetünk. 
Jópofa megoldás, ha egyegy felfüggesztett lá
dából szinte lefolyik az eper, hasonló látványt 
érhetünk el egy jókora ereszdarabbal is. Egy do
logra kell ilyen esetekben figyelni, a megfelelô és 
folyamatos tápoldatozásra és locsolásra. A fóli
ás hajtatás egyik változata is ehhez kötôdik, ami
kor 100-140 centi magasra helyezett vályúsor
ban nô az eper, csüng alá, mely így nem érintke
zik talajjal, s nem is rothad.

MENNyI LESZ bELÔLE? Ha jól dolgoztunk, 
elegendô tápanyagot, vizet kapott növényünk, 
akkor jó esetben egy tô akár 10 dekát is terem, 
vagyis tíz tô eper egy kiló termést adhat. Ha van 
száz tövünk – ez csak a telepítés elsô évében tûnik 
soknak, de 2-3 év alatt megvalósítható folyama
tos szaporítással –, úgy 10 kiló teremhet, melybôl 
már szörp, fenséges lekvár is készíthetô a frissen 
elfogyasztott gyümölcs mellett.

HáNySZoR TEREM? A legtöbb termést az egy
szer – azaz általában tavasszal – termô fajták 
adják. Ugyanakkor vannak folyton termônek is ne
vezett fajták – ezek lényegében több hónapon ke
resztül folyamatosan virágoznak és érlelnek ter
mést, igaz, egyszerre nem akkora tömegben. Faj
táknál beszélnünk kell a vadon élô szamócához 

hasonló termést adó fajtákról, melyek között szin
tén találni egyszer és folyton érô típusokat.

KáRoSíTóK Az eper nem tartozik a túl kényes nö
vények sorába, a termés viszont érzékeny a moní
liára, levélfoltosságokra, a szürke rothadásra, a vö
rös gyökérrothadásra. Az epret tavasszal, a fák le
mosó permetezésekor érdemes permetezni, utána 
pedig – a permet szerrel kapcsolatos várakozási idôt 
figye lem be véve – rezes gombaölô szerekkel, fel
szívódó készítményekkel (Chorus, Teldor, Quadris) 
véde kez zünk. A csigák ellen nem könnyû a vé de ke-
zés, pedig a lótetûkkel egyetemben nagyon kedve
lik e gyümölcsöt. A gazdaboltokban kaphatók olyan 
készítmények, amelyekkel irthatjuk e kártevôket.

 hogy 

Kerti tipp
Egy tô eper általában a harmadik év után már 
elöregszik, ezért érdemes azt kidobni, s frissí
teni. Tapasztalat, hogy jobb az egész eperül
tetvényt háromévente új parcellába, ágyásba  
átültetni. Ekkorra már kártevôi és a gyomok 
is felhalmozódhatnak a régi területen, a talaj 
némileg kimerül, melyet egyszerûbb feltörve 
például ôsszel talajfertôtlenítô mustárral, ta
vasszal pedig a talajt nitrogénnel feltöltô bor
sóval bevetni, amelyet nyár elején paradicsom, 
paprika követhet. 
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A levéltetvek szájszervét szipókának hívják, 
amivel a növények sejtnedveit szívogatják. A szí
vogatás következtében jellegzetes szín és alak
változásokat képesek okozni. Mézharmatot is 
kiválasztanak, mely nemcsak más rovaroknak 
táplálék, de kellemetlen melléktermék is, amikor 
fekete színû korompenészgomba telepszik meg 
rajta, vagy amikor nehezen lemosható ragacsként 
találkozunk vele, levéltetûvel fertôzött fák alatt 
parkoló autóinkon.

NÖVéNyRÔL NÖVéNyRE Táplálkozásukban 
külön leges, hogy többségükre jellemzô az ún. 
migrálás, vagyis a tápnövényváltás. Ez azt jelen
ti, hogy van fô gazdanövényük, ahol általában  
tojás alakban telelnek, és ahonnan tavasszal el
indul a felszaporodásuk, megjelenik jellegzetes  
károsításuk. Kezdetben szárnyatlan nemzedékek 
követik egymást, majd késô tavasszal, nyár ele
jén, amikor már olyan tömegben vannak, hogy alig 

férnek el egymástól, és szinte egymás hegyén 
hátán élnek, szárnyas alakjaik más, ún. nyári táp
növényekre repülnek, és ott folytatják további 
életüket. Ôsszel bezárul a kör, visszatérnek a fô 
tápnövényükre, ahol lerakják tojásaikat.

Jó a színérzékük, bár eléggé szûk látó kö rûek-
nek is mondhatnánk ôket, ugyanis kimondottan 
kedvelik a sárga színt, illetve ehhez a színhez von
zódnak leginkább.

A fôbb kertészeti kultúráknak megvannak a 
saját jellegzetes levéltetû fajai, de mivel itt le
hetetlen lenne mind felsorolni ôket, most csupán 
egyrôl lesz szó részletesebben.

A LEVéLPIRoSíTó RIbISZKE-LEVéLTETû Fôleg 
a ribiszke, de néha a köszméte károsítója is. 
Alapvetôen csak a leveleket károsítja. Látványos, 
hogy a levélfonákon történô szívogatásuk követ
keztében a levelek a színük felé kidudorodnak, fel
hólyagosodnak, és a kidomborodások egy része el 
is színezôdik, pirosak lesznek. Erôs fertôzéskor a 
deformálódott, elszínezôdött levelek késôbb el
száradnak és lehullanak. A levélhullás sajnos ter
mésveszteséggel is jár. Másodlagos kártétel, hogy 
mézharmatuk a levelekre és a termésekre tapad, 
amin a kellemetlen korompenész is megjelenik, 
tovább rontva a kis bogyók minôségét.

Ennek a fajnak évente 8-10 nemzedéke van 
hazánkban, fô gazdanövényükön, a ribiszke és a 

Ha piros és hólyagos
a ribizli levele

A levéltetvek nemcsak a legtöbb kertészeti 
kultúra gyakori kártevôi, de városszerte 
a közterületi fákon, bokrokon és egyéb 
dísznövényeken is megtalálhatók. Lágy 
testû szárnyas vagy szárnyatlan rovarok, 
kifejletten is elég aprók, általában 1,5-2 mm 
nagyságúak. Tömegben lepik el a leveleket, 
a növények fiatal hajtásait. Színük fajonként 
különbözô lehet. 

Kerti tipp
Mielôtt permetezünk, a levélfonák vizsgálatá
val gyôzôdjünk meg arról, hogy valóban jelen 
vannak bokrainkon a kártevôk, és a szükséges 
permetezés során részesítsük elônyben a haj
tásvégek védelmét.
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köszméte fás részein, gallyain, vesszôin és kéreg
repedéseiben tojás alakban telelnek. A petékbôl 
már kora tavasszal kibújnak a lárvák, a fakadó le
velek piros színelváltozása rendkívül szembetûnô. 
Ahogy megjelennek az egymás utáni nemzedé
keikben a szárnyas alakok, úgy vándorolnak át 
nyári tápnövényeikre (pl. árvacsalán fajokra) az 
egyedek. A másodlagos tápnövényeken szintén 
több nemzedéket alkotnak.

Június végére már hiába keressük a ribiszke le
velein a fertôzô telepeket a levelek fonákján, már 
hûlt helyüket, illetve legfeljebb fehér lárvabôrüket 
találjuk, ugyanis a tápnövényváltás után a szár
nyas alakok legközelebb csak ôsszel repülnek visz
sza a bokrokra, tojásrakás céljából.

VéDEKEZéS Egy tél végi olajos (pl. Agrokén) le
mosó kezelésre alapozhatjuk, mely jelentôsen 
gyérítheti az áttelelô tojások számát. A vegetá
ció során alkalmazhatjuk többek közt pl. a Kara
te 2,5 WG, a Biosect, a Biosol-káliszappan nevû 
készítményeket, de a repülô egyedeket sárga ra
gadós lapok kihelyezésével is csapdába ejthetjük. 

Taxner Ágnes

Igazodni kell!
feledje el a megszokást és a szakkönyveket 
az, aki az idén sikeres szôlôtermesztést akar 
folytatni. Mindent átírt a természet, a meleg 
tél és tavasz. Május elején május végi állapotot 
mutattak a szôlôk. Vagyis a mechanikai 
munkák – kötözés, hajtásválogatás –, a 
növényvédelmi teendôk mindegyike több héttel 
korábbra tolódott. 

Ne sajnáljuk a fölösleges hajtásokat! Régen talál
kozhattunk azzal a jelenséggel, miszerint szinte 
minden rügy kifakadt a vesszôkön, sôt, azok alap
jain, de még a fás tôkefelületeken is. Ezért az idén 
mindenképpen szükséges hajtást válogatni. Ha nem 
akartuk, hogy túl sûrû és fôként sok hajtás fejlôdjön, 
ami az idei termés minôségét és a jövô évi mennyi
ségét is kedvezôtlenül befolyásolja, akkor bizony rá 
kellett szánni az idôt a hajtásválogatásra. (Bizony 
magam is nemritkán 20-30, többségében virágot 
is tartalmazó hajtást távolítottam el Balatonfel
vidéki szôlômben. A szerk.) Ne sajnáljuk a fölösle
geseket, a nagy termés reményében ugyanis sok
szor elkövetjük ezt a hibát. Ha meghagyjuk azokat, 

Kerti tipp
Virágzáskor már jól mutatkoznak az atkás 
vesszôk, tôkék: leveleik sokkal kisebbek, de
formáltak. Ez – bár akad baktériumos és gom
bás betegség is, mely erre hajaz – általában az 
atkásodásra utal. Ha ilyet találunk, akkor érde
mes olyan rovarölô szert a permetbe keverni, 
amely az atkákat is pusztítja. Mivel a hajtások 
még nem túl hosszúak, érdemes a kordonok hu
zaljait megfeszíteni, késôbb ugyanis már a haj
tások károsodhatnak a drótok húzogatásakor.Kifejlett tetvek, és levetett lárvabôrök a levél fonákán
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besûrûsödik a tôke, a gombák könnyebben megtá
madják a növényt, a permetlé által alig bejárható, 
zárt lombot képezhet. Ebben aztán a szôlô sem úgy 
érik, ha sikerül megmenteni a betegségektôl egyál
talán. Ráadásul a jövô évi termést hordozó vesszôk 
sem kapnak annyi tápanyagot, így gyengébbek le
hetnek a vártnál, s ez már a következô évi termést 
befolyásolja!

Szemle után permetezés. Nos, ha a felesleges 
hajtások leválogatása megtörtént, akkor kiderül, 
pajzstetvese a tôkénk. Válogatás közben ugyanis 
óhatatlanul érzékeljük a hangyák jelenlétét. Ahol 
több elôfordul, ott érdemes körülnézni! Sodorjuk 
le a leváló kéregrészeket a 3-4 éves tôkerészekrôl, 
s ilyenkor általában megtaláljuk alattuk a pajzs
tetveket. Kövessük a hangyák útját, s keressük, 
majd dörzsöljük le a tetveket. Ezt követôen jöhet 
a permetezés: érdemes rezes és kénes szereket 
kombinálni felszívódó rovarölôvel. Elôbbiek véde
nek a még nem igazán támadó, de már kórokozó
ként jelen lévô lisztharmat, peronoszpóra, szürke 
és zöld rothadás ellen. A rovarok közül leginkább 
a szôlômoly, az ilonca és levélsodrók, tetvek tá
madása várható.

Oltvai György

Jó tudni!
Új jövevények

Nem maradhat el év, mikor ne jelenne meg új 
kórság a kertben. A szôlôk sem kivételek, az 
utóbbi években az amerikai szôlôkabóca jele
nik meg rendre néhány borvidékünkön. Nem 
is a 4,5-6 milliméteres állattal van az iga
zi baj, hanem az általa hordozott, közvetí
tett fitoplazmával, amely a szôlôk aranyszínû 
sárgaságát okozza. Ez néhány év alatt a tôke 
elhalásához is vezethet. Megjelenése jelleg
zetes: a fehér szôlôkben a hajtás végi levelek 
háromszög alakúra sodródnak, megkeményed
nek, az erezet színe sárga lesz, kék szôlôben 
a vörös és árnyalatai a jellemzôk. Mivel a kór 
karanténbetegség, elôfordulását mindenki je
lenteni köteles! Védekezni ellene szerrel nem 
lehet, a beteg vesszôt kell levágni és elégetni.

amerikai szôlôkabóca 
lárva

aranyszínû sárgaság 
fitoplazma kártétele

Az idén a szôlô is 2-3 héttel elôrébb tart, így a kártevôk és 
kórokozók is elôbb jelentkezhetnek, mint más években. 
A levélen atka szívogatásának nyoma látható.

amerikai 
szôlôkabóca

amerikai 
szôlôkabóca

Fotók: Gabrijel Seljak
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A VAS (fE) éS HIáNyA A vashiány az egyik leg
régebb óta ismert hiánytünet, és még ma is az 
egyik legnehezebben orvosolható hiánybetegség. 
A hiány minden talajtípuson kialakulhat, a kémha
tástól függetlenül, „mészklorózisnak” is nevezik. 
Elôsegíti kialakulását a meszes vízzel történô ön
tözés, a levegôtlen talaj és az éretlen trágya hasz
nálata. A réz és mangántartalmú növényvédô 
szerek (réz és mankoceb hatóanyag) rendsze
res használata is vashiányhoz vezethet. Me
szes talajokon a kálium serkenti a vasfelvételt.  
A káliumhiány pedig – ha magas a talaj fosz
for és kalciumtartalma – hozzájárulhat a vas
hiány kialakulásához (pl. szôlô sárgalevelûsége).  

A gátolt gyökérfejlôdés is – aminek számos oka le
het – vashiányhoz vezet.

A nehéz munkagépek taposása – fôleg ned
ves talajon –, illetve magas kéntartalma miatt a 
szennyvízzel való öntözés ugyancsak vashiányt 
válthat ki.

TüNETEK Kisebb méretû hiány esetén a növény 
legfiatalabb levelei sárgászöldre kivilágosodnak. 
A hiány fokozódásával a levelek citrom vagy na
rancssárgára színezôdnek, amitôl szinte minden 
esetben élesen elüt az erezet zöld színe. Egészen 
nagyfokú hiány esetén pedig a kibontakozó leg fia
ta labb levél már sárgásfehér vagy majdnem fehér. 

Szôlôn a vashiány a klorotikus jelensé
geken kívül erôs bogyóelrúgást és csökkent 
vesszônövekedést eredményez. Elôfordulhat, hogy 
erôs vashiány miatt a fák már júliusaugusztus
ra elhullajtják az összes levelüket. A gyümölcsfák, 
cserjék a következô tavaszon gyakran nem, vagy 
igen gyengén hajtanak ki.

A KALcIuM (cA) éS HIáNyA A talajokban az 
egyik legnagyobb mennyiségben jelen lévô elem 
nem más, mint a mész. Mégis oldékonyságának és 
a talajból való gyors kimosódásának köszönhetôen 
gyakran felüti magát kertjeinkben a kalciumhiány.

Hiánybetegségek
Több részbôl álló sorozatunkban 
végigvesszük a növények számára 
nélkülözhetetlen tápanyagokat, 
azok hiánytüneteit és orvoslásukat. 
A növények számára létfontosságú 
makro- és mikroelemek hiánya végzetes 
lehet a fejlôdésük, termékenységük 
szempontjából. gyakorló kertészként 
érdemes közelebbrôl megismerkednünk 
ezekkel az elemekkel.

Kerti tipp
A vashiányt orvosolhatjuk, ha megszüntetjük a 
kiváltó okokat és szerves keláttal ellátott vas 
lombtrágyával/talajoldattal kezeljük ültetvé
nyünket, növényeinket.
Megoldást jelenthetnek a kalciumhiányra azok 
a lombtrágyák, amelyek kelatizáltságának 
köszönhetôen a növény azonnal, kéthárom 
órán belül felveszi a tápanyagot a levelén ke
resztül. Természetesen, mint a legtöbb esszen
ciális mikroelemet, a kalciumot is prevenció
ként érdemes kijuttatni kertünk növényeire.
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TüNETEK A kalciumhiány tünetei legelôször a 
legfiatalabb részeken, illetve a növényen kialakuló 
szerveken (pl. termés – paprikánál) jelentkeznek, 
ezért a növény növekedése gátolt lesz, habitusa 
bokros jelleget kap. A legfiatalabb levelek rend
szerint kisebbek, deformáltak, a csúcsuk és szélük 
kanalasan felkunkorodik.

Rossz kalciumellátás esetén az egyébként 
normálisan fejlôdô növényen hirtelen bekövetkez
het az úgynevezett szárpuhulás, illetve szártörés. 
A szár tehát megtörik és lekonyul.

A kalciumhiány sok egyéb tünetet is okozhat, 
például:

■ gabonafélékben sokszor kizárólag léha sze
mek találhatók,

■ a lóbab, herefélék, a mustár és lucerna gyak
ran elrúgja a virágját,

■ a paprikánál úgynevezett „napégés” követke
zik be a termésen,

■ a salátánál levélbarnulás alakul ki,
■ a paradicsomon fekete rothadás jelenik meg a 

termésen,
■ az almánál a gyümölcsön stippesedés, más 

néven keserû foltosodás észlelhetô.

Mezriczky Hunor
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Végre itt van az igazi tavasz, a kertészkedés 
ideje! csupasz balkonládáink arra várnak, hogy 
beültessük csodaszép muskátlival, petúniával, 
vagy a bátrabb kertkedvelôk akár szamócát is 
palántázhatnak. 

A növényeinknek éppúgy szükségük van a 
minôségi tápanyagokra, ahogy nekünk, ezért ér
demes már a kezdeteknél átgondolni és a növé
nyek fejlôdését a legjobb alapokra helyezni. Erre 
a legjobb megoldást a Wuxal® Virág granulált 
mûtrágya nyújtja, amely ideális arányban tartal
mazza a dísznövények számára szükséges tápele
meket. Speciális, lassú feltáródású nitrogén for
mája folyamatosan szolgáltatja a tápanyagot. 

A mûtrágyaszemcséket egyenletesen keverjük 
be a földkeverékbe, majd tegyük azt a balkonládá
ba, virágcserépbe vagy virágágyásba, és ültessük 
bele a palántákat. Egy doboz termék 6-10 m2 dísz
növényágyás egyszeri kezelésére elegendô, talaj
ba keverés esetén (balkonláda, virágcserép) pedig 
3-6 dkg mûtrágyát kell 10 liter virágföldhöz ke
verni. Amennyiben a virágföld tápanyagokkal dú
sított, a fenti adagot arányosan csökkenteni kell! 
A növények beültetését követôen alaposan öntöz
zük be azokat!

Ha azonban valaki már nem tudja a tápanya
got a földkeverékbe keverni, használjon Wuxal® 
Super tápoldatot. Hatékony tápanyagellátást tesz 
lehetôvé minden növényi kultúrában, cserepes 
dísznövényektôl a házikerti virágokig. Öntözéskor 
10 l vízhez 5–20 ml tápoldatot adjunk hozzá, at
tól függôen, hogy a növény mennyire érzékeny a 
tápanyag koncentrációjára, illetve milyen mértékû 
a tányanyaghiány a növényünkön.

Mivel etessük a dísznövényeket?

Foszforhiány muskátlin Vashiány petúnián
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Táplálja növényeit univerzális 
Wuxal® Super levél- és talajtrágyával!
A Wuxal® Superrel nem tévedhet! Akár a levelekre permetezi, akár a talajra szórja, 
a profi k által is elismert, prémium minőségű növénytáppal a kert minden növényét 
gyorsan, látványosan szebbé és egészségesebbé varázsolhatja.
www.szepzold.hu
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A Wuxal® temékek fontos tulajdonságai közé 
tartozik, hogy a növény számára optimális táp
anyagfelvételt tesz lehetôvé. Képes enyhíteni az 
idôjárás okozta károkat azáltal, hogy megakadá
lyozza a súlyos tápanyaghiányt – a kedvezôtlen 
idôjárás ugyanis hátráltatja a tápanyagok felvé
telét és növényen belüli szállítását. Akár száraz
ság idején is képes segíteni a gyökereknek a táp

anyagfelvételben. A tápanyagok minél jobb hasz
nosulását a kelátképzô mellett bioaktív anyagok 
is segítik.

A Wuxal® ott segít a dísznövénynek, ahol a 
legnagyobb szükség van rá. A levélen és az egyéb 
föld feletti részeken keresztül egyaránt hat, s így 
sikerül elérnie, hogy megfelelô legyen a tápanyag
ellátottság, ezáltal tavasztól ôszig csodaszép vi
rágokban gyönyörködhetünk a kertünkben! 

Szakképzett kollégáink válaszolnak kérdéseik
re a www.szepzold.hu oldalunkon, valamint ter
mékeink megvásárolhatók a webáruházban!

 
Mártha Izabella 

Kwizda Agro
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A leander sem kivétel. bármennyire 
igyekszünk a mediterráneumból 
származó leanderek környezeti 
igényeit kielégíteni, még a megfelelô 
teleltetés ellenére is felszaporodhatnak 
ebben az idôszakban a különbözô 
pajzstetvek. A közvetlen kártételen, a 
szívogatáson kívül mindig találkozunk 
a pajzstetvek ragacsos váladékával, 
az úgynevezett mézharmattal is, 
amely bevonja a növény felületét, így 
akadályozza a légzést. A mézharmaton 
sokszor megtelepszik a korompenész 
nevû gomba, amely fokozza a kárt. 
A pajzstetûtôl nem is olyan könnyû 
megszabadulnunk, általában hatásos 
szerre és türelemre van szükségünk. 

A lágy teknôspajzstetû ovális, domború, barna 
vagy zöldesbarna egyedei elôször a levél fonákján 
telepszenek meg, csak a lárváknak vannak lábai, de 
azok szabad szemmel nem láthatók. 

Az oleander pajzstetû szürkésfehér, kerek paj
zsai alatt citromsárga testû pajzstetvek szívogat
nak. A pajzsok leemelhetôk. A pajzstetvek egész 
évben támadhatnak. 

A nyár folyamán sem ülhetünk ölbe tett kéz
zel, mert ekkor támadhat az oleander levéltetû. 
Ez a levéltetûfaj fôleg a leanderre specializálódott, 
de megtalálhatjuk a viaszvirágon és a télizöldön is. 
Szívogatásával gyengíti a növényeket. Az oleander 
levéltetû lágytestû, élénk narancssárga színû, ki
mondottan szép rovar, szabad szemmel is jól látha
tó, lábai, potrohcsövei és a farka feketék.

A kétfoltos takácsatka is a szívogatásával 
okozza a kárt. A levelek mattá, szürkévé válnak, 
rajtuk egészen apró, tûszúrásnyi sárga foltok ke
letkeznek, s ha ezek a foltok összefolynak, az vé
gül a levelek elsárgulásához vezet. Az atkák a leve
lek fonákján tömegesen az általuk szôtt finom pók
hálóban szívogatnak. 

Egy Pseudomonas baktériumfaj okozza a lean
der rákosodását. A tünetek szembetûnôek: a leve
leken, a száron vagy a virágon elôször sárga, torz, 
kemény dudorok képzôdnek, majd megbarnulnak.  
A fertôzött részeket vágjuk le, égessük el, a vágó
szerszámokat fertôtlenítsük, a beteg növényt külö
nítsük el, ne szaporítsunk róla.

Molnár Zsuzsa

Tetves a leanderem

Kerti tipp
Bármennyire furcsán hangzik is, fôleg a pajzs
tetvek ellen a türelem a legfontosabb. Erôs víz
sugárral is próbálkozhatunk. Ha kevés szívó 
kártevô támadta meg növényeinket, használ
juk a Bio-sect vagy Fito Insect oldatokat. Ezek 
gyérítik és bizonyos fokig távol tartják a rova
rokat. Közepes vagy erôs fertôzésnél azonban 
csak a többszöri vegyszeres kezelés vezet ered
ményre. A permetezésnél figyeljünk a minél tö
kéletesebb permetléborításra, a levelek fonák
ját is kezeljük, a permetlébe tegyünk tapadást 
fokozó anyagot is, hiszen a leanderek viaszos 
levelén nehezen tapad meg a permetlé.

Jó tudni!
Szertár
Pajzstetvek elleni készítmények: Florimo permet, Mospilan 
20 SG, Spilan 20 SG, Vektafid A/E permet, Vitaflora permet 
(gazdaboltokban általában hozzáférhetôk), Compo Axoris per
met, Compo Axoris táprúd+ ro var ölô, Substral Careo permet, 
Substral Careo rovarölô táprúd 
Levéltetvek elleni szerek: Bio Plantella Flóra permet, Florimo 
permet, Decis, Vektafid A/E permet, Vitaflora permet (gazda
boltokban általában kapható), Compo Axoris permet, Compo 
Axoris táprúd+rovarölô, Substral Careo permet, Substral 
Careo rovarölô táprúd 
Bár számos szabadforgalmú készítmény kapható levéltetvek 
ellen (Cyperkill, Karate Zeon, Pirimor, Teppeki stb.), dísznövé
nyekre a felsoroltak rendelkeznek engedéllyel.
Takácsatka elleni atkaölô szerek: Florimo permet, Vektafid 
A/E permet, Vitaflora permet (gazdaboltokban általában 
hozzáférhetô), Floramite 240 SC. Több szabadforgalmú szer 
kapható levéltetvek ellen (Ortus, Nissorun, Sanmite stb.), dísz
növényekre az elôzôek rendelkeznek engedéllyel.
Ne feledjük, legfontosabb a türelem!
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MILyEN A Jó VIRágfÖLD? Fontos, hogy a díszes
csomagoláson túl lássunk, és hallgassunk a 
szakértô tanácsadókra. A FLORIMO® virágföld 
elsôsorban laza és légáteresztô, hogy a gyökérzet 
levegôhöz jusson és növekedjen, víztartó, hogy a 
virágföld ne száradjon ki és a tápanyagokat eljut
tassa a növénynek. Ha a virágföld nagyon agyagos, 
összetapadt, növényünk nem fog szépen fejlôdni, 
mert a gyökérzet nehezen tud áthatolni a kötött 
földön. Ugyanakkor a jó virágföld tápanyagokat 
megkötô is, hogy szükség esetén a növények ren
delkezésére álljanak, emellett stabil szerkezetûek a 
tápanyagleadást illetôen, s biztos támaszt nyújta
nak a növény gyökereinek. Szobanövényeink szár
rendszere, levélzete, virágképletei, termései több
nyire jelentôs tömeget képeznek és a laza talaj
ból könnyen kidôlnek, ami a növény elpusztulásá
hoz vezethet. 

A virágföld fô alkotóeleme a fekete tôzeg és 
a sphag num moha tôzeg, a tápanyag és egyéb 
ada lé kok. Saját tôzegbányánkból gondoskodunk a 

mi nô ségi feketetôzegrôl, válogatott átrostált mo
ha tôzeg gel dúsítjuk, hozzáadjuk a növény spe ci fi
kus tápanyagokat és egyéb anyagokat, amit min
den esetben automatizált számítógépes keverés
sel végzünk, így biztosítva a folyamatosan kiváló 
minôséget.

ELTéRÔ IgéNyEK – NÖVéNySPEcIfIKuS 
VIRágfÖLDEK A legtöbb növénycsaládnak eltérô 
tipusú virágföldekre van szüksége. A FLORIMO® vi
rágföldcsalád minden típusú termékére jellemzô, 
hogy biztosítja a növények részére a szükséges 
fôbb tápanyagokat (nitrogén, foszfor, kálium, kal
cium, magnézium) és mikroelemeket (vas, mangán, 
cink, bór, molibdén), amelyek nélkülözhetetlenek az 
egészséges fejlôdéshez. Érdemes a jobb minôségû, 
gondosan gyártott minôségi termékeinket válasz
tani – amely választást növényeink meghálálják 
terméseikkel és virágaikkal, pompájukkal. 

Korábban a virágföldtípusokat három nagy 
csoport ba sorolták: az A jelzés enyhén savas (pH 
4–6), a B semleges (pH 6,5–7) , a C pedig enyhén 
lú gos (pH 7–8) tulajdonságú ültetôközegre utalt, de 
fontos hogy növényeink a nekik megfelelô ültetô
közegben növekedhessenek, melynek táp anyag
ellátottsága is megfeleljen a növény igényeinek. 

Virágföldet vásárolni számos helyen lehet, 
de növényeink csak az igényeiknek megfelelô 
ültetôközegben képesek egészségesen fejlôdni. 
Virágföldet lehetôleg szakárudában 
(pl. gazdaboltban, kertcentrumban) 
vásároljunk, ahol szakképzett eladóktól 
kérhetünk tanácsot, mi a legmegfelelôbb 
választás növényünknek. 

Minôségi virágföld –  
amire a növényeknek valóban szükségük van
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csoda a kertben
A komposztálás olyan dolog, hogy aki csinálja, 
nem érti, mások miért nem teszik.  
Aki meg nem csinálja, az pedig valami 
bonyolult, nehéz dolognak véli, így bele sem 
kezd. Az igazság félúton van: ha gyorsan 
akarunk komposztot készíteni, akkor be kell 
tartani a szabályokat. Ha ráérünk, a természet 
egy-két év alatt végzi el a munkát helyettünk.  
A végeredmény ugyanaz: bolti áron számolva 
több tízezer forint értékû komposzt, ingyen. 

A bIoLógIA EREJéVEL A komposzt a biológia 
csodája, kertünkben irányítottan, a szemünk elôtt 
játszódik le az, ami a talajban, talajfelszínen a ter
mészetben évmilliók óta. Mert mi is a lényeg? Oxi
gén és kellô nedvesség jelenlétében a mikrobák – 
baktériumok, gombák –, a kisebb és nagyobb ro
varok, férgek a komposztba kerülô szerves – fôként 
– növényi anyagokat alkotó elemeikre bontják, s lé
nyegében talajt készítenek belôlük, amit aztán mi, 
kertészek, remekül felhasználunk.

Akinek nagy a kertje és van helye, általá
ban nem sokat szokott a komposzttal bajlód

ni: az egyik szem elôl rejtettebb zugba hordja 
sorra a levágott füvet, a kihúzott gyomot,  
a konyhai zöldségek héját, hulladékát, a lombot, 
a vékonyabb levágott gallyakat. Aki tart gaz
dasági állatot, az ráhordhat kis mennyiségben 
tyúk, nyúl vagy kecsketrágyát is. Aztán egy
két év múlva gondol egyet és szétszedi a dom
bocskát, vagy egy részét, melynek mélye érett 
komposztot rejt. Az ilyen több köbméteres és 
több méter hosszú domb aztán már folyamato
san termeli nekünk a termôföldet.

AKINEK SIETÔS A türelmetlenebbek akár né
hány hónapra is lerövidíthetik ezt a folyama
tot, ha betartanak néhány szabályt. A lényeg a 
levegôztetésen, a víztartalmon és a hasznos bak
tériumok, gombák táplálásán van. A komposztá
ló berendezés – ez lehet bolti, lehet saját gyárt
mányú – nagyjából minimum félegy köbméternyi 
térfogatú legyen, egyik oldala könnyen lebontha
tó. Ebbe kell beledobálni minden felesleges növé
nyi anyagot, néhanapján egy kicsit meglocsolni, és 
egy kis nitrogén mûtrágyával, vagy vér- és csont
porral vékonyan meghinteni, majd kéthavonta át
forgatni. Arra kell figyelni, hogy ne melegedjen túl 
a komposzt, de hideg se legyen. Vagyis folyamatos 

Kerti tipp
Mit lehet komposztálni? 
• A konyhából és a háztartásból: zöldség 

és gyümölcshulladékok, tojáshéj, kávé és 
teazacc, hervadt virág, szobanövények el
száradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 
kg/m3), növényevô kisállatok ürüléke a for
gácsalommal együtt.

• Kis mennyiségben, jól feldarabolva: toll, 
szôr, papír (pl. selyempapír, újságpapír 
nem!), gyapjú, pamut és lenvászon.

• A kertbôl: levágott fû, kerti gyomok (vi
rágzás elôtt), falevél, szalma, összeaprított 
ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) nö
vények, lehullott gyümölcsök, faforgács, 
fûrészpor. A diófa levele is komposztálható.
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A fûnyíró nem egyszezonos beruházás, 
legalábbis nem azt szeretnénk. Mielôtt 
elhamarkodott döntést hoznánk, elôbb 
tájékozódjunk, vásárlás elôtt kérjük ki 
szakember tanácsát. Ezért is célszerûbb 
szaküzletben vásárolni, ahol megfelelô 
tájékoztatást kaphatunk. 

Milyen szempontokat mérlegeljünk? A tájékozó
dásban Baranyai Zsolt, az egyik piacvezetô már
ka hazai képviseletének ügyvezetô igazgatója volt 
a segítségünkre. 

MEgy MAgáTóL A kerti fûnyírógépek ma már 
olyan technológiai színvonalat értek el, hogy a 
termékválasztásnál a legelsô eldöntendô kérdés 
tulajdonképpen az, mi magunk akarjuke vágni a 
füvet vagy sem. Drága, ugyanakkor a legkényelme
sebb megoldás a robotfûnyíró használata. Ebben 
az esetben természetesen a kertet eleve úgy kell 
kialakítani, beültetni, hogy erre alkalmas legyen, 
tehát például ne legyenek szintbeli eltérések, ma
gas szegélyek. 

ELEKTRoMoS VAgy bENZINES? Lényegesen
olcsób bak az elektromos és a benzinmotoros  

Milyen fûnyírót 
vásároljunk?

fermentáció történjen a belsejében, azaz a lebon
tó szervezetek mûködését kell optimalizálni a fenti 
módszerekkel. Ekkor a nyár elején levágott fû, kité
pett gaz már ôsz közepére komposzttá érik.

éTELT NE! Komposztba fôtt ételmaradékot ne 
dobjunk, mert az rothad és nem korhad, ráadá
sul nagyon büdös is! Vonzza a döglegyeket. Talán 
emlékeznek még a régi falusi emésztôgödrökre, 
melybe a gazdasszony a szerves maradékot dobál
ta bele, aztán egykét évente ezeket kitermelték, 
s beásták ôsszel a veteményeskertbe. Ezek régen 
mûködtek, mert nagy volt az udvar, de a mostani 
kertekben alig van helye ilyen emésztôknek. 

NINcS TéLI SZüNET A jól kezelt halom télen sem 
áll le, megfelelô tömegû korhadó anyag mindig ter
mel hôt a mûködéshez, kivéve persze a nagy mínu
szokat. Egy átlagos téli hômérséklet esetén is azt 
tapasztalhatjuk, hogy bizony az ôszi lomb nagy ré
sze tavaszra, úgy április elejére elbomlott!

A komposztot érdemes átrostálni, melyhez 
egy fa- vagy vaskeretre 2-3 rétegben rögzített 
csibedrótot is használhatunk, ha nincs éppen fo
nott dróthálónk. A ferdén felállított rosta áten
gedi a mogyorónyi, diónyi rögöket, de a nagyobb, 
még el nem korhadt ágdarabokat, csigaházat, to
bozt, esetleg belekerült mûanyagot, kötözô drótot, 
csontot, el nem korhadt növényt nem. A rosta alól 
aztán csak zsákolnunk kell, vagy azonnal a helyé
re, ládába, ágyásba, fûre szórni e nemes anyagot.

Doma Mátyás

Jó tudni!
Ez nem az a pajor!
A komposztból sokszor fordítunk ki rovarlár
vát. Ezek többnyire a rózsabogár lárvái, me
lyek a komposztban rothadó növényekbôl él
nek, tehát hasznosak. Sokan összetévesztik a 
cserebogár pajorral, amely viszont általában a 
talajba fúródva gyökerek rágásával okoz kárt. 
(Más kérdés, hogy a rózsabogár kifejlôdve már 
valóban kárt okoz levelek rágásával.)
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fû nyí rók, mindazoknak, akik szeretik a kertimunkát 
és idejük is van rá. Az elektromos berendezéseknek 
számos elônyük van: üzemeltetésük egyszerûbb, 
karbantartási igényük minimálisnak mondható, 
és tetszôleges szögben tudunk nyírni velük. Ezzel 
szemben a benzinmotoros gépeknél a nyírási szög 
behatárolt, ügyelni kell arra, hogy a légszûrôt ne 
öntse el az olaj, hiszen ezek nem szivattyús, hanem 
úgynevezett kényszerolajozású motorok. Az elekt
romos gépek legnagyobb hátránya a kábel. Nagy, 
illetve sûrûn beültetett kertben elektromos kábellel 
nehezebben, vagy egyáltalán nem tudunk dolgozni. 
Ötven méternél hosszabb vezetéket a veszteségek 
miatt nem célszerû alkalmazni, mert elôfordulhat, 
hogy a gép eleve el sem indul.

A benzinesek teljesítménye tulajdonképpen ott 
kezdôdik, ahol az elektromos fûnyíróké végzôdik: 
utóbbiak jellemzôen 1-1,8 kW-osak, a benzinesek  
2 kW-tól indulnak. Ha a kert nagyobb, mint 400-
500 m2, mindenképpen benzines fûnyíró használa
ta javasolt. A területnagyság mellett a kert beül
tetettsége, valamint a szintkülönbségek is indokol
hatják a benzines gép választását. A benzinmotoros 
gépek kínálatában választhatunk saját meghajtás
sal rendelkezô, önjáró konstrukciót is. 

A fûnyírógépek élettartama mindenekelôtt 
a használat, azaz a terheltség függvénye. A ha
zai klimatikus viszonyok mellett egy magyar fel
használó évente átlagosan húsz órát használja a 
fûnyíróját. A hobbigépek kategóriájában egy elekt
romos gép 5-10 évet bír, a benzinesek ennél tar

tósabbak. Utóbbiaknál általában a motor jelenti a 
szûk keresztmetszetet, mert az alváz és a kerekek 
élettartama a márkás gépek esetében gyakorlati
lag korlátlan. A nagyteljesítményû benzinesek 300-
400 üzemórát teljesítenek, ami átlagos felhaszná
lás mellett 10-15 éves élettartamot jelent. Persze 
csak a jó minôségû termékek esetében. 

oLcSóT VAgy DRágáT? Átlagos nagyságú és 
beültetettségû kerthez, szokásos felhasználás
ra alapgépet már 40-50 ezer forint körül találunk. 
Hosszú élettartamot azonban ezektôl a gépektôl ne 
várjunk: a karosszéria viszonylag rövid idô alatt el
használódik, mert a lemezük vékony, a kerekek nem 
elég masszívak. Az alvázuk elôbb tönkremegy, mint 
maga a motor. A termékválasztásnál mindig ab
ból induljunk ki, milyen célra fogjuk használni. Aki 
az olcsóbbat választja, tisztában kell lennie azzal, 
hogy csak rövid távra vásárol. A 10-15 ezres elekt
romos fûnyíróktól ne várjunk csodát. A megbízha
tó, jó minôségû márkák ára jellemzôen 30 ezer fo
rintnál kezdôdik. Ezekkel huzamosabb ideig nem 
lesz gondja a kerttulajdonosnak, emellett egy jó 
gép komfortosabb is, használata könnyebb, szeb
ben vág, nagyobb a teljesítménye, szolgáltatásai
ban lényegesen többet tud, mint az olcsóbb.

Veszelka András

Kerti tipp
AKKuMuLáToRoS fûNyíRóK
Kisebb kertben kétségkívül a legpraktikusabb az 
akkus fûnyíró. Az áruk még igen borsos, viszont 
aki megengedheti magának, annak kétségkívül ez a 
legjobb választás. Az sem probléma, ha a kert zsú
folásig be van ültetve. Ma már kaphatók 40 vol
tos készülékek is, amelyek a nagyobb benzines gé
pekkel szemben is alternatívát jelentenek, mivel 
az akkumulátor üzemideje akár egyórás munkát is 
lehetôvé tesz. A nyomatékuk és teljesítményük pe
dig akár meg is haladja a benzines gépekét.

Jó tudni!
A KARbANTARTáS foNToSSágA
A hobbigépeket értelemszerûen nem tartós 
üzemre tervezik, tehát az ipari célú haszná
latot nem sokáig tûrik. Ha nagy területet kis 
teljesítményû géppel nyírunk, ne csodálkoz
zunk azon, ha a motor a túlterhelés miatt ha
mar leég. Hazánkban a nem garanciális meg
hibásodások száma jóval magasabb, mint a 
nyugati országokban, ami jól mutatja, a ma
gyar felhasználók nem a célnak megfelelô 
fûnyírót vásárolnak, illetve nem ügyelnek a 
karbantartásra. A gépet a portól, a sárlerakó
dástól minden használatot követôen tisztít
suk meg.
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Ki ne irigyelné az angol futballpályák 
pazar gyepszônyegét, amit oly sokszor 
megcsodálunk a tévé képernyôjén keresztül? 
Ne tessék legyinteni, mert nem csak a klíma 
teszi. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy a mi 
kertünkben is hasonló díszelegjen. Tény, ami 
tény, nem magától, hanem szakértelemmel, 
gondos munkával, sok odafigyeléssel.

A szép pázsit receptjének összetevôi közül a meg
fe lelô fûmagról, az egyenletes öntözésrôl, a folya
matos nyírásról, a jól összeállított tápanyagellá
tásról, a fûszellôztetésrôl gyakorta hallunk, viszont 
alig esik szó a hengerezés jelentôségérôl, pedig ez
zel kerül fel az i betûre a pont. Lássuk csak, miért 
is olyan fontos ez? 

Ebben az összefüggésben nem szoktuk szem
lélni, de bizony a díszkertekben növô fû ugyan
abba a rendszertani csoportba – a pázsitfûfélék 
(Gramineae) családjába tartozó növények közé 
– tartozik, akárcsak a búza, az árpa vagy a rozs, 
így hasonlóan is viselkedik. Biztosan mindenki lá
tott már elhanyagolt focipályát, gondozatlan liba
legelôt, ahol az egyenetlen talajon csombékosan 
(csomósan) nô a fû. Ennek az a legfôbb oka, hogy 
természetes környezetben a föld felszíne alatt a 
gyökérzet minél nagyobb terület megszerzésére tö
rekszik, és ha van rá lehetôsége, mozog, helyezke
dik. Ezt elôzhetjük meg a rendszeres hen gerezéssel. 

Így tartják karban a már emlegetett focipályákat 
is, amikor egyegy meccs alkalmával a játékosok a 
cipôjükkel szinte felszántják a füvet. 

MIKoR HENgERELJüNK? Kész gyepnél tavasz
szal, gyepszellôztetés után mindenképpen. Felújí
tásos rávetésnél vetés elôtt és után közvetlenül. Új 
telepítéskor vetés után, öntözés elôtt lássunk hozzá 
(hogy a fûmag ne tapadjon rá a hengerre). Az ôszi 
hengerelés kihagyható. Sem a tápanyag-utánpót
lás, sem pedig a szelektív gyomirtás nem befolyá
solja a munkafolyamatot.

HáNySZoR HENgERELJüNK? Szezonban akár 
többször is ajánlott, mindig a nyírást követôen. Ne 
ijedjünk meg attól, ha a szép pázsit lelapul, mert 
ez szinte néhány óra alatt helyrejön és szebb lesz, 
mint valaha.

HoL SZEREZZüK bE? Döntés kérdése, hogy ve
szünk egyet, vagy inkább bérelünk. Pár tízezer fo
rintért már beszerezhetô jó minôségû – általában 
vízzel tölthetô – henger. Lényeges, hogy megfelelô 
súlyú (80-100 kg) legyen.

Epres György

Lehengerlô fû, csakis fûhengerrel
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Darázsrajzás idején
Amíg tart a száraz, meleg idô, addig a darazsak 
egyre toldják a fészküket és szaporodnak. 
Azért van most szokatlanul sok darázs, mert 
csak a fagyoktól ritkulnának meg, ami tavaly 
télen elmaradt.

A környezetünkben elôforduló darazsak közül a 
kecskedarázsnak van jelentôsége, mivel testfelülete 
az élelmiszerlátogatók közül mikrobiológiai szem
pontból a legszennyezettebb.

Hazánkban a leggyakoribb darázsfaj a körül
belül 18-20 milliméteres közönséges darázs vagy 
más néven kecskedarázs (Vespula vulgaris). Ez a 
faj fordul meg a leggyakrabban a gyümölcs kö
rül, s a lakásba is gyakran berepül. Csípése ugyan 
fájdalmas, a csípés helye pedig többnyire felda
gad, ugyanakkor kevésbé veszélyes – aki nem 
aller giás, az több százat is képes belôle elviselni. 
Ezzel szemben a legveszélyesebb hazai darázsfaj, 
a lódarázs csípésébôl akár már öttíz is megölhet 
egy embert.

A KEcSKEDARáZS A királynô hossza 20 mil
liméter, míg a here és a dolgozó 18 milliméter. 
A dolgozók, a here és a királynô egyaránt fekete 
sárga. A nôstények potroha nagyobb. A két pár hár
tyás szárny gyors repülést tesz lehetôvé. A három 
pár ízelt láb végén karmok vannak, amelyek segí
tik a kapaszkodásban. Fullánkján (amelyet fôleg ve
szély esetén használ) nincs horog, így többször is 
bevethetô. Két vese alakú, összetett szeme jó látást 
biztosít. A királynô erôs állkapcsát használja, hogy 
fákból rostokat tépjen ki a fészeképítéshez. 

éLETMóD A kecskedarázs társas lény. A királynô 
10 hónapig, a herék és a dolgozók 4 hétig élnek. Ki
zárólag csak a megtermékenyített királynô vészeli 
át a telet, a többi darázs ôsszel elpusztul. Tavasz
szal, általában áprilisban az áttelelt anya 4-6 héten 
keresztül fészkét növényi anyagokból, elsôsorban 
farostból egyedül építi és lárvái táplálkozásáról 
is maga gondoskodik. Elsôsorban ragadozó élet
módot folytat, de húst és gyümölcsöt is szívesen 
fogyaszt. Fészkét a padláson, ablaktokok és a fal 
találkozásánál, a föld alatt, vagy a növényzeten 
(bokrokon) alakítja ki.

VéDEKEZéS Irtása óvatosságot igényel! Leg cél-
sze rûbb a fészek felkutatása és az abban élô ösz
szes darázs egyidejû elpusztítása. Kora hajnalban 
vagy késô este irtsunk, amikor a darazsak a fé
szekbe visszahúzódva, dermedt állapotban pihen
nek. Bizonyos esetekben, például földben kialakí
tott fészkekben forró vízzel ölhetôk el. Egyegy da
rázs speciális csapdával is összegyûjthetô. A helyi
ségbe berepült példányok légtérkezelô aeroszol pa
lackkal ölhetôk el.

MEgELÔZéS Legegyszerûbb lehetôsége tavasz
szal az anya befogása és elpusztítása. Erre a célra 
olyan csapda alkalmas, amelybôl nem tud kimászni. 
Az élelmiszerek takarással védhetôk.

LóDARáZS A támadásba lendült lódarazsak elôl 
nincs menekvés. Ha a fészek közelébe tévedt be

Kerti tipp
Darázscsípés után érdemes gyenge savas ol
dattal (ecet, citromlé) lemosni a csípés he
lyét, a duzzanatot pedig hideg borogatással 
(törülközôbe csomagolt jéggel) csökkenthetjük. 
A viszketés ellen segítenek az antihisztamin ké
szítmények.

Kecskedarázs (Vespula vulgaris)
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tolakodó az ôrszemek néhány csípése után nem áll 
tovább, akkor a fészekbôl erôsítés érkezik, s elôlük 
nyílt terepen nem lehet elfutni. A 30-40 kilomé
ter/órás sebességgel repülô darazsakkal szemben 
két lehetôség van: a vízbe ugrás (már ha van a kö
zelben) vagy a mozdulatlanná merevedés, esetleg 
a földre fekvés. Utóbbi hatékonyságát vizsgálták, 
s megállapították, hogy kevesebb darázscsípés éri 
az embert, ha arcát takarva mereven megáll, mint
ha futásnak ered.

A lódarázs (Vespa crabro) az óriás tôrösdarázs 
után a legnagyobb európai darázsfaj, hossza 
akár 4 centiméter is lehet. Fészküket általában  
faodvakba, féltetô alá, padlásra építik, s a közelé
be kerülô embert könnyen megtámadhatják. Csí
pésük azért veszélyesebb, mert mérgük 5 szá
zalék acetilkolint tartalmaz, amely vegyület az 
emberben ingerületátvivô anyagként mûködik. 
A csípés során a szervezetbe kerülô acetilkolin 
hatására szívproblémák, nehézlégzés, légzés
bénulás léphet fel – vagyis azok számára is ve
szélyes lehet, akik amúgy nem allergiásak a da
rázscsípésre. A lódarazsak éjszaka is aktívak és a 
lámpa köré gyûlhetnek a teraszon, de ilyenkor 
csak táplálékot gyûjtenek és a legritkább esetben 
támadnak emberre. 

A darazsak egészen a fagyok beálltáig aktí
vak, s csak a tartós hideg kezdi el tizedelni ôket. 
A telet csak a már ôsszel megtermékenyített fia
tal nôstények élik túl, amelyek általában fakéreg 
alá rejtôznek a hideg elôl. A sérülékeny darázsfé
szek a tél folyamán többnyire megsemmisül, az át
telelt nôstény így új fészek építésébe kezd, amelyet 
aztán a kikelô dolgozók fejeznek be.

éRDEKES A darazsak elszaporodása az országban 
nem egyenletes, már csak azért sem, mert a lóda
rázs például az erdôs területeket szereti, így ahol 
nincs fa, ott nem is nagyon fordul elô. De hivatalos, 
pontos adat nincsen arról, mennyivel lehet több a 
darázs, mint például tavaly. Ugyanis nincsen olyan 
monitoring vizsgálat, ami ezt tanulmányozná. 
Érdekesség, hogy míg nálunk a lódarázsra so
kan irtandó ellenségként tekintenek, addig Európa 
egyes északi és nyugati vidékein annyira ritka, hogy 
védettséget élvez és büntetik a rovar, illetve a fé
szek elpusztítását.

Dankó Mónika

Jó tudni!
gyAKoRI A DARáZScSíPéS-ALLERgIA
A darázs, a lódarázs csípéskor mérget fecs
kendez a szervezetbe, és ezzel körülbelül két 
napig tartó helyi fájdalmat okoz, amelyet leg
többször bôrpír és duzzanat kísér. Ez utóbbi 
átmérôje akár 5 centiméter is lehet, ez még 
normális reakciónak számít. Sokaknál a méh- 
és darázscsípés allergiás reakciót okoz. A két 
rovar között keresztallergia igen ritkán fordul 
elô, azaz aki az egyik rovar csípésére aller giás, 
az a másikéra legtöbbször nem. A normális és 
az allergiás reakció közötti alapvetô különb
ség, hogy míg az elôbbiben helyi a fájdalom, 
az utóbbi esetén az egész szervezet részt vesz 
a válaszreakcióban. Enyhe esetben egész test
re kiterjedô viszketés, csalánkiütés jelentkez
het, súlyos allergia esetén viszont szapora 
szívverés, vérnyomásesés, zavartság, hányás, 
hasmenés, eszméletvesztés és sokk is kiala
kulhat.

Lódarázs (Vespa crabro)
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Robolution – hagyja másra a fûnyírást!
Az AL-KO Robolinho® fûnyíró robot család

Soha többé nem kell nyírnia a füvet, hogy a legszebb dolgokra, ami az életében elôfordul 
több ideje maradjon: 
Az AL-KO Robolinho® fûnyíró robotok ezt nyújtják Önnek. Bármely napon és napszakban, 
illetve bármilyen idôjárási körülmények közt elvégzi feladatát anélkül, hogy a tulajdonos 
otthon tartózkodna. Tökéletes munkavégzés, különösen csendesen. 

A Robolinho® 100 (700 m2 felületnagyságig), a Robolinho® 3000 (1200 m2 felületnagyságig) és
a Robolinho® 4000 (1200 m2 felületnagyságig) modellekkel az AL-KO mindenféle méretû 
kerthez kínál megoldást. Bármely modell képes 35%-os emelkedôvel is megbirkózni. 

A Robolinho® készülékek random elv alapján dolgoznak, amíg a területet teljesen le nem 
nyírják. Az integrált logikai áramkör révén a szûkebb sarkok és területrészek sem jelentenek 
gondot. A dupla mulcsozókésrendszer a levágott füvet olyan apróra szecskázza, hogy az 
azonnal biológiai trágyaként hasznosul. Igazi fû-recycling kiválóság. A robot szenzorok se gít-
sé gével felismeri és kikerüli az akadályokat. A legmagasabb szintû biztonsági szempontokat 
követve a gép automatikusan leáll, amint felemelik. Gyepkímélés céljából a Robolinho® 3000 
és 4000 modellek esôszenzorral is rendelkeznek.

Az üzembe helyezés rendkívül egyszerû, mindössze a területet kell egy határoló kábellel 
kijelölni. A felhasználóbarát kezelôfelület könnyû programozást biztosít. Egyszerûen adja be 
a nyírás idôpontját és kezdôdhet is a munka. Mindegyik modellt PIN- és PUK-kód védi a 
lopástól. A munkavégzés alatt a gép mindössze 65 dB-t bocsát ki, ami annyira alacsony, hogy 
a gép éjszaka, hétvégéken, illetve ünnepnapokon is végezheti a dolgát.
 
Az energiát nagyteljesítményû Lithium-Ion akku szolgáltatja, amelyet a gép automatikusan 
utántölt. Az energiatankolás elvégzéséhez a Robolinho® fûnyírók automatikusan ráállnak a 
bázisállomásra, ahol kevesebb mint 2 óra alatt teljesen feltöltik magukat. 

További információ: www.al-ko.com/kert


