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Miért permeteznék a szüret után? – gyakran 
hangzik el a kérdés. A jövô évi termés miatt! 
A károsítók nem fejezik be kártételüket a 
betakarítást követôen. A lombot, a hajtásokat 
és az ágakat, valamint a föld alatti részeket is 
támadhatják.

JÖVÔ ÉVI ALAPOK A gyümölcsfertôzô gombák 
nagy része a leveleket is károsíthatja. A liszt-
harmat, a varasodás, a peronoszpóra, a csont-
héjasok levélbetegségei, a szürkepenész, néhány 
baktériumfaj és még sok társuk késô ôszig gon-
dot okozhatnak, hasonlóan néhány kártevôhöz.  
A gyümölcsfák egy részénél most alakulnak ki a 
jövô évi termôrügyek. A beteg lombozatú növé-
nyek kevesebb tápanyagot képesek elôállítani, így 
kevesebb termôrügyet tudnak kialakítani. Virág-
záskor derül majd ki, hogy milyen módon gondos-
kodtunk az idei év második felében. 

TOJÁSRAKÁS ELÔTT A felsorolt károsítók a haj-
tásokat és a fás részeket is megfertôzhetik. Elôször 
a tavaszi metszéskor láthatjuk ennek következmé-
nyét. Olyan beteg, elszáradt ágakat, vesszôket is 
le kell vágnunk, amikre egyébként szükségünk lett 
volna. Sajnos nagyon nehéz ellenfeleknek számí-
tanak a törzskártevôk, a kéregmoly, a cincérek, a 
kis és a nagy téli araszoló stb. Az ágak és a törzs 
belsejébe már nem tudunk rovarölô szereket be-
juttatni, tehát a rajzásukkor, a tojásrakás elôtt 
kellene elcsípni ezeket a rovarokat.

ÔSZI MUNKÁLATOK Több permetezést is meg-
spórolhatunk jövôre, ha most egészségesen en-
gedjük a télbe a kertünket. A lehullott és a fán ma-
radó gyümölcsmúmiák összegyûjtésérôl és teljes 
megsemmisítésérôl már mindenki hallott. Ne dob-
juk még a komposzthalomra se a fertôzött növényi 
maradványokat! Ássuk el, égessük el, semmisítsük 
meg ezeket, különben jövôre a saját kertünkbôl 
indul az elsô fertôzési hullám. A fás részeken át-
telelô gombatelepekkel, bábokkal, hernyókkal és 
tojásokkal is meggyûlhet a bajunk. Többségük a 
nyár végéig még érzékeny fejlôdési stádiumban 
van, még gyéríthetjük ezeket a növényvédô sze-
rekkel. Különösen fontos a szôlô lisztharmat elleni 
kezelése, közvetlenül a szüret után. A levelek kénes 
vagy olajos-kénes permetezésével meggátolhatjuk 
az áttelelô képletek beérését.

Továbbra is figyeljék a kertjeik fáit, bokrait! 
Amint észreveszik a gombák tüneteit, a rovarok 
rágásának vagy szívogatásának nyomait, véde-
kezzenek a már megismert szerekkel.

Zsigó György

Ne hagyjuk magukra
letermett fáinkat, bokrainkat!
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A károsító fogalma magában foglalja a kór-
okozókat (gombák, baktériumok, vírusok),  
a kártevôket (rovarok, atkák, fonálférgek, 
csigák, madarak, rágcsálók) és a gyomokat.

  Jó tudni!
Tavaszváró 
körtemúmia

Beteg 
mandulalevél 
és hajtás



Idén a csapadékos nyár, a rendszertelenül 
hulló, sokszor áradásszerû esôzés, valamint a 
szakszerûtlen öntözés a gyepfelületeken is sok 
gondot okozott. Több helyütt megjelentek a 
gombás foltbetegségek, köztük a rozsda, illet-
ve a legyengült, tápanyaggal nem megfelelôen 
ellátott gyep jellemzô betegsége, az antraknó-
zis. A gyorsan növô gyepet gyakrabban kellett 
nyírni, és ott, ahol erre nem volt lehetôség, 
az egyszerre nagy mennyiségben eltávolított 
nyesedék a fû gyengüléséhez vezetett. Az ôsz 
a legkiválóbb idôszak arra, hogy helyrehozzuk 
hibáinkat, javítsuk a legyengült gyep állapotát 
annak érdekében, hogy átvészelje a telet és 
tavasszal gyorsan, erôteljesen induljon.

GYEPTELEPÍTÉS Augusztus végétôl, szeptember 
elejétôl, amikor azt az idôjárás lehetôvé teszi, el-
végezhetjük a gyepesítést, akár fûmaggal, akár 
gyepszônyeggel. Az ôszi gyeptelepítés sikeresebb, 
mint a tavaszi, mert:
■ nyáron elegendô idô állt rendelkezésünkre a te-
reprendezésre, a terület teljes gyommentesítésére, 
■ a talaj még elég meleg, de a levegô már hû-
vösebb, a fû gyorsan kel, gyorsabban megerô-
södik, kevesebb teret ad a melegkedvelô gyo-
moknak, amelyek ôsszel már nem csíráznak ki, 
■ a természetes csapadék mennyisége is több, 
ami segíti a fûmag csírázását.

Fûmagvetéshez, gyepszônyegfektetéshez és 
felülvetéshez a szabályozott tápanyag-leadású, 
burkolt indító (starter) mûtrágyát érdemes hasz-
nálni. Ennek a típusnak az elônye, hogy kíméletes 
és folyamatos tápanyagforrást nyújt a kelô fûnek, 
a perzselés kockázata nélkül. Egyenletes, szabályo-
zott tápanyag-szolgáltató képességének és mint-
egy 3 hónapos hatástartamának köszönhetôen 

a fû gyorsabban és erôteljesebben gyökeresedik.  
A magas foszfortartalmú összetétel szintén a 
gyökeresedést szolgálja. Közvetlenül gyeptelepí-
tés elôtt szórja ki, és a végleges talajegyengetés-
sel egy idôben dolgozza be lazán a talaj felsô 1-2 
centiméteres rétegébe. Használatával a fû akár 
10-14 nappal hamarabb kikel, így erôs gyökérzet-
tel telelhet, és tavasszal gyorsabban indul fejlô-
désnek. Felülvetésekhez, pótlásokhoz foltszerûen 
is célszerû ezt a típust alkalmazni. 

FONTOS A FÛMAG MINÔSÉGE A gyep minô-
ségét jelentôsen befolyásolja az elvetett fûmag-
keverék minôsége. Ma már nemcsak alapfajok-
ból, hanem idôjárási viszonyokra és a használati 
célokra nemesített fajtákból álló, a kert változó 
fényviszonyait is figyelembe vevô, korszerû fû-
magkeverékek is rendelkezésre állnak. Érdemes a 
csúcsminôségû, tiszta és kiváló csírázóképessé-
gû fûmagkeverékek közül választani, amelyekkel 
gyors és igen látványos eredmény érhetô el. Ezek 
a termékek már nemcsak a profi kertépítôk, park-
fenntartók vagy sportpályaépítôk és -fenntartók  
számára elérhetôk, hanem a kerttulajdonosok is 
egyszerûen beszerezhetik faiskolai árudákban és 
garden centerekben. Ne csak az árát nézzék a fû-

Tartós tápanyagok a gyepnek

Ôszi telepítésû fû
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magoknak, mert a drágább fûmagok magasabb 
minôséget jelentenek, és csírázásuk is jobb, azaz 
kevesebb fûmagot kell a vetéshez használni. Ezt 
is figyelembe véve, magas minôségû fûmagokkal 
végeredményben jobb minôségû gyepet érhet el, 
olcsóbban!

FELKÉSZÍTÉS A TÉLRE A többéves gyepek ese-
tében szeptembertôl a télre való felkészítés a leg-
fontosabb feladat. Az ôszi mûtrágyázás rendkívül 
fontos a gyep tél elôtti megerôsödése és a téli 
szélsôséges idôjárási viszonyok túlélése szem-
pontjából. Nem mindegy azonban, hogy erre a 
célra milyen mûtrágyát választunk. A téli idôszak-
ra való felkészítéshez is tartós hatású, szabályo-
zott feltáródású, magas káliumtartalmú burkolt 
gyepmûtrágyát használjunk, amely megerôsíti a 
fûszálakat és a gyökereket, hogy a kedvezôtlen 

Mi is a tartós MûtráGya?
A hosszú, hónapokon át tartó hatással ren-
delkezô mûtrágyákat a tápanyagszemcséket 
körülvevô, vízáteresztô burkolat teszi külön-
legessé. A burkolt mûtrágyaszemcse a talajra 
jutva felveszi a talajnedvességet, majd a ta-
laj átlagos hômérsékletétôl függôen fokoza-
tosan engedi ki magából a tápelemeket; min-
dig csak annyit, amennyit a fû fel tud venni. 
Nem okoz perzselést és tartós esôzések vagy 
öntözés hatására sem mosódik ki a talajból.  
A jelzett hatástartamok csak az átlagos ta-
lajhômérséklettôl függenek. Hidegebb idôben 
lassabb, melegebben gyorsabb a tápanyag-
kiáramlás, azaz a mûtrágya követi a növény 
igényeit, hiszen meleg idôben a növény nö-
vekedése is felgyorsul, így több tápanyagot is 
igényel. Ez az összhang teszi biztonságossá 
és kényelmessé a tápanyagellátást.

  Jó tudni! téli idôszakot átvészeljék. A tartós, 4-5 hónapos 
hatástartamú, burkolt gyepmûtrágyával a gyökér-
zetének növekedését támogatjuk, a benne tárolt 
tápanyagkészletet töltjük fel. Ez segíti a megfelelô 
telelést és a jövô tavaszi gyors indulást. Az ôszi-téli 
felkészítô gyepmûtrágya magas káliumtartalma 
szilárdítja a sejteket, így a fûszálak és a gyökérzet 
szövetei még a tél beállta elôtt kellôen megerô-
södnek ahhoz, hogy a tél káros hatásait, a fagyot, 
a kiszáradást, illetve a nagy nappali-éjszakai hô-
mérséklet-ingadozást jobban viseljék. Közvetlenül 
gyepszellôztetés és/vagy fûnyírás után szórjuk ki. 
Szeptembertôl november elejéig használhatjuk. 
Az ôszi-téli felkészítô gyepmûtrágyát kiszórhatjuk 
az évelô virágágyásokra, sziklakertekre, cserjékre, 
örökzöldre és lombhullató fákra is.

Mayerhoffer attila

Kerti tipp

Mivel sZórjunk?
A gyepmûtrágyák és a fûmagok egyenletes 
kiszórására érdemes kézi kiszóró készüléket 
is beszerezni, amivel sokkal hatékonyabban 
és egyenletesebben juttathatjuk ki a fûma-
got vagy a mûtrágyát, mint kézzel. Fô elônye, 
hogy használatával megelôzhetô a véletlen-
szerû mûtrágya-túladagolás miatti perzse-
lés, az egyenetlen kiszórás miatti foltosodás.  
A kézi mûtrágyakiszórót könnyû használni, mert 
ergonómiailag úgy alakították ki, hogy csök-
kentsék a csuklóra nehezedô terhelést. Tartá-
lya és adagolószerkezete 
is könnyû mûanyag. Kézi 
kiszórót a kis kertekhez és 
az erôsen szabdalt terü-
letek kezelésére javasol-
juk, a nagyobb kertekben, 
nagy összefüggô terüle-
tekhez érdemes kiszóró 
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Mostanában egyre több tanácstalan házikert-
tulajdonos keresi fel a gazdaboltokat számuk-
ra ismeretlen kárképet mutató hajtásrészek-
kel, növénylevelekkel, amelyeken kiterjedt 
ragacsos, hófehér viaszos telepek, vattaszerû 
képzôdmények látszódnak. Van, aki idén ta-
lálkozik elôször ezzel a jelenséggel, bár a szak-
emberek számára köztudott, hogy okozója, az 
amerikai lepkekabóca, már egy évtizede élvezi 
hazánk vendégszeretetét, és úgy tûnik, már 
nem is válik meg tôlünk.

Ez a betolakodó kártevô Észak-Amerikában ôs-
honos, Európában elôször Olaszországba hurcol-
ták be a hetvenes évek végén, ahonnan a kitûnô 
alkalmazkodóképessége révén rohamosan terjedt 
tovább a szomszédos országokba, és 2004 nya-
rán már Magyarországon is megtalálták, mégpe-
dig elôször budapesti közterületi fákon. A meleg 
nyarak kedveztek felszaporodásának és terjedé-
sének, így sajnos ma már az egész ország terü-
letén megtalálhatók, nemcsak városi díszfákon 
és bokrokon, de a kertészkedôk nem kis bosz-
szúságára a házi kerti lágyszárú növényeken is.  

Mivel kibírják a szélsôséges idôjárási viszonyokat, 
kénytelenek vagyunk a továbbiakban is eltûrni 
jelenlétüket, és megtanulni, védekezni ellenük.

Idén különösen nagy mennyiségben szapo-
rodtak fel a csapadékos meleg hatására, ugyanis 
újra és újra zsenge hajtások fejlôdnek, melyeken 
elôszeretettel tanyáznak.

EGY NEMZEDÉK ÉVENTE Tojás alakjuk vészeli 
át a telet a fák kérgein. A tojásból a lárvák álta-
lában május végétôl kelnek, ekkortól várhatók az 
elsô kártételek. A lárvák zöldes színûek, de testü-
ket hófehér viaszszálak fedik, ezért fehérnek lát-
juk ôket. Ezek a testükön folyamatosan képzôdô 
és onnan lepergô viaszpelyhek beleragadnak az 
ugyancsak általuk kiválasztott bôséges méz-
harmatba, így kialakulnak a kiterjedt fehér szí-
nû, vattaszerû, jellegzetes képletek, melyekben 
csapatostul találhatók a táplálkozó, alig mozgó 
lárvák, fôleg a leveleken, a fiatal hajtásokon és 
a lágyszárú növények szárain, és ezek a gusztus-
talan váladéktömegen megtelepedô vattapama-
csok, viaszváladék-telepek hívják fel a figyelmet 
a jelenlétükre is. 

Mi fán terem
az amerikai lepkekabóca?

Amerikai lepkekabóca lárvái Lepkelárva Kifejlett rovar (lepkeimágó)
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A rovar egyedei szúró-szívó jellegû száj-
szervvel rendelkeznek, és a növényi nedvek 
szívogatásával táplálkoznak. A szívogatás hatá-
sára a növény kissé gyengül, a növényi részek 
enyhén deformálódnak, ám eddigi tapasztala-
tok alapján inkább taszítóak, minthogy súlyos 
kártevôk lennének.

REPÜL ÉS UGRIK A faj kifejlett példányai 5-8 
mm nagyságú, lepkeszerû állatkák, melyek a lár-
vakelés után 8-10 hét múlva, július közepétôl- 
végétôl fejlôdnek ki. Színük szürkés, testüket finom 
viaszpor fedi, szemük sárga, s bár jól repülnek, za-
varásra, érintésre szívesebben menekülnek szök-
décselve, pattanva a szemünk elôl, ugyanis hátsó 
lábuk ugróláb. Tojásrakásuk októberig is elhúzódik. 

NEM VÁLOGATÓSAK Több mint 100 gazda-
növényük ismert. Szeretik a szôlôt, a különbözô 
gyümölcsfákat, sok díszfát és díszcserjét, de meg-
találhatók a lágyszárú zöldségnövényeken, virá-
gokon és gyomokon is.

Kerti tipp

Ha fellépett a kártevô, mivel nem válogat 
a növényfajokban, érdemes a többi növé-
nyünket is átvizsgálni, s ha lehet, a fertô-
zött hajtások eltávolításával idôben gyérít-
sük ôket.

VÉDEKEZÉS Az olajos tél végi lemosó perme-
tezés gyéríti a tojásokat, a lárvák ellen felszí-
vódó szerek ismételt használata a leghatáso-
sabb, a kifejlett imágók ellen kontakt, taglózó 
szerek is elegek lehetnek, de mivel vegyes po-
puláció van nyár végétôl, és mindig fennáll az 
újra betelepedés veszélye, kontakt és felszí-
vódó szer kombinációja lehet a legsikeresebb 
megoldás.

taxner ágnes
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Gyakran tapasztaljuk, hogy a kertészkedôk, 
akik mindent megtesznek növényeik kifogás-
talan fejlôdéséért, tanácstalanok az egyes 
elváltozások, rendellenes tünetek észlelésekor. 
Ilyenkor általában elôkerül a permetezôgép, s 
kritikus esetben akár a növényvédô szer meg-
engedett töménységének többszörösével is ke-
zelik az állományt. Természetesen az eredmény 
elmarad, legtöbbször csak fokozzák a „bajt”. 
Sokszor valamilyen fejlôdési rendellenességgel 
állunk szemben, amely sem rovartani, sem kór-
tani okokkal nem magyarázható.

Érdemes megjegyezni, hogy olykor akár két, eset-
leg több tényezô is felelôs lehet egy-egy anomália 
kialakulásáért – csak a tapasztalat segít a helyes 
diagnózis felállításában.

 „ZÖLDTALPAS” PARADICSOM Nem kóros el-
változás, de a hajlamos fajtáknál elôfordul a pa-
radicsom „zöldtalpassága (két színbôl érô fajták).  
E fajtatulajdonság jellemzôje, hogy a kocsány fe-
lôli kb. 1/3 rész sokáig zöld marad, nehezen piro-
sodik be. A magas nappali hômérséklet elôsegíti a 
kialakulást, az alacsony káliumszint tovább erôsíti 
ezt a tulajdonságot. A nitrogén : kálium = 1 : 2 
arányú tápoldat adagolása jelentôsen csökkent-
heti a két szín közötti különbséget.

RÉPA A rossz talajszerkezet pl. szembetûnô tor-
zulást okozhat gyökérzöldségek termesztésekor: a 
sekély termôrétegben a répatest hamar akadályba 
ütközik, elágazódik. A „lábas répák” létrejöttének 
ez az egyszerû magyarázata. Kötött, száraz talaj-
ban a gyökerek nem tudnak terjeszkedni, össze-
nyomódnak, „szögletes répákat” kapunk.

Többen próbálkoztak már a sárgarépa bak-
hátas termesztésével is. A répatestek fejrésze 
– különösen laza talajok esetén – a talajrészek le-
mosódása után szabaddá válik, ilyenkor találkoz-
hatunk a „bezöldülés” jelenségével. A helytelen 
tenyészterület-választás (sûrû vetés) következ-
ménye lehet a „csavarodó répák” kialakulása.

EDZÉS NÉLKÜL Palántáról szaporított zöldségfé-
léinknél a kiültetés elôtti idôszakban fontos köve-
telmény a megváltozott környezeti feltételekhez 
való szoktatás, azaz az edzés. Elmaradása esetén 
az egyik káros következmény lehet a palánták 
szárának „megégése, kifehéredése”. Amennyiben 
a palánta gyökerei barnák, parásodott végûek, 
perzselés vagy túlöntözés történt.

Zárt térben történô termesztésben felerôsöd-
hetnek a termesztési hibák is. Itt a növényeinkkel 
egy légtérben lévô fûtôberendezés kisebb meg-
hibásodása is füstmérgezéshez vezethet. Kicsit 
hasonlít az elôbbi tünethez, amikor a talajba éret-

A zöldségnövények
fejlôdési rendellenességei

Két színbôl érô, „zöldtalpas” paradicsom Az edzetlen palánták szára kiültetés után megperzselôdhet
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len szerves trágyát dolgozunk be: a felszabaduló 
ammónia megperzseli a hajtatott uborkát, paradi-
csomot, paprikát.

NEM MARADHAT EL A METSZÉS Hajtatásban 
az egyik legfontosabb, a növények fejlôdését irá-
nyító (fitotechnikai) munka a metszés, ezzel az 
eljárással elôsegítjük az állomány vegetatív-ge-
neratív egyensúlyának kialakulását. Vegetatív túl-
súly esetén terméselrúgás, rossz terméskötôdés 
tapasztalható, míg a generatív túlsúly sok virág 
kifejlôdéséhez, túl sok termés kötôdéséhez vezet. 
Ilyenkor ezek egy részét el kell távolítani, termés-
ritkítást szükséges végezni! 

FÉNNYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A fény, a hômér-
séklet és a víz alapvetôen határozzák meg a nö-
vények életfolyamatait, hiányuk vagy túlzott je-
lenlétük mindig valamilyen, az optimálistól eltérô 
folyamatot indít el. A fejlôdési rendellenességek 
nagy része klimatikus okokra vezethetô vissza.

  Jó tudni!
■ A tormagyökér gyengébb fényben kevésbé 
vastagszik, a kéntartalmú, csípôs ízt adó gliko-
zidok nehezebben alakulnak ki.
■ Különösen érzékenyen reagálnak az egyes 
fejessaláta-fajták a nappalhosszúságra. A téli 
fajták nyáron könnyen magszárba mennek, 
ugyanakkor a nyári fajták a téli, fényszegény 
idôszakban nem fejesednek.

Több zöldségfaj (paprika, paradicsom) eseté-
ben is jelentôs, fénnyel összefüggô „betegség” a 
napégés. Hajtatásban és szabadföldi körülmények 
között egyaránt elôforduló károsodás a bogyók 
nap felôli részén jelentkezik, a sejtek felforrósod-
nak, egyes szövetrészek elhalnak, majd a felüle-
ten világos, beszáradó folt jelenik meg. (A jelen-
ség könnyen összetéveszthetô a Ca-hiány okozta 
csúcsrothadással – a különbséget a következô szá-
munkba ismertetjük).

Rossz fényellátás hatására a paradicsom 
egyes fajtáinál elôfordulhat a fürtkocsány-törés 
jelensége is, ilyenkor speciális klipszek használa-
tával csökkenthetjük az esetleges károkat. Szintén 
a fényhiány következménye a paradicsombogyó 
elégtelen színezôdése és vizenyôssége is.

A fényerôsség bizonyos szint alá csökkenése a 
kabakos növényeknél gyengébb terméskötôdéshez 
vezet, kritikus esetben a virágfejlôdés is leáll.

Sárgarépánál a korábbiakban említett „zöld-
fejûség” részben termesztéstechnikai hiányosság 
(a bakhát újbóli töltögetése elmarad), alapvetôen 
azonban arra vezethetô vissza, hogy a répa fejét 
napfény éri. A zöldfejûség a magasabb karotin-
tartalmú (pirosabb) fajtáknál lilás (antociános) 
elszínezôdést mutathat.

A hónapos retek hajtatásakor megfigyelhetô, 
hogy fényhiány esetén a gumó fejlôdése vissza-
marad, a lombozat fejlôdik erôsebben. 

HIDEGEBB A KELLETÉNÉL Általánosságban el-
mondható, hogy az optimálisnál alacsonyabb hô-
mérséklet esetén gyakori fejôdési rendellenesség a 
virágok lehullása, egyes fajoknál elôfordul a nor-
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Igen, készüljünk a vetésre, bár ezt a praktikát 
kevesen alkalmazzák kertjeikben, pedig kel-
lemes meglepetéseket okozhat az ôszi vetés. 
Hát még a tél alá vetés! A következôkben  
e két módszerrôl árulunk el részleteket. 

Nem titok, hogy ôsszel is lehet vetni bizonyos 
zöldségféléket, bár itthon furcsa mód kevesen él-
nek vele. Sokan talán nem is tudják, hogy mi is az 
ôszi és a tél alá vetés közötti különbség. 

ÔSZI VETÉS: lényege, hogy ôsszel vetünk el zöld-
ségeket, melyek megerôsödve, de nem kifejlôdve 
mennek bele a télbe, majd a hidegeket átvészelve, 
korán kezdik meg tavaszi fejlôdésüket. 

TÉL ALÁ VETÉS: fôként ott jöhet jól, ahol tavasz-
szal a talaj szinte sáros, lassan szárad ki annyira, 
hogy megfelelô morzsalékos magágyat tudjunk 
készíteni. A tél alá vetés lényege inkább az idô-
nyerés. A mag földbe kerül, de tél elôtt nem kel 
ki, azaz akkor kell ezt megtennünk, amikor a hô-

málistól eltérô csokros termésképzôdés. A papri-
kánál megfigyelhetjük a mag nélküli (partenokarp) 
bogyók kialakulását is. Az ilyen termések mére-
tükben elmaradnak az átlagostól, vállátmérôjük, 
tömegük is kisebb. A hideghatás egy másik követ-
kezménye jellemzôen a hegyes-erôs fajtákon meg-
jelenô lilás elszínezôdés (antociánosodás) is.

Bogyónövekedés idején a paradicsom egyes 
fajtáinál a tartósan alacsony hômérséklet hatására 
deformálódott, kitüremkedésekkel, besüllyedések-
kel jellemezhetô termés alakul ki. Ezt az elváltozás 
„catface”-nek, azaz macskaarcnak nevezzük.

Az alacsony 
talajhômérséklet 
nehezíti a táp-
anyagok felvé-
telét, a foszfor 
relatív hiányával 
magyar ázható 
pl. a paradicsom-
palánták lilás el-
színezôdése is. 
Ez az elváltozás a 

hômérséklet emelkedésével megszûnik.     
Az optimálisnál tartósan alacsonyabb hômér-

sékleten a kétéves sárgarépa megfázott növényei 
már az elsô évben magszárat fejlesztenek, hason-
lóan reagál a retek is. A saláta levelei fagypont 
körüli hômérsékleten lilulnak (antociánosodnak), 
további csökkenés után a fagyott levelek ránco-
sak, hólyagosak lesznek, a karfiol rózsái (virágza-
ta) 0 °C közelében lazák, aprók maradnak.  

Gyúrós jános

„Macskaarc”

Itt az ôsz,
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mérséklet 5 fok alatt marad, de még nem fagy. 
Tavasszal azután a neki kedvezô legkorábbi idô-
pontban csírázni, majd fejlôdni kezd a növény.

MIT ÉS HOGYAN VETHETÜNK? 
■ Ôszi vetésre olyan növényeket válasszunk, 
amelyek bírják a fagyokat. Ilyen például a salá-
ta, a fagytûrô spenótfajták, a fokhagyma, néhány 
zöldborsófajta,  a téli sarjadékhagyma. Ôsz köze-
pén, általában szeptember végén, október elején 
érdemes ezeket a szokásos módon elvetni. Fontos, 
hogy a növény még a tél beállta elôtt kikeljen és 
megerôsödjön, ezáltal képes átvészelni a zord te-
let, majd kora tavasszal beindul a fejlôdés, s így 
a hagyományos vetéshez, a duggatáshoz képest 
akár egy-másfél hónappal korábban szedhetünk 
e zöldségekbôl. A fokhagymát érdemes 30 centis 
sortávra és 10-15 centis tôtávra duggatni, ebbôl 
június végén, július elején már kész, érett fok-
hagyma szedhetô, ráadásul általában nagyobbak 
is a hagymák, mint a tavaszi duggatáskor.

Hagymát a szokásos módon duggassunk, de 
arra figyeljünk tavasszal, hogy vegyük fel a zöld-
hagymát, mert az ôszi duggatású hagymát hideg 
hatás éri, mely során virágszárat fejleszt, azaz 
nem fejesedik ki a hagymája. A sóska évelô, de 
a spenótfajták közül találni áttelelôt. Mindket-
tôt soronként vessük, ne túl sûrûn. A sóska elôbb 
gyengébben fejlôdik, míg a spenót gyorsabban.  
A saláta ismerten jól bírja a hideget, elsô zöldsé-
günk a kertbôl a zöldhagyma, a retek mellett.

■ Tél alá vetéshez elsôsorban olyan növénye-
ket használhatunk e fogás során, amelyeket kora 
tavasszal szoktunk vetni, azaz egyébként is bírják 
a hidegebb idôt. Így járhatunk el a saláta, spenót, 
sóska, esetében is. A lényeg, hogy olyan hideg-
ben vessünk, hogy a magvak ne induljanak fejlô-
désnek. Ezek ideális esetben tél végéig nyugalmi 
állapotban várják majd a tavaszt, hogy a talaj 
víztartalma hatására megduzzadjanak, a kezdôdô 
melegedés mellett pedig kicsírázzanak, majd nö-
vekedni kezdjenek. Végeredményben a mák vetése 
is tekinthetô tél alá vetésnek, ugyanis február vé-

készüljünk a vetésre! 

Kerti tipp

Ôsszel érdemes néhány már kifejlett petrezse-
lyem növényt az ágyásban hagyni, mert bár 
második évben felmagzik, de enyhébb teleken 
folyamatosan gyûjthetô róla levél, tavasszal 
pedig ismét beindul. Igaz, felmagzik nyár köze-
pére, de addig folyamatosan adja fûszerét.

gén sokszor a hóra szórják, mégis kikel, fejlôdik.  
A petrezselyem, a pasztinák, a sárgarépa eseté-
ben is lehet e módszert alkalmazni, bár nem min-
dig sikeres a próbálkozás, mert ritkásan kelhet ki 
a gyökérzöldség, vagy enyhe télen korán kikelhet, 
s mivel fagyot is kap, még abban az évben fel-
magozhat, nem nevel ehetô gyökeret. Viszont az, 
amelyik kikel, hetekkel korábban hozhat zöldet. 
Céklát, répát, mángoldot ne vessünk télre, mert 
tavasszal egybôl magszárat nevel.

Ha mégsem sikerülne az átteleltetés, ne csüg-
gedjünk! A tavaszi, hagyományos vetéssel pótol-
hatjuk a hiányt. Viszont ha bejön, úgy hetekkel, 
hónapokkal korábban juthatunk zöldséghez.

Doma Mátyás 
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Rágcsálóirtás
házilag, okosan…

sát megakadályozni.
Hazánkban az ember 

és környezete számára a 

timéteres nagyságú, 30 gramm testtömegû, 
gyenge látású, ám fejlett szaglású és hallású, igen 
szapora, szürke bundájú, elsôsorban növényevô 
rágcsáló. Laza kolóniákban él, fürgén fut, ügye-
sen mászik és úszik is, bár nedvességigénye mini-
mális. Életét – kedvezô feltételek mellett – képes 
néhány négyzetméternyi területen leélni, amely 
2-3 évig is eltarthat. 6 hetes korban ivarérett, a 
párzási idôszak szinte folyamatos, a vemhességi 
idô 3 hét és egy-egy szüléskor 7-9 utód szüle-
tik. Óvatos állat, csapdázása nem könnyû. A rág-
csálásával, vizeletével szennyezett élelmiszereink 
fogyasztásra alkalmatlanok, sokféle kórokozótól 
lehetnek fertôzöttek, irtása minden emberi kör-
nyezetben indokolt.

A VÁNDORPATKÁNY (Rattus norvegicus) a 
házi egér nagyobbik testû rokona. Fôleg a váro-

Kerti tipp
A ma sok helyen megvásárolható, szabad-
forgalmú véralvadásgátló rágcsálóirtó 
szerek mindegyike alkalmas a kártevôk ki-
irtására, ha csak kis egyedszámú fertôzés-
sel állunk szemben. Némi odafigyeléssel ezt 
saját kezûleg, könnyedén megoldhatjuk. 
Fentiek szem elôtt tartásával szakszerûen, 
gyorsan és hatékonyan tudunk védelmet 
biztosítani házilag is környezetünkben a 
rágcsálók ellen.

Ha azonban a rágcsálók már jelentôsen 
elszaporodtak, akkor jobb és olcsóbb kárte-
vôirtással foglalkozó szakember vagy vállal-
kozás segítségét kérni.

Az ember – kultúrája kialakulásának kezdetei-
tôl – folyamatosan kénytelen volt együtt élni 
kártevô állatok fajainak seregével. Az ókori 
sáskajárások, a közép- és újkori pestisjárvá-
nyok emberek millióinak életét követelték. Az 
eltelt idô során sokat tanultunk a bennünket 
ért károk nyomán, ám teljesen biztonságban 
ma sem vagyunk, és még sokáig nem leszünk…

NAGYFOKÚ ALKALMAZKODÁS ÉS SZOCIALI-
ZÁCIÓ A rágcsálók különféle fajai már az összes 
földrészen (még az Antarktiszon is) képesek voltak 
megtelepedni, a körülményekhez való alkalmaz-
kodóképességük bámulatos volta miatt. Minden 
rágcsáló alsó és felsô állkapcsában egy-egy pár 
gyökértelen metszôfog fejlôdik, amelyek folyto-
nos növekedése az állatot folyamatos rágcsálásra, 
vagyis fogainak koptatására kényszerítik.

Szocializációjuk olyan fejlett, hogy sok, náluk 
magasabb rendû élôlény sem él ilyen fejlettségi 
szinten. A közösségek tagjai illatanyagokkal és 
hangadással is kommunikálnak egymással és ide-
gen fajtársakkal szemben is. Nagy az összetartás 
köztük, a szülôk nemcsak kölykeiket védik, de a 
nagycsaládba tartozó többi távolabbi rokont is 
képesek azonosítani, vagy az idegen betolakodá-

házi egér és a ván-
dorpatkány jelen-
léte okozza a legna-
gyobb kihívást.

A HÁZI EGÉR (Mus 
musculus) 6-10 cen-
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sok szennyvízcsatornáiban, pincéiben, állattartó 
telepeken, szerves hulladékok közelében él. Faj-
társát, a házi patkányt, a közlekedés fejlôdése 
kapcsán történô passzív bevándorlása háttérbe 
szorította. Testhossza kb. 20-25 centiméter, sú-
lya 300-500 gramm, sötétszürke szôrzetû, na-
gyon szapora faj. Ivarérettségét 8 hetes korában 
éri el, a peteérés ideje 5-6 nap, vemhességi ideje 
3 hét, az átlagos szaporulat szülésenként 8-10 
utód. Egy fejlett nôstény 6-8 alkalommal képes 
szülni, így egy patkánypárnak akár 80 utóda is 
lehet évente. Kíváncsi, játékos, ugyanakkor bi-

zalmatlan és gyanakvó állatok. 

Ugyancsak jól szocializált közösségükben 
társadalmi hierarchia alakul ki, ebben minden 
egyednek a rangsorban elfoglalt helye van. Táp-
lálékszerzésük leginkább szürkületben történik. 
Kiterjedt járatrendszerükben építenek fészket, 
amelynek közelében külön eleségraktáruk is 
van.

Fenti „vámszedôk” azon túl, hogy rágcsálá-
sukkal szinte mindent tönkretesznek, épületek, 
építmények állagát rombolják, számos betegség 
kórokozóját hordozzák, élô és élettelen környe-
zetünket szennyezik és fertôzhetik. Az egerek 
leginkább fertôzô agyhártyagyulladást, szal-
monellózist, paratífuszt és egyéb állati fertôzô 
betegségeket vihetnek át. A patkányok a pes-
tist, a kiütéses tífuszt, a leptospirózist, a trichi-
nellózist, a patkányharapási lázt stb. terjeszt-
hetik, vagy terjesztésükben közremûködhetnek.  

Írtásuk odafigyelést igényel, de megold-
ható anélkül, hogy a kártevô-
kön kívül más élô szervezet 
veszélyeztetve lenne.
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KÉSLELTETETT CSALÉTEK Óvatosságukra jel-
lemzô, hogy korábban azokból az irtószerekbôl, 
amelyek elfogyasztása után látták társaik elpusz-
tulását, nem ettek, tehát képesek ezt a veszélyt 
észlelni. Csak olyan csalétek lehet eredményes, 
amelynek hatása késleltetett. Ilyen korszerû ir-
tószerek ma már a véralvadásgátló csalétkek. 
Ezek hatásmechanizmusa szerint a csalétket el-
fogyasztó állat vérének összetétele (bonyolult 
mechanizmus következményeként) megváltozik. 
Az állat pár napon belül, leginkább a búvóhelyén 
elpusztul. 

MILYEN IRTÓSZERT VÁLASSZUNK? Nap-
jainkban számos különbözô rágcsálóirtó szer 
formuláció közül választhatunk, ha a környeze-
tünkben megjelentek a rágcsálók. Ezek lehet-
nek gabonaszemeket vagy többféle gabona ôr-
leményét tartalmazó csalétkek, granulátumok, 
pépes csalétkek vagy paraffint is tartalmazó 
kockák. Az irtószerek kiválasztásánál mindig 
figyelembe kell venni a helyi körülményeket. 
Amennyiben olyan helyen kell az irtást elvégez-
nünk, ahol a rágcsálók más élelemforráshoz is 
hozzáférhetnek, célszerû a gabonaôrleménye-
ket tartalmazó csalétket vagy a rágcsálóirtó 
pépet választani. Nedves, párás helyek kezelé-
sénél a paraffinos kockák jelentik a megfelelô 
megoldást. A rágcsálóirtó szerek kihelyezésénél 
különös figyelemmel kell lennünk arra, hogy az 
irtószerhez gyermekek vagy nem célállatok ne 
férjenek hozzá. 

Ma már minden jelenleg kapható rágcsálóirtó 
szer olyan gyárilag hozzákevert keserû anyagot 
tartalmaz, amely segít megelôzni, hogy a csalét-
ket a rágcsálókon kívül más is elfogyaszthassa.  
A megvásárolható rágcsálóirtó szerek közül lehe-
tôleg olyat válasszunk, amely a kihelyezésre szol-
gáló tálcában vagy zacskóban kerül forgalomba. 
Ezek közül már kaphatók olyan aromaáteresztô 
fóliával lezárt termékek is, ahol a rágcsálóirtó 
szert felbontás nélkül kell kihelyezni, megaka-
dályozva ezáltal az irtószerrel történô közvetlen 
érintkezést. A nem így csomagolt irtószereket cél-
szerû külön megvásárolható zárható szerelvény-
ben kihelyezni.

Bata György

Sokat papolunk manapság a fenntartható 
fejlôdésrôl, ám szinte semmit nem teszünk 
az egyetlen, hazánkban is egyre fogyó dolog, 
a termôföld fenntartásáért, gyakran még a 
saját kertünkben sem. Apósom annak idején 
mindig azt mondta, hogy „a földnek nem 
csak mûtrágya, hanem »múútrágya« is kell!” 
Ezzel szemben napjainkra az állatállományunk 
annyira megcsappant, hogy a statisztikák 
szerint évente legfeljebb 200 ezer hektár kap 
istállótrágyát, vagyis a tökéletesnek mond-
ható 3-4 évenkénti helyett 20-30 évenként 
sem jutnak hozzá földjeink ehhez a több 
szempontból is hasznos talajjavító, fenntartó 
anyaghoz. 

Az istállótrágya a talaj minôségén keresztül kihat 
a termés mennyiségére és annak minôségére is. 
Hasonlítsuk össze a kôzetgyapoton, föld nélkül 
elôállított és egy gondozott kertben termesztett 
paradicsom vagy paprika ízét! Aki ezt megteszi, 
könnyen belátja, hogy istállótrágyára szükség 
van! Minden, a talajból kivett elem csak mûtrá-
gyával nem pótolható!

„Múútrágya” kell!
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  Jó tudni!
Vannak növények, amelyek nem szeretik a közvetlen 
istállótrágyázást. Ilyen a petrezselyem és a sárgarépa. 
Ezeket ne vessük az ôsszel trágyázott földbe! A trágyá-
zást követôen célszerû vetésforgót alkalmazni. Az elsô 
évben nagy tápanyagigényû növényekkel (paradicsom, 
paprika, padlizsán, burgonya, káposzta, tökfélék, ubor-
ka, dinnye, zeller stb.) kezdjünk. A második évben jöhet-
nek a gyökérnövények, a petrezselyem és a sárgarépa, 
valamint a vöröshagyma, a fokhagyma, a retek, a cékla, 
a spenót és a saláta. A harmadik évben a sort a pil-
langósokkal (a borsó lehet a második évben is), illetve 
fûszernövényekkel zárhatjuk.

Ha ezt megértjük, akkor csupán az a kérdés, 
hogy mikor, mivel, mekkora mennyiséggel és ho-
gyan trágyázzunk?

HA CSAK LEHET, ÔSSZEL SZÓRJUK! Istállótrá-
gyának ugyan minden haszonállat ürüléke és vi-
zelete jó, ha az alommal jól összeérett, legfeljebb 
az állat fajtájától függôen a négyzetméterenként 
kijuttatandó mennyiségen kell változtatni, mert 
például a baromfifélék trágyája nitrogénben és 
foszforban jóval gazdagabb, mint az emlôsöké, 
így azokéból kevesebb is elég.

A kertészeti árudákban lehet zsákos marha-
trágyát kapni, bár tapasztalatom szerint ezek 
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alomtartalma és érettsége nem mindig megfelelô. 
Ám esetleges hibái ellenére is ez a legjobb talajja-
vító, mert jó a tápanyagtartalma, a talajszerkezet-
javító hatása, és mert ebben lehet a legkevesebb 
életképes gyomnövénymag. Ez utóbbi tulajdon-
sága miatt használatát követôen kevesebbet kell 



majd a gyomirtással, kapálással foglalkoznunk. 
Persze régen nem véletlenül tanították azt, hogy 
istállótrágyát kapásnövény alá tegyünk.

Kérhetünk trágyát abból a lovardából is, aho-
va lovagolni járunk, de ha nem tudunk sehonnan 
se szerezni vagy venni, akkor se essünk kétségbe. 
A Kerti hírmondó idei 3. számában, a 18. oldalon 
leírt módon készíthetünk komposztot, az is töké-
letesen alkalmas konyhakertünk talajának javí-
tására, tápanyaggal való feltöltésére. Ugyancsak 
jó trágya szerezhetô gombatermesztôktôl vagy 
üvegházakból, fóliásoktól is. Végül jó talajjavító 
anyag a tôzeg, melynek kiváló vízmegtartó képes-
ségével szintén érdemes számolni.

TISZTÁN VAGY KEVERTEN? Ami a mennyisé-
get illeti, kötött talajon négyzetméterenként 3-4 
kilogrammnyi istállótrágyát szórjunk ki, homokon 
1,5-2 kilogrammnyi is elegendô, ám ez utóbbinál 
1-2 évente érdemes istállótrágyázni. Kötött ta-
lajon elegendô 2-3 évente. Ahogy említettem, a 
baromfitrágyákból kevesebb, az említett mennyi-
ségek fele is elegendô. Ezeket azonban használat 
elôtt érdemes komposzttal vagy más szerves hul-
ladékkal keverni. A keverékbôl adhatunk nagyobb 
mennyiséget. Tôzegbôl négyzetméterenként 5-6 
kilogrammnyit adjunk 2-3 évente. Az egyenletes 
szétterítés után azonnal beforgatva, beásva trá-
gyázzuk konyhakertünket. Az így elôkészített talaj 
tavasszal már jó terepe lesz kertészkedésünknek.

Orbán andrás
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őszi trágyázására
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Tel./Fax: +36 1 25 97 466
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➔  0,5 tonnás, 20 kg-os  
és 7,5 kg-os kiszerelésben 
kapható 

➔  0,5 tonna Organik helyettesít 
15 tonna istállótrágyát

➔  20 kg Organik helyettesít 
600 kg istállótrágyát



Itt a szüret, a termés a hordóban erjed, a 
szôlôsgazda nyugodtan várhatja a telet, a 
borfejtést. Nos, ez az a hiba, melyet sokan 
elkövetünk. Ugyanis még szüret elôtt és után 
sem pihenhet a permetezôgép, sok a kórokozó 
ültetvényünkön, amelyet ráadásul ilyenkor a 
legjobb irtani.

A szôlô ôszi növényvédelme lehet egyszerû és 
egyben nagy odafigyelést igénylô tevékenység, 
attól függôen, hogy milyen hasznosítású szôlôt 
termesztünk. 

NEM KELL MEGVÁRNI A LOMBHULLÁST Sôt! 
Nem árt egy utolsó permetezés, mert azzal nagy-
ban csökkenthetjük az áttelelô gombaképletek, 
baktériumok, rovarok számát. Például azokat a 
tôkéket, sorokat, amelyek nyári, kora ôszi érésû 
csemege-, vagy borszôlôt teremnek, szeptember 
végén, október elején nyugodtan permetezhet-
jük. Az ôszi lombon érnek be pl. a lisztharmat át-
telelô képletei, melyekbôl tavasszal indul az elsô 

Szüret után 
permet

Kerti tipp
Ne feledjük, ebben az évben a szokásosnál 
sokszorta több volt a kórokozó és nagyobb 
a pusztításuk: igen sok, professzionális szô-
lôtermesztô, borászat sem volt képes meg-
felelôen védekezni, hát még a kiskertek 
tulajdonosai! Ezért extrém mennyiségû liszt-
harmat-áttelelôképlet képzôdött a szôlôkben, 
gyümölcsültetvényekben. Az ôszi növényvé-
delemben központi szerepet kell hogy kapjon 
a lemosó permetezés! Ha nem figyelünk 2014 
ôszén az ültetvények fokozott növényvédel-
mére – még sikeres szüret után is –, jövôre is 
pórul járhatunk!

fertôzési hullám. Kénes vagy kénes-olajos szerrel, 
bôséges permetlémennyiséggel permetezzük le a 
leveleket, közvetlenül szüret után. 

A késôbbi, még nem fagyos idôszakban aztán 
ne feledjük el a lemosó permetezést, mely igazán 
hatékony beavatkozás, s nagyban segíti a követ-
kezô szezon munkáját.

HA KÉSÔN VAN A SZÜRET Amennyiben bor-
szôlôt termesztettünk, de késôbbi vagy igen késôi 
szüretet alkalmazunk, sajnos nem sok beavatko-
zásra van lehetôségünk, mert a szerek többsé-
gének élelmezésügyi várakozásideje 20-30 nap. 
Akadnak már újabb készítmények, melyek rövi-
debb várakozási idôt igényelnek, ám ezek több-
sége nem olcsó. Nos, a késôi szüretelésû szôlôk 
esetében általában augusztus vége, szeptember 
közepe a legutolsó kezelés ideje, mellyel még a 
fürtöket védjük. A szüret után, a még leveles tô-
kéket ugyanúgy permetezhetjük a fenti gomba-
ölôkkel. Majd késôbb, lombhullás után jöhet a 
lemosó permetezés. Speciális esetekben – pél-
dául aszú szôlô termelésekor – egyáltalán nem 
cél például a botritisz, azaz a szürkepenész meg-
szüntetése.

LISZTHARMAT  Nos, a szôlôkben a legfontosabb 
növényi kórokozók ellen kell védekeznünk, közöt-
tük akadnak újabbak is. Idén a legnagyobb kárt 

15



– akad terület, ahol akár a 40-50, 100 százalék 
terméspusztulás is elôfordul – a fürtlisztharmat 
okozott. E betegség minden évben fertôz, de nem 
mindig olyan mértékben, mint az idén. A mostani 
tapasztalatunk az lehet, hogy a lisztharmat-fer-
tôzöttség mértékét – így a veszély lehetôségét 
– leginkább az elôzô év fertôzöttsége, illetve a téli 
hideg nagysága határozhatja meg. Fontos még az 
adott szezon idôjárása, csapadékossága, illetôleg 
aszályossága. A klasszikus tanok szerint a liszt-
harmat leginkább száraz melegben okoz gondot. 
Nos, ez a tézis is megdôlt ebben az évben: a me-
leg adott volt, de a három hétig tartó csapadékos 
nyár szinte felrobbantotta a lisztharmatbombát! 
Szinte nincs olyan tôke, amelyet ne támadott vol-
na meg e kórokozó!

MIT TEHETÜNK ELLENE? Még ôsszel is perme-
tezhetünk, aztán lemosózhatunk. Ezzel a helyi ere-
detû lisztharmat-áttelelôképleteket gyéríthetjük, 
ami a következô év kora nyarán segíthet rajtunk. 

  Jó tudni!
PótOljuk a táPanyaGOt
A permetezés mellett a növények kondíciójá-
nak javításával is sokat érhetünk el. A táp-
anyag pótlása történhet mûtrágyával és szer-
vestrágyával is. Egyik sem könnyû feladat, 
fôként hegyvidéken.  A  legjobb a tôkéktôl fél 
méterre egy árkot húzni és abban elhelyezni a 
trágyát. Már vegetációban, a levélbetegségek 
ellen segíthet egy rezes kezelés, ugyanis a réz 
a bôrszövet vastagítását okozza, így azon a 
gombafonalak nem képesek olyan könnyen 
áthatolni, azaz fertôzni. A szôlôben végzett 
zöldmunka, azaz a hajtások többszöri leválo-
gatása is jótékony hatású: a szellôs lombo-
zatban nehezebb a gombák dolga.

Más kérdés, hogy a szomszédos ültetvényekbôl 
kiinduló újabb fertôzéssel mit tudunk kezdeni. A 
lényeg itt is a fôleg kéntartalmú hatóanyagokkal 
történô megelôzés: ha már látni a gomba kárté-
telét, csak kármentésre gondolhatunk, a fertôzés 
mértékét csak csökkenthetjük, felszámolni már 
alig lehetséges. Cél tehát a gomba megjelenésé-
nek megelôzése!

FEL KELL ISMERNI!  Amikor a levél színét finom  
szürkésfehér bevonat lepi el, gyanakodjunk a liszt-
harmatra. Ha már a bogyókon a fürtkocsányon is 
ugyanezt látjuk, nos akkor már baj van! Azonnal 
kell permetezni, lehetôleg felszívódó szerrel, majd 
körülbelül egy hét múlva kontakt hatóanyaggal, 
majd ismét egy felszívódó készítménnyel. 

Tapasztalatom szerint érdemes felváltva más 
és más szert használni, ugyanis egyes gombatör-
zsek képesek alkalmazkodni, azaz túlélni egy bizo-
nyos hatóanyagos kezelést.

PERONOSZPÓRA, SZÜRKEPENÉSZ Ha nem figye-
lünk oda, év közben is fertôznek. Az elôbbi elsôsor-
ban a  lombozatot teheti tönkre, míg az utóbbi már 
az érôfélben lévô szôlôben okoz nagy pusztítást. 
Egyszerûen szólva elrothasztja a bogyókat.

A peronoszpóra nyár közepétôl támad. Elôbb 
a leveleken apró foltok jelennek meg, majd nyár 

Lisztharmat levélen, termésen
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végén, ôsz elején hirtelen az egész levél elszárad 
és lehull. A gomba a fürtöt is támadja: a bogyó 
kocsány felôli részén barnás, szürkés elszínezô-

dést, ráncosodást figyelhetünk meg. Csapadékos 
években augusztus végéig folyamatosan védekez-
ni kell, persze nagy kérdés a várható szüret ideje 
és az alkalmazott szer várakozási ideje. 

A szürkepenész átok és áldás is egyben. Átok, 
mert megrothasztja a termést, fertôzi a vesszôt, 
áldás, mert ennek köszönhetjük az aszúsodó sze-
meket. Már kora nyáron támadhatja a fürtöket, 
de leginkább a kész gyümölcsöt rothasztja el.  
A bogyókon barna, ovális foltok keletkeznek, majd 
a szemek zsugorodnak és szürkésfehér penész nô 
ki a felületükön. A vesszôk is fertôzôdnek, ilyenkor 
színük világosbarna vagy fehéres lesz. 

TÔKEPUSZTULÁS Az utóbbi években szinte min-
den szôlôben elôfordul, hogy egy-egy tôke a nyár 
közepén egy pillanat alatt kiszárad. Az ok még 
nem teljesen tisztázott, vélhetôen gombák, víru-
sok, baktériumok egyszerre okozzák. Rezes keze-
lést ajánlanak, bár nincs még ellene kidolgozott 
védekezési technológia. 

-hogy-
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Az ôsszel érô gyümölcsökbôl is érdemes pá-
linkát készíteni, hasznosítva a másként nem 
fogyasztható, tárolható vagy tartósítható ter-
mést, ha már megtermett. Kevés, de figyelmes 
munkánk eredményeként pedig ízletes saját 
itókával kínálhatjuk meg vendégeinket.

SAJÁT FOGYASZTÁSRA A jogszabályok 2010 óta 
teszik lehetôvé a házi fôzést 100 literesnél kisebb 
ûrtartalmú üstben. E változás nyomán hamarosan 
megjelentek a hazai kertészeti üzletekben is a kis-
méretû lepárló berendezések. A bonyolult jogsza-
bályt mellôzve, annak lényege, hogy évente 100 
liter 43 térfogat-százalékos alkoholtartalmú pá-
linkát fôzhetünk otthon, vagy ennyit fôzethetünk a 
ma már sok településen megtalálható pálinkafôz-
dékben – ma még, s remélhetôen továbbra is –, sa-
ját fogyasztásra adómentesen. Az említetten felüli 
mennyiség természetesen jövedékiadó-köteles.

Mivel a pálinkafôzés komoly szakma, én ezt 
a profikra bízom. Ugyan-
akkor a házi készülék lehe-
tôvé teszi kisebb mennyi-
ségek, akár 20-30 liternyi 
cefre hasznosítását. Ilyen 
kis mennyiségek fôzésével 
a hivatásos fôzdék rend-
szerint nem foglalkoznak, 
ezekhez legalább 100 li-
ternyi cefrét kell vinnünk, 
hogy azt külön, ne mások, 
esetleg rosszabb minôségû 
cefréjével együtt fôzzék. Az 
említett 100 liternyi cefré-
bôl, a használt gyümölcstôl 
függôen, 6-12 liter 50 fokos 
pálinkánk lehet (42 fokos-
ban néhány literrel több).

MÉG VACKORBÓL IS A pá-
linka minôsége csak kisrészt 
múlik a fôzésen. A minôség 
meghatározó elemei már a 

cefrézéskor kialakulnak, ezért arra kell a legjobban 
figyelni. A gyümölcscefre készítéséhez nem kell 
sok eszköz. Valójában néhány kisebb, jól zárható 
mûanyag hordóval és valamilyen aprító eszközzel, 
csömöszölôvel elkezdhetô. Szinte minden gyü-
mölcsbôl készíthetô pálinka. Jómagam elsô alka-
lommal, mivel nagyon sok vackorom (vadkörtém) 
termett, azzal próbálkoztam, kiváló eredménnyel.

MIRE ÜGYELJÜNK A CEFRE KÉSZÍTÉSEKOR?  
Mindenekelôtt a tisztaságra! Legyen tiszta a hor-
dó, s még tisztább a felhasznált gyümölcs! A cef-
réhez elsôsorban érett gyümölcsöt használjunk, 
ám az igazán jó erjedéshez, a megfelelô savtar-
talomhoz tegyünk bele éretlen, azaz kisebb cukor- 
és nagyobb savtartalmú gyümölcsöt is. A hullott 
gyümölcsrôl azonban a földet, a füvet teljesen le 
kell mosni. Ha ezt elmulasztjuk, pálinkánk még a 
legjobb fôzdében fôzetve is élvezhetetlen lesz. Az 
alapanyagot a levelektôl, szártól is tisztítsuk meg.

A gyümölcs legyen egészséges! Beteg, rothadt, 
penészes gyümölcsöt ne tegyünk a cefrébe, mert 
ezek kellemetlen íze is megjelenik a párlatban, s 
ugyancsak élvezhetetlenné teszi pálinkánkat!

A gyümölcs össze- vagy leszedése, mosása 
után következik az aprítás. Kisebb mennyiségek-

Feleslegbôl pálinkát!

  Jó tudni!
Jó idôben a lehullott egészséges gyümölcs a 
fa alatt (esetenként már a fán) is erjedésnek 
indul. Az ilyen, kifejezetten alkoholos, kel-
lemes illatot adó, ám színre barnának, rot-
hadtnak tûnô gyümölcs beletehetô a cefrébe.  
A rothadt, penészes, beteg gyümölcsnek vi-
szont kifejezetten kellemetlen, büdös a szaga. 
Az ilyet ne a cefrébe, hanem a komposztba te-
gyük, bár ezzel kapcsolatban is megoszlanak a 
vélemények. Egyesek szerint emiatt komposz-
tunk fertôzési forrássá válhat. Tapasztalataim 
szerint azonban a 2-3 év alatt jól beérett 
komposztban már nem jelent veszélyt.
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nél erre akár egy konyhai aprító alkalmas lehet, 
de láttam már olyan megoldást is, hogy vala-
ki tisztára mosott kukoricamorzsolót vagy kicsit 
megélezett, és ugyancsak tiszta, kizárólag cefré-
zéshez használt festékkeverô fúrószárat használt 
erre a mûveletre. Minél jobban felaprítjuk a gyü-
mölcsöt, annál jobb és gyorsabb lesz az erjedés. 
(Almaféléknél a folyamatot elôsegíthetjük kevés, 

a legtöbb kertészeti árudában kapható pektinbon-
tó enzim hozzáadásával.) Az erjedés alatt fedjük, 
de ne zárjuk le a hordót, hogy a keletkezô gázok 
könnyen távozhassanak. Ehhez nem kell feltét-
lenül kotyogóval felszerelt fedelet használnunk.  
A cefrét naponta legalább egyszer alaposan kever-
jük fel! Keverés közben a benne lévô nagyobb dara-
bok még tovább apríthatók. Törekedjünk arra, hogy 
egy-egy hordót két-három napon belül megtölt-
sünk. A hordó azonban sose legyen színültig, mert 
a keletkezô gázok a cefre egy részét kinyomják, ha 
pedig véletlenül mégis lezárnánk, a hordót is szét-
robbantják. A hordókat az erjedés beindulása után 
legjobb félárnyékban vagy árnyékban tartani.

Ha a cefrénk erjedése befejezôdött – meg-
szûnt a pezsgés, nem keletkeznek már gázok –, 
akkor a hordót lezárhatjuk, s hûvös helyen tárol-
hatjuk addig, amíg el nem visszük a pálinkafôzdé-
be, vagy hozzá nem látunk a fôzéshez.

Ha így járnak el, akkor az eredmény kiváló 
nedû lesz. Egészségükre!

andrás lászló

A DARAZSAKNAK
FÚJTAK!

Tökéletesen megsemmisíti
a darázsfészket

www.hatagro.hu

Hatótávolsága
4 méter
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A ház körül a gondozott, egészséges pázsit a 
nyugalom egy kis zöld szigete lehet. Sokak-
nak nincs idejük a gyeppel bíbelôdni, ugyan-
akkor vannak olyan alapvetô növényvédelmi 
munkálatok, amelyeket a szép és egészséges 
pázsit érdekében el kell végezni! Ezek közül 
nyár végén a legfontosabb a gyomirtás és a 
tápanyag pótlása.

 Alapvetô és legfontosabb a gyomok távol tartá-
sánál, hogy ne hagyjuk a pázsitból feltörô gyo-
mok magszárba szökkenését. Ha észrevesszük a 
kétszikû gyomokat, azokat fiatal állapotban akár 
kézzel is kihúzhatjuk, de az igazi biztonságot a 
rendszeres fûnyírás jelenti. Sajnos az évelô gyo-
mok felszaporodása még a leggondosabb odafi-
gyelés mellett is elkerülhetetlen! Ellenük azonban 
nehezebb védekezni, nagyfokú gyomfertôzés ese-
tén érdemes vegyszeres kezeléssel megritkítani a 
zavaró betolakodókat. Erre kiváló megoldást nyújt 

a Pázsitmester® Profi speciá-
lis pázsitgyomirtó szer, amely 
négy hatóanyag kombinációját 
tartalmazza, így garantált ha-
tást érhetünk el minden ne-
hezen irtható magról kelô és 
évelô, széleslevelû (kétszikû) 
gyom ellen (pl. parlagfû, pon-
gyola pitypang, lándzsás útifû, 
keserûfû-félék, tyúkhúr, here-
félék stb.).

 Ehhez bizony mûtrágyázni kell, de nem mind-
egy, hogyan és mivel. Évente 2-3 alkalommal 
ajánlott kiszórni tartós hatású mûtrágyát, amely 
2-3 hónapig szolgáltatja a tápanyagokat. 

 Ezen követelményeknek kiválóan megfelel a 
Wuxal® Pázsit mûtrágya, amely a növény szá-
mára könnyen felvehetô formában tartalmazza a 
legfontosabb tápanyagokat. Optimális összetéte-
lének és könnyû kezelhetôségének köszönhetôen 
kiválóan alkalmazható a házikertekben.

A jól megválasztott mûtrágya nagyban be-
folyásolja a gyep külalakját. A sûrû és terhelhetô 
gyep alapvetô feltétele a megfelelô tápanyag-
szint. A tápanyag beépül a gyepet alkotó fûfélék 
szervezetébe, ettôl megerôsödnek, a nyírást job-
ban viselik – könnyebben regenerálódnak, job-
ban tûrik a taposást és a szélsôséges idôjárást is.   

A Wuxal® Pázsit 
használatával egy-
öntetû, sûrû, jól 
terhelhetô és ápolt 
gyepet tudunk ki-
alakítani háziker-
tünkben.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy 
ha a gyepet alkotó fûfélék megerôsödnek, sokkal 
kevesebb energiát kell fordítanunk a gyomirtásra, 
mivel a sûrû pázsitot alkotó fûcsomók között esé-
lye sem lesz a gaznak!

Mártha izabella
Kwizda Agro

A szép és egészséges pázsitért



Wuxal® Pázsittal
szebben nő a gyep!
A Wuxal® Pázsit speciális, lassú 
feltáródású nitrogén formájának 
köszönhetően folyamatosan, ideális 
összetételben szolgáltat tápanyagot. 
Így egész szezonra dússá és ragyogóan 
zölddé varázsolhat vele minden 
gyepfelületet, és a kiégés veszélyét 
is elkerülheti.

www.szepzold.hu
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A levendulaszappan, a levendulapárna,  
a levendulakoszorú része  
a mindennapjainknak. Ismerjük meg jobban  
a növényt, amibôl ezek készülnek. 

A levendula az egyik legismertebb és legnépszerûbb 
gyógynövény, mely egyben fûszernövényként és 
dísznövényként sem elhanyagolható. A virágjából 
préselt illóolaj nyugtató, feszültségoldó, gyulladás-
csökkentô hatású, a virágból, virágzó hajtásból ké-
szült tea pedig segíti az emésztést, az epemûködést. 
Fûszernövényként a provance fûszerkeverék egyik 
alkotóeleme és a népszerû gyrosban is megtaláljuk.

A levendula nem válogat a talajokban, szere-
ti és tûri a napsütést és a meleget. Nem kedve-
li azonban a túlöntözést, kánikulában és szélnek 
kitett helyeken azonban mégse hagyjuk öntözés 

A gyógyító
levendula

nélkül. Gondozásának fontos eleme, hogy elvirág-
zás után a bokrokat metsszük vissza felére vagy 
harmadára.

LEVENDULAFAJOK Hazánkban a legelterjedtebb 
az angol levendula, egyéb nevei a keskenylevelû, or-
vosi vagy közönséges levendula. A Tihanyi-félszige-
ten is ezt a fajt termesztik. A francia levendula, más 
néven bóbitás levendula virágai aprók, valójában a 
nagy, bíborlila fellevelei díszítenek. Az utóbbi évek-
ben terjedt el, nem télálló. A hibrid levendula vagy 
provance-i levendula nô a legmagasabbra, virágza-
ta is ennek a fajnak a leghosszabb. Illóolajnyerésre 
is a hibrid levendulát termesztik, a belôle préselt 
olaj mennyiségben túltesz az angol levendulából 
sajtolt olajon, de minôségben elmarad attól.

KÁROSÍTÓK Kevés károsítója ismert, ezek a fó-
más betegség, a verticilliumos tôhervadás és rit-
kán megtámadhatják a levéltetvek.

A levendula fómás betegségét egy gomba 
okozza, a tünetek májustól jelentkeznek, a fiatal 
hajtások lankadnak, hervadnak, majd elpusztulnak. 
A fás részeken a bôrszövet pikkelyszerûen leválik. 
A verticilliumos tôhervadás szintén egy gomba ro-
vására írható. A talajból fertôz a gyökereken ke-
resztül, és a tápanyagokat szállító edénynyalábo-
kat támadja meg. Azok részlegesen majd teljesen 
elpusztulnak. Az elsô tünet itt is a tövek lankadása, 
fonnyadása. Mindkét betegségnél csak tüneti ke-
zelést adhatunk: a fertôzött részeket vágjuk le, az 
elpusztult töveket szedjük ki és semmisítsük meg. 
Csak egészséges állományról szaporítsunk.

Molnár Zsuzsa

Kerti tipp
Aki még többet szeretne tudni a levenduláról, láto-
gasson el a minden évben megrendezendô Tihanyi 
levendula hetekre, itt megismerkedhet többek kö-
zött a levendulás süteményekkel, lekvárokkal, és a 
levendulamézzel, sôt saját kezûleg begyûjtheti az 
évi szükséges levendulavirág-adagját is.
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Az enyhe tél után tavasszal  
és nyáron is több kártevô jelent 
meg kertünk növényein, melyek  
ellen fontos, hogy a környezetünket 
is kímélô módon védekezzünk.
Sajnos nem szabad szünetet  
tartani a levéltetvek, pajzstetvek  
ellen folytatott harcban sem.  
A parányi levéltetvek általában  
zöld színûek, de vannak sárga,  
barnás, vörös, sôt fekete fajok is. 
Ha csak kevés tetû van a növényen, 
akkor elegendô védelem lehet az 
összeszedésük, slaggal lespriccelé-
sük. De a nôstények párzás nélkül 
is sokasodnak: a hômérséklettôl  
és páratartalomtól függôen  
14-17-szer szûznemzéssel  
szaporodnak tavasszal és nyáron, 
ezért javasolt speciális és hatékony 
lemosó szereket használni  
a károkozók ellen.

A FLORIMO® Levéltetû, pajzstetû 
és atka spray csak természetes 
növénykivonatot tartalmaz, emiatt 
BIO termesztéshez is használható, a 
környezetre káros anyagot nem tar-
talmaz, nincs szermaradványa vagy 
egészségügyi várakozási ideje.  
Felhasználható kiskertekben,  
üvegházakban és lakásban dísz-, 
gyümölcs- és zöldségnövényeken 
megjelenô kártevôk (levéltetvek, 
pajzstetvek, atkák) gyérítésére, a 
szennyezôdések és a kártevômarad-
ványok lemosására.
Ne feledjük, hogy a levéltetvek jellem-
zôen a levelek hátoldalán élnek, tehát 
a permetezésnél oda kell kijuttatni 

NövéNyápOLás

az ellenszert, mert csak így érjük el a 
várt hatást!

Számos gazdaboltban és kertészeti 
szakárudában megtalálható, keresse 
FLORIMO® Levéltetû, pajzstetû és 
atka spray termékünket ezeken  
a helyeken, valamint forduljon  
bizalommal az eladóhoz, aki további 
jó tanácsokkal látja el. 

További hasznos információk  
megtalálhatók honlapunkon:

www.florimo.hu



A bórhiány megelôzhetô szervesen kelatizált 
bóroldattal, lombtrágyával, ami javítja a termés-
termésbiztonságot, növeli a beltartalmi mutatókat 
és növeli a termékbiztonságot. Manapság szinte 
elengedhetetlen technológiai elem a biztonságos 
profi és a házi termesztésben egyaránt.

MAGNÉZIUMHIÁNY: A magnéziumhiány jellegze-
tes - legelôször az idôsebb leveleken jelentkezô - tü-
netei klorofillpusztulásból erednek.  A hiánytünetek 
a fiatalabb leveleken is kezdôdhetnek, ha a növény 
nagyon gyorsan növekszik, s a magnézium kiszállí-
tása az idôsebb levelekbôl nem kellô mértékû.

Kétszikûeknél a magnéziumhiányra jellemzô, 
többnyire élénksárga színû érközi klorózis (sárga-
ság) két formáját lehet megkülönböztetni:

- klorotikus, fokozatosan nagyobbodó foltok 
megjelenése az erek közötti (interkosztális) mezôk-
ben, amelyek a levélcsúcstól és a szélektôl kiindulva 
ék alakban terjednek a középér felé (dohány, zeller, 
répa) gyakori,

- klorózisok az interkosztális mezôkön, néha 
a középér mentén halszálkásan, amelyek a levél 
teljes elsárgulásáig láthatók maradnak vagy pedig 
ék alakúan terjednek a szélek felé.

A szôlô fürtkocsánybénulásának tömeges elô-
fordulását a kálium és a kalcium plusz magnézium 
közötti aránytalanság idézi elô.

A gazdasági kár kelatizált magnézium lomb-
trágyákkal megelôzhetô.

szabó Péter

Tematikus sorozatunk jelen részében
a bór és a magnézium mikroelemek hiányával 
ismerkedhetünk meg közelebbrôl.

BÓRHIÁNY: Mindig a legfiatalabb leveleken, va-
lamint a hajtások és gyökerek tenyészôcsúcsán 
jelentkezik. A bórhiány befolyásolja a megtermé-
kenyülést és a fagytûrést.

Növényfajonként különbözô, szabad szemmel 
is látható és megállapítható, jellegzetes alaki (mor-
fológiai) elváltozásokban jelenik meg, mint pl.:

- rövidebb ízközök,
- a csúcsrügy és hajtás elhalása,
- kevesebb virág és mag képzése, a magtokok 

elrúgásával párosulva,
- gátolt gyökérnövekedés, rendellenesen sok 

járulékosgyökér-képzôdés,
- barnafoltosság, üvegesedés, szárazrothadás 

jelenségei, laza szövet, gyakran a gyümölcs és ré-
patest, a torzsa üregesedésével.

Hiánybetegségek 

Balra: bórhiány szôlô-
fürtön (madárkás fürt)

Lent:  bórhiány karfiolon

  Jó tudni!
A kelatizált forma azt jelenti, hogy az adott 
mikroelem szerves kötésben, a növény szá-
mára azonnal felvehetô formában, vízben 
oldva csapadék nélkül is bejuttatható. 

Magnéziumhiány szôlô levelén
Magnéziumhiány paprika levelén

24



Idôszakosan megjelenô, országosan terjesztett, ingyenes mezôgazdasági és kertészei hírlevél. • Kiadó:  
GBT Press Kft. • Postacím: 1330 Budapest, Pf. 26 • Felelôs szerkesztô: Fekete Bea • Lapszámunk  
szaktanácsadói: Bagi Erika, Epres György, Zsigó György • Szerkesztôségi telefon: (+36) 1 380 92 61 •  
E-mail: kertihirmondo@upcmail.hu • Irodavezetô/hirdetésfelvétel: Szentirmay Andrea (+ 36) 30 297 64 88 • 
Tervezôszerkesztô: Fekete Edit • Fotó: Puskás Böbe • Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. •  Terjesztés: mezô-
gazdasági és kertészeti szakboltok

Kedves Olvasóink!
A helyes megfejtôk között hasznos kertészeti termékeket 
sorsolunk ki.
Kérjük, megfejtéseiket nyílt levelezôlapon az alábbi címre szí-
veskedjenek küldeni: 
GBt Press kft. kiadó, 1330 Budapest, Pf. 26

a rejtvény beküldésének határideje: 2014. október 15.
Elôzô lapszámunk helyes megfejtése: levélpirosító ribiszke-
levéltetû
szerencsés nyerteseink: Fehér tamás, Tata; kovács imre, 
Mór; kôrös Ödönné, Csákberény; szántó Mária, Gyula; Gor-
ba jánosné, Erk



DÖGLENEK ÉRTE!

VARAT
rágcsálóirtó 

csalétek

KOLRAT 
ragasztós egér- 
és patkányfogó 

csapda
ALTORAT
irtószermentes 

egérfogó ragasztó

www.hatagro.hu

PRISON
egérfogó 

alagút

Hatékony rágcsálóirtás többféleképpen.

KERESSE TERMÉKEINKET 
A GAZDABOLTOKBAN!


