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A kertészet tíz parancsolatja.

1. Minden kerti munkát kellô idején teljesítsd 
a  kertben és a legtökéletesebb módon végezd el.

2. Minden munkának oka  legyen, hogy miért 
végezted azt éppen ugy s nem másképpen.

3. Soha se teljesíts egy munkát olykép, hogy 
a felületesség kiigazítására még egy munka váljék 
szükségessé.

4. Ha  elszólítanak  a  munkától  és  ezt  félben 
kell  hagynod,  szedd  fel  szerszámaidat  és  eszkö-
zeidet annak rendjén.

5. Ha  elvégezted  munkádat,  tisztítsd  meg 
eszközeidet  és  rakd  ezeket  rendes  helyökre,  (a 
szerszámos kamrába).

6. Soha se hordj vagy helyezz a kertbe és az 
üvegházba olyan holmikat, a melyek egészen  jól 
elférnek a tartalékos, vagyis kevésbé hasznos te-
rületeken,  esetleg  a  félreesö  félszerben.  Távolíts 
el  kertedbôl mindent, a mi rothadó vagy hervadó 
állapotban van.

7. Gyom mellett el ne menj soha a nélkül, hogy 
ki ne tépd és kártékony rovar vagy féreg mellett el 
ne haladj a nélkül, hogy meg ne semmisitsd.

8. Ha  valamely  termést  leszeded,  illetve  be-
takarítod,  válaszd  el  hasznavehetôtôl  azonnal  a 
hasznavehetetlent és a selejteset.

9. Ne hagyd felmagzani  semmiféle terménye-
det, ha csak magas árak mellett nem értékesíthe-
ted a magot, mert ellenkezô esetben csak károdat 
fogod lelni a magérlelésbôl, mely czéltalanul zsa-
rolja földedet.

10. Mindig  csak  Mauthner*-féle  vetômagot 
végy és sohasem megbízhatatlan, ismeretlen vagy 
nem  szolid  forrásból,  mert  rossz,  régi,  elfajzott 
mag sok kárt, veszteséget, balsikert és bosszusá-
got okoz a kertészetekben.

* Mautner Ödön (1848–1928) agronómus és vállalkozó 1874-
ben  alapította  nagyszabásúvá  fejlesztett  világcégét.  Híre 
külföldre is korán eljutott, és magtenyészetét nemcsak Euró-
pában, hanem Amerikában is jól ismerték. Érdemeiért magyar 
nemességet kapott.

Rég volt, igaz volt…

„

Nincs új a nap alatt – a latin mondás igazára a kertészkedés kapcsán is nyugodt szívvel rábólintha-
tunk. A téli pihenôben patinás kertészeti újságok megsárgult lapjait böngésztük, kiszemelve azokat 
az írásokat, amelyek üzenete ma is éppolyan aktuális, mint sok-sok évtizeddel ezelôtt. A Kerti  
hírmondó ez évi elsô számát ezek egyikével indítjuk útjára, eredeti nyelvezetében. Lássuk az elsôt...

„

IDÉN ÚJRA KERTI HÍRMONDÓ
öt lapszám, tavasztól ôszig...
KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!
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ALFA SOLO
Hogy ne legyen 

tafrinája, 
az elsô, a réz után

TAVASZI NYITÁNY

NORDOX
„A legerôsebb réz”
86% hatóanyag

ORIUS
A legnépszerûbb hatóanyaggal 
a csonthéjasok (ôszibarack, kajszibarack, 
meggy) moníliás (virág- 
és hajtáspusztulás, gyümölcsrothadás) 
és tafrinás betegségei ellen

Kaphatók a gazdaboltokban!



MIT NEVEZÜNK TALAJNAK? A  talaj  a  kôze-
tek  fizikai,  kémiai  és  biológiai  átalakulása  során 
képzôdött termôréteg. A szilárd kôzet mállási fo-
lyamatokon  megy  keresztül,  majd  a  kémiai  és  a 
biológiai  hatások  sorozata  révén  folyamatosan 
képzôdik a talaj.

Fontos  a  talaj  vízvezetô,  víztartó  és  levegô-
tartó  képessége.  A  biológiai  átalakulások  követ-
keztében  válik  az  elmállott  kôzet  termôréteggé, 
melyben a baktériumok,  a  gombák,  a  zuzmók,  a 
mohák  és  a  magasabb  rendû  növényi  szerveze-

szerkezetû vályogtalaj, amelynek  jellemzôen  jó a 
víz- és levegôtartó képessége. Elegendô humusz-
tartalom mellett nagyon  jó tápanyagmegkötô és 
tápanyag-szolgáltató képességgel rendelkezik. 

AGYAG- VAGY AGYAGOS TALAJOK Mûvelésük 
sokkal nehezebb a többi talajtípusénál. Gyakori se-
kély talajmunkát igényel, amivel levegôsebbé tehetô. 
A tápanyagokat és a vizet erôsen megköti. Ritkább 
öntözést kíván. Ez a talajtípus könnyen tömörödik és 
könnyen kialakulhat pangó víz a rések között.

A TÔZEG A láptalajok felsô rétege poros, kotus.* 
Az alatta lévô réteget használják kitermelés után 
dísznövények,  zöldségfélék  termesztésére.  Ma-
gyarországon  több  tôzegbánya  mûködik,  ame-
lyekben rostos, humuszban igen gazdag síkláp tô-
zeg képzôdött. Jó tápanyag-, víz- és  levegôtartó 
képességgel  rendelkezik,  de  jó  a  tápanyag-szol-
gáltató  képessége  is.  Ezeket  a  tôzegeket  önma-
gukban, vagy ún. felláp tôzeg hozzákeverése után 
forgalmazzák. Könnyû velük dolgozni. 

A TALAJOK KÉMHATÁSA VAGY PH-ÉRTÉKE  
A talaj kémhatása valójában a talajoldat kémha-
tása. Sokféleképen lehet pH-t mérni. A lényeg az, 
hogy mindig ugyanazt a vizsgálati módszert kell 
alkalmazni,  csak  így  lehet  a  talaj  kémhatásának 
változását nyomon követni.

Talajábécé

Humuszos  homoktalaj (Gödöllôi dombság)

Növényeink  a  talaj  kémhatására  eltérôen 
reagálnak.  Egy  részüknek  a  gyengén  sava-
nyú, másoknak a gyengén lúgos közeg segíti 
a  növekedését.  Ugyanakkor  vannak  nagyon 
savanyú talajt igénylô (4,5–5,5 pH) növények 
is (pl. áfonya, azáleák, erikák, kékvirágú hor-
tenziák stb.). A nagyon szélsôséges kémhatás 
(4,5 pH alatt,  illetve 9 pH fölött) már egyik 
növénynek sem kedvez, ilyen közegben a ter-
mesztés  már  nem  lehet  sikeres.  A  legtöbb 
hasznos  talajbaktérium  a  semleges  körüli 
pH-t igényli (pl. a nitrogéngyûjtô azotobac-
terek vagy a rhizobiumok). 

  Jó tudni!

Ha kertészkedünk, aligha létezik téma, amelyben 
ne lenne szó valamilyen összefüggésben a talajról. 
Alapvetôen meghatározza tevékenységünk sikerét, 
hogy milyen közegbe kerülnek növényeink. 
Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy érdemes feleleveníteni 
a legfontosabb talajtípusokat és azok jellemzôit, 
a termesztés szempontjából közelítve.

A talajokat kémhatásuk szerint a következô-
képpen osztályozzuk:

4,5 pH alatt  erôsen savanyú
4,5–5,5 pH  savanyú
5,5–6,5 pH  gyengén savanyú
6,5–7,5 pH  közömbös
7,5–8,2 pH  gyengén lúgos
8,2–9 pH  lúgos
9 pH fölött  erôsen lúgos

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGE Puffer-  vagy 
tompítóképességnek nevezzük, amikor a talajok sav 
vagy lúg hatására kémhatásukat nem, vagy kismér-
tékben változtatják meg. Ezt a tulajdonságot nagy-
mértékben javítják például a humuszanyagok.

A talajba jutó savas oldatokat nagyon jól kö-
zömbösítheti  a  talajban  levô  mész  (CaCO3).  Az 
agyagásványok jelenléte szintén javítja a puffer- 
(tompító)képességet.  A  pufferképesség  ismerete 
nagy  biztonságot  jelenthet  a  növénytermesztés 
sikerében. (Folytatjuk)

Dr. Lammel Kálmánné
* Kotu: a láptalajok felsô kiszáradt, poros rétege 
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tek telepednek meg. A képzôdött szerves anyagok 
mikrobiológiai  folyamatok  hatására  új  szerves 
anyagokká  alakulnak,  amelyeket  humin-,  illetve 
humuszanyagoknak nevezünk. Minél több humusz 
van az adott talajban, annál magasabb a termô-
képessége, annál jobb talajról beszélünk.

TALAJTÍPUSOK A több tucatnyi talajtípus közül 
ezúttal csak a növénytermesztés és a tápanyag-
ellátás szempontjából fontosakat taglaljuk, vagyis 
a homok-, a vályog-, az agyag- és a tôzegtalajok 
jellemzôit ismertetjük.

HOMOK- VAGY HOMOKOS TALAJOK A homok 
tulajdonképpen nagyon apró szemû kavicsnak te-
kinthetô. A  futóhomok nem, vagy alig  tartalmaz 
szerves anyagot, míg a humuszos homokban lehet 
1-2% belôle, ami már jobb termôképességet tesz 
lehetôvé.

A  humuszmentes,  vagy  kis  humusztartalmú 
homoktalajok felsô rétege könnyen megmûvelhetô, 
de az nem tudja megtartani a bejutott tápanyago-
kat. Kiadós esô vagy bô öntözés hatására az érté-
kes tápelemek lemosódnak a gyökérzóna alá, ami 
azt jelenti, hogy elvesznek a növények számára. Az 
ilyen típusú talajokon gyakrabban, de kisebb víz- 
és tápanyagadagokkal célszerû öntözni.

VÁLYOG- VAGY VÁLYOGOS TALAJOK A növény-
termesztés számára az egyik legjobb a középkötött 



Január vége és a február a vérbeli kertészkedô 
számára maga a börtön. Alig várja, hogy végre 
serkenjen a természet, de erre sokszor még 
heteket kell várni. Ugyanakkor most is talál-
hatunk elfoglaltságot: lehet tervezni, rajzolni, 
de akár már ténykedni is. Indulhat a rendrakás 
a kertben, a szerszámok átnézése, a metszés, 
a magvak szortírozása és beszerzése, majd a 
palánták nevelése is.

TENNI-VENNI, FELKÉSZÜLNI Hiába enyhe a tél, 
azért  akad  munka  a  kertben.  Lehet  avart  gereb-
lyézni, égetni, ha a  föld nem fagyos, akár még a 
télálló  hagymás  növényeket  –  tulipánt,  jácintot, 
krókuszt is ültethetünk még, ha nem tettük meg az 
ôsszel. Igaz, a szokásosnál kicsit késôbb bújnak ki 
és virágoznak majd, de megéri az erôfeszítést. Ha 
nincs fagy és kevés csapadék hullott január-febru-
árban, mindenképpen locsoljunk: örökzöldjeink té-
len is párologtatnak, nem alszanak téli álmot, így a 
tuják, fenyôk meghálálják a nedvességet. Február 
végén ki lehet szórni a gyepre a komposztot, hogy 
a tavasz elsô napjait megfelelô tápanyagforrással 
kezdje.  Nem  árt  tudni,  hogy  a  fûfélék  többsége 
már 7-8 fokos melegben növekedésnek indul. 

METSZÉS IDEJE Ha nincs túl hideg februárban, 
megkezdhetjük  gyümölcsfáink,  bokraink,  szôlô-
tôkéink metszését (részletes anyagunkat lásd a .....
oldalon – a szerk.).  A  nagyüzemekben  az  ország 
számos  részén  már  januárban  is  metszenek  (fô-
ként azért kezdik januárban a metszést, mert óri-
ási területekrôl van szó, ezért több hét idôre van 
szükség a mûvelet elvégzéséhez). Otthon általá-
ban  egy,  maximum  két  napig  tartó  elfoglaltság 
ez, ezért nem érdemes vállalni a túl korai metszés 
kockázatait. Ha az idôjárási elôrejelzés szerint hi-
degre számíthatunk, jobb megvárni vele a február 
végét, március elejét. A rizikót igazából a váratlan, 
több napig  tartó  erôs  fagy  jelenti,  amely  akár  a 
növények ágait,  rügyeit  is károsíthatja. Nagy hi-
degben,  amikor  a  gallyak  is  átfagynak,  az  ágak 
könnyen elpattannak – s gyakorta nem ott, ahol 
kellene –, tehát nagyobb bajt okozunk, mint hasz-
not. Ráadásul a sebeket kezelni kell fagéllel, de a 
száradásához  is  melegebb  idô  szükséges.  Elsô-
sorban az almát, körtét lehet korábban metszeni, 
cseresznyénél, meggynél, szilvánál jobb megvárni 
a kora tavaszt. 

A  legtöbb  cserjénk  nem  igényel  intenzív 
visszavágást,  mások  viszont  igen!  Metszhetjük 
bátran például  az  iszalag,  a  hortenzia  gyengébb 
ágait,  vagy  a  nyári  orgonát.  Általános  szabály, 
hogy amelyek virágaikat egyéves vesszôn fejlôdô 
rövid hajtásokon hozzák, azokat csak enyhén sza-
bad visszavágni,  itt  igazából csak az elöregedett 
hajtásokat  távolítsuk  el.  Így  vigyázzunk  a  lon-
cokkal, az aranyesôvel, a spíriával, az orgonával. 
Máskülönben az adott évben nem hoznak virágot. 
Ha csak bokraink, sövényünk formázása a cél, úgy 
most annak is nekivághatunk!

ÁTGONDOLT VETÉSFORGÓ Okos kertész  télen 
tervez, majd az év hátralevô részében megvaló-
sítja ötleteit. Ne szégyelljük, készítsünk dísz- és 
veteményeskertünkrôl vázlatot,  jegyezzük le, mi 
hova kerül az adott évben. Már csak azért is, mert 
például a zöldségeknél nem mindegy, mi után mi 
kerül, akadhat például olyan növény, amely akár 
kettô-négy évig nem kerülhet vissza ugyanabba 

az ágyásba. Ekkor  jöhet  jól az évente  lejegyze-
telt vetési terv. Célszerû egy adott területet fo-
lyamatosan  kihasználni:  virágoskertben  elôbb 
a  tavaszi  növények  kerülhetnek,  majd  jöhetnek 
a nyári, késôbb az ôszi virágok. Érdemes kalku-
lálni az évelôk és az egynyáriak váltogatásának 
lehetôségével.  Zöldségeskertben  egy  területet 
egy  szezonban  akár  három  haszonnövénnyel  is 
beültethetünk  egymás  után.  Több  estét  kitöltô 
sakkjátszmával  is  felér  egy  átgondolt  vetésfor-
gó kialakítása, amely például figyelembe veszi a 
társnövények gyógyító, kártevô és kórokozó ha-
tásait. Megfelelô növénytársítással sok permet-
szert  lehet kiiktatni. 

Ha végre itt a február közepe-vége, elôkerül-
hetnek a vetômagok: van, aki már tavaly gondolt 
a jövôre, s egy sor vetômagot maga fogott meg 
termésébôl. De ilyentájt már a boltok is megtel-
nek  vetômagvakkal,    érdemes    szaküzletekben, 
gazdaboltokban beszerezni azokat.

Doma Mátyás

Papír és (metszô)olló

Kerti tipp
A RÓZSÁVAL RÁÉRÜNK 
Gyakori  kérdés,  hogy  mikor  vágjuk  vissza 
a  rózsát.  Több  évtizedes  tapasztalat,  hogy 
nem késünk el vele akkor  sem, amikor már 
megjelentek  rajta  az  elsô  kis  hajtáskezde-
mények. Kisebb baj ekkor metszeni, mint túl 
korán, mert a metszés alatti részek könnyen 
visszafagyhatnak egy február végi, márciusi 
hideg alkalmával. Nem árt tudni, hogy a ró-
zsák leginkább az elôzô évi hajtásaikon ho-
zott új hajtásaikon nevelnek virágot. Ezt ne 
csak a bokor  rózsáknál  vegyük figyelembe, 
hanem a futórózsabokrok ritkításánál is.

Februárban már beszerezhetjük a kora tavaszi, hidegtűrő 
zöldségek magjait. A hidegtűrő zöldségnövények a csírá-
záshoz 8-10 ºC feletti talajhőmérsékletet igényelnek, álta-
lában márciustól már vethetők. Különböző tenyészidejű 
fajták használata esetén folyamatosan lesz érő zöldségünk. 
Saláták
CaSSINI saláta: Egész évben termeszthető, 63-75 napos te-
nyészidejű fajta. Magszár képzésére nem hajlamos. 
Baby leaf saláta trió: Háromfajta tépősaláta egy tasakban.  
A zamatos levelek 30 nap után fogyaszthatók. Szakaszosan vetve 
folyamatosan szedhetők. 
Retek
SORa retek: Rendkívül népszerű vajretek típus. Minden idő-
szakban hajtatható, de szabadföldi termesztésre is alkalmas.
FaRaON retek: Korai (28-30 napos tenyészidejű) hónapos re-
tek, amely egyaránt alkalmas tavaszi termesztésre és őszi másod-
vetésre.
GyökéRzöldSéGek 
aRat petrezselyem: a hagyományos fajtákhoz képest egyönte-
tűbb gyökeret fejleszt. Nagyüzemi termelésben már bevált fajta. 
Fásodásra és pudvásodásra nem hajlamos. Friss felhasználásra és 
tárolásra egyaránt alkalmas. 
VIta lONGa sárgarépa: A hagyományos fajtákhoz képest 
egyöntetűbb termést adó, nagyüzemi fajta. Lombozata erős.  A 
répatest hosszú, széles vállú, enyhén hegyesedő, nagy testű. 
kaROtINa sárgarépa: Nanti típusú, középkorai (125-130 

nap) fajta. Termésének karotintartalma különösen magas. Íze 
rendkívül édes. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas.  
BORSók, lóBaB A velőborsókkal szemben a kifejtőborsók a 
hideget jobban tűrik, ezért korábban vethetők, míg a velőborsók 
estén a későbbi vetés javasolt.
HÁZIKERTI BORSÓCSALÁD: Egyszerre vethető, különböző 
éréscsoportú fajtákat találunk ebben a dobozban. Minden házi-
kert számára ideális, kényelmes választás.
DEBRECENI VILÁGOSZÖLD kifejtőborsó: Rendkívül nép-
szerű, házikerti termesztésre javasolt kifejtőborsó fajta. Elsősor-
ban friss fogyasztásra javasolt. 
DEBRECENI SÖTÉTZÖLD kifejtőborsó: A mag sötétzöld szí-
nű. Elsősorban mélyhűtésre ajánlott fajta. 
MASTIN velőborsó: Hosszú tenyészidejű (kései), a nagyüzemi 
termelésben már bevált fajta. A hüvelyek hosszúak, hüvelyenként 
akár 10 szemmel. 
ZSUZSI velőborsó: Jól ismert velőborsó fajta. Hüvelyei 8-10 
szem magot hoznak.
RONDO velőborsó: Nagy hüvelyű, nagy magvú, kései fajta. 
LÓBAB: Ilyenkor kell vetni ezt az értékes babfélét is, amelynek 
az éretlen hüvelyét fogyasztjuk. 

a Rédei kertimag zrt. kora tavaszi ajánlata

  keresse a Rédei kertimag zrt. új fajtáit a gazdaboltokban!
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Még  javában a  télben  járunk,  de  a  jácintok már 
kezdenek elôbújni a kertekben, ezzel is a közele-
dô tavaszt jelezve. Nem volt igazi tél. Ez gondot 
okozhat,  mivel  nem  volt  kellôen  hideg,  hogy  a 
kártevôket és kórokozókat megtizedelje. Épp ezért 
sokkal jobban kell figyelnünk növényeinkre. 

Mindenki  találkozott  már  kiskertjében  meg-
rágott,  átfúrt  répával,  burgonyával,  vagy  bosz-
szankodott  a  ki  nem kelt,  drága  vetômag miatt.  
A háttérben azonban sokszor nem a rossz minô-
ségû vetômag, hanem inkább a talajban élô és ká-
rosító gombák, valamint fonálférgek és rovarkár-
tevôk  állnak.  Ezen  kártételek mérséklésére,  vagy 
teljes megszüntetésére nyújt reális lehetôséget a 
talajok vetés, valamint ültetés elôtti fertôtleníté-
se.  Az  egyre  melegebb  telek  sajnos  lehetôséget 
biztosítanak a kártevôk és kórokozók életben ma-
radásához. Ezért is kell nagyobb hangsúlyt fektet-
ni a védekezési eljárásokra.

TALAJFERTÔTLENÍTÉS
Védekezés  a  növényeinket  károsító  fonálférgek, 
kártevôk  és  kórokozók  ellen.  Házikertünkben  az 
alábbi készítményeket használhatjuk:

ß FORCE 1,5 G: a talajban élô rovarkártevôk (drót-
férgek, mocskospajorok) ellen nyújt védelmet.

A  legfontosabb  konyhakerti  növényeinkben 
használható:  paprika,  paradicsom,  káposztafé-
lék,  gyökérzöldségek  (sárgarépa,  petrezselyem, 

pasztinák,  cékla),  levélzöldségek  (spenót,  sóska, 
saláta),  zöldbab,  borsó,  kabakosok  (görögdinnye, 
sárgadinnye,  uborka,  tök),  hagymafélék  (vörös-
hagyma, fokhagyma) burgonya, kukorica (cseme-
ge és takarmánykukorica).

Fontos! A készítményt a talajba kell dolgozni 
a kijuttatás után maximum két órán belül, egyéb-
ként a napfény lebontja a hatóanyagot. A szer nem 
károsítja a csírázó növényeinket, így közvetlenül a 
mag mellé kell bedolgoznunk a kellô hatás érdeké-
ben. A felhasználható dózisokat a készítmény cso-
magoló anyagán találhatjuk meg, a felhasználási 
tanácsokkal együtt.

ß BASAMID G: általános talajfertôtlenítô készít-
mény,  a  talajban  károsító  fonálférgek,  kártevôk 
és  kórokozók,  valamint  csírázó  gyomok  ellen.  
A  szer  a  talajnedvesség  hatására  kezd  mûköd-
ni,  de  mivel  nagyon  agresszívek  az  így  keletke-
zô  bomlástermékek,  a  felhasználásánál  nagyon 
körültekintôen  kell  eljárnunk.  Olyan  otthoni 
termesztô  berendezésben  (fóliasátor,  üvegház) 
ajánlott a használata, ahol nincs lehetôségünk a 
vetésváltásra, és várható a kártevôk és kórokozók 
fokozott felszaporodása. 

A  talajnak  kellôen  nedvesnek  kell  lennie,  a 
készítményt  a  földbe  kell  dolgozni,  majd  a  kellô 
hatás  érdekében  a  felszínt  fóliával  kell  takarni.  
A  szükséges  behatási  idô  után  a  talajt  át  kell 
szellôztetni  (rotálás), hogy a keletkezett gázok a 
talajból  eltávozzanak,  amit  csíráztatási  próbával 
tudunk ellenôrizni. A hatóanyagra fokozottan ér-
zékeny  a  saláta  és  a  zsázsa,  így  ezen  növények 
csíráztatásával  tudjuk  ellenôrizni  a  gázok  eltá-
vozását  a  talajból.  A  termék  csomagolóanyaga 
részletes  technológiai  ajánlásokat  tartalmaz  a 
felhasználható dózisokkal együtt.

KÓROKOZÓK ELLEN HASZNÁLHATÓ 
KÉSZÍTMÉNYEK
Beöntözéssel védekezhetünk a legfontosabb kór-
okozók (palántadôlés) ellen:

ß PROPLANT: felszívódó gombaölô szer, paprika, 
paradicsom,  uborka,  saláta,  valamint  dísznövé-
nyek palántaágyának fertôtlenítésre a következô 
módon: 

Talajkezelésre  (a  palántázáshoz  használható 
talaj fertôtlenítésére) 1 m3 talajhoz a szerbôl 0,3-
0,4 litert 20-50 l vízben feloldunk, majd öntözô-
rózsával  egyenletesen  a  talajkeverékre  locsoljuk 
és alaposan összekeverjük.

Vetés,  palántázás,  dugványozás elôtt vagy  a 
palánták 5-6 leveles állapotáig felületi talajkeze-
lésre  is  használható  0,15-0,25%-os  töménység-
ben (15-25 ml 10 liter vízben feloldva).

Cserepes és konténeres dísznövényeknél a be-
öntözéshez 0,15%-os oldatot használhatunk.

ß PREVICUR ENERGY: két hatóanyagot tartalma-
zó felszívódó gombaölô szer.

Palántanevelésnél közvetlenül a vetést köve-
tôen (1 napon belül) a paradicsom, uborka, saláta, 
dinnye,  káposztafélék  esetén  3  ml/m2,  a  paprika 
esetén  6  ml/m2  Previcur  Energy-t  juttassunk  ki  
2  l/m2  vízben  feloldva.  A  beöntözést  7-10  nap 
múlva  ismételjük  meg,  ekkor  a  paprikában  is  3 
ml/m2 dózissal.

Bízom  benne,  hogy  praktikus  ötleteket  tud-
tam  nyújtani  házikerti,  valamint  dísznövényeik 
védelméhez.

Andrej András

Tavaszi kisokos - 
talajfertôtlenítés

Talajban megbújó pajor kártevô

Összeállításunkban néhány fontosabb növény-
védelmi fogalommal ismerkedünk meg,  
a teljesség igénye nélkül. A javasolt technoló-
giák kemikáliákon alapulnak, azonban létez-
nek más védekezési eljárások is (pl. biológiai), 
amelyekre egy következô alkalommal térünk 
majd ki. Ezúttal a szabadforgalmú, bárki által 
beszerezhetô készítményekre fókuszáltunk. 
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SZERVESTRÁGYÁZÁS PLANTELLA ORGANIKKAL –
A SIKERES TERMELÉS ALAPJA

A SZŐLŐSKERTEKBEN, ZÖLDSÉG- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉSEKBEN,

SZÁNTÓFÖLDEKEN.
Szakemberek ajánlásával!

ORGANIK  Hosszan tartó hatású
                                               100% szerves trágya

➔  Növeli a talaj termőképességét, javítja a termés- 
hozam mennyiségét és minőségét, elősegíti az érést

➔  Hőkezelt = nincs kellemetlen szaga, nincs benne 
gyom és kórokozó, granulált formájának köszönhe-
tően egyszerűen kiszórható

➔  Javasolt felhasználás: szőlőskertek, konyhakerti és 
szántóföldi növények, cserepes és kerti dísznövé-
nyek, gyümölcsfák, fű és más növények tavaszi és 
őszi trágyázására

UNICHEM
Unichem Gaia Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 26.

Tel./fax: +36 1 25 97 466
e-mail: info@unichemgaia.hu, http://hu.unichem.si

➔  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



Ehhez hasonló kijelentések mindig is lesznek, hi-
szen egyszerûbb másban megtalálni a hibát, mint 
idônként  szétnézni  a  saját  házunk  tájékán.  Stíl-
szerûen vegyük példaként a vetômagvásárlást, és 
nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Tél végén el-
árasztják az üzleteket megannyi színû és formájú 
tasakkal,  roskadoznak az állványok a portékától, 
még annak is megakad a szeme rajta, akinek nincs 
is  kertje.  Hogyan  válasszunk,  melyiket  vegyük? 
Mit  is  várunk  egy  tasak  vetômag  vásárlásakor? 
Tulajdonképpen  mindenki  mást,  de  azt  minden-
képpen – és  joggal –, hogy ami  rá  van  írva,  azt 
tudja is a termék.

Fôként a kezdô kertészkedôk nincsenek köny-
nyû  helyzetben,  mivel  nem  hagyatkozhatnak  a 
tapasztalataikra.  Sem  a  tasakba,  sem  a  magok-
ba nem lehet belelátni, jó néhány hónapba bele-
telhet, mire bármi is kiderül. És persze egyáltalán 
nem mindegy, hogy az a bizonyos mag mikor és 
milyen közegbe kerül, milyen környezeti hatások 
érik,  milyen  eséllyel  válhat  egészséges,  kifejlett 
növénnyé?

Amikor  leemelünk  egy  csomag  vetômagot  a 
polcról,  tulajdonképpen  a  tasakba  zárt  ígéretet 

vásároljuk meg. Éppen ezért ajánlatos a jobb mi-
nôségû  terméket  választani,  hogy  bízhassunk  az 
ígéret valóra váltásában. Érdemes a gazdaboltok, 
mezôgazdasági szaküzletek szakképzett eladóinál 
tájékozódnunk és azt követôen bevásárolnunk.

Az  éremnek  ugyanis  két  oldala  van.  Egy  fe-
lelôsségteljesen gondolkodó vetômag-elôállító és 
-forgalmazó cég hosszú távra tervez, a nemesítô 
munka ugyanis rendkívül összetett, sok idôt, nagy 
körültekintést,  szakmai  alázatot  igénylô  tevé-
kenység.  Tradíciók  hiányában,  fajtába  vetett  hit, 
minôség iránti elkötelezettség nélkül nemigen le-
het bizalmat generálni.

A vetômagok minôségének  taglalásakor nem 
hagyható figyelmen kívül a  fajtaazonosság.  Mi-

nôségi  termék  elôállításánál  elengedhetetlen, 
hogy a nemesítôcég folyamatosan ellenôrizze és 
figyelemmel kísérje a vetômagok útját a  termel-
tetéstôl, a fajtatisztaságtól, a minôsítéstôl kezd-
ve egészen a csávázásig és végül a csomagolásig. 
Mintakertekben termesztik ki az össze  fajtát, fi-
gyelve azt is, hogyan viselkednek extenzív körül-
mények között. Fontos a megfelelô tárolás, majd 
az értékesítés után jön a java. Keljen ki, teremjen 
annyit, ami elvárható tôle.

Tudták?  Biztosan  igen,  1  szem  fûszerpapri-
kamagból  akár  20-30  paprika  is  terem.  1  szem 
burgonyából akár 1,5 kg termés  is  lehet. 1 szem 
fejeskáposztamagból, fajtától függôen 5-8 kg-os 
káposzta  terem.  1  szem  csemegekukorica  2  csô 
kukoricát  fog  kinevelni.  Az  már  csak  hab  a  tor-
tán, hogy egy  tasak vetômagban – maradjunk a 
káposztánál – akár 300 szem is lehet. 300 fej ká-
poszta? 1500 kg? Hûha! Mi ez, ha nem a bizalom, 
vagy a fajtába vetett hitünk!

Arról  már  nem  is  beszélve,  hogy  amikor  akár 
1  tasak  vetômagot  vásárolunk,  értéket  vásáro-
lunk. Valami olyat, amibôl a gondozásunk alatt ki-
nevelünk valamit. Gondozzuk, nevelgetjük, ha kell, 
meggyógyítjuk,  felneveljük,  enni,  inni  adunk  neki. 
Bizalommal tekintünk a jövôbe: „De szép, de jó lesz, 
milyen jót fogunk belôle enni. Eltesszük télire...”

„Magvas” gondolatok
Ki ne hallotta volna a következô mondatokat, 
vagy ki az, aki nem mondta ki maga is, amikor 
úgy vélte, hogy becsapták: „Na, ez sem az, 
aminek reklámozták!” Vagy éppen: „A folt 
nem tûnt el, pedig azt mondták… Nem kelt 
ki a mag, hiába vettem a drágát… Nem ilyen 
meg nem olyan lett, amilyennek gondoltam...”

MúLtiDÉZô
Gazdasági  növényeink  nemesítésének  meg-
indítását 1864-tôl  számítjuk,  amikor Mokry 
Sámuel  (1832–1920) Békés megyei  birtokán 
elkezdte a búza nemesítését  s  folytatta azt 
„szerényen,  csendben  és  nálunk  szokatlan 
kitartással”.  „Mokry  Sámuel  derék  hazánk-
fia, kilencz évi magnemesítési kísérlete után 
egy-egy  cat.holdról  12  vámmázsa  közönsé-
ges termés helyett 15-20-25 mázsát tart el-
érhetônek” –  írja  kortársáról  és  kollégájáról 
Kenessey Kálmán az elsô, kifejezetten neme-
sítési  témájú  közleményében  (A  búza  vetô-
mag nemesitésrôl, Atheneum, Bp., 1874).

  Jó tudni!
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Tavasszal szívesen fogyasztjuk, színe és for-
mája vonzza a tekintetet, frissessége csábító. 
A tél végi, kora tavaszi idôszaktól már hozzá-
férhetô vitaminforrás. Jellemzôen a háziker-
tek, kisgazdaságok növénye, mert a termesz-
tése, az áru elôkészítése az átlagosnál jóval 
nagyobb munkaerô-befektetést igényel.

FINOM ÉS EGÉSZSÉGES A  retek  táplálkozási 
értékét  elsôsorban  viszonylag  magas  C-vitamin-
tartalma  adja.  Ez  az  érték  30-50  mg/100  g,  lé-
nyegében a paradicsoméval azonos. Csípôs ízét a 
kéntartalmú mustárolajoknak köszönheti, melyek 
a gyógyászati, antibakteriális hatását is befolyá-
solják. Kedvezô étrendi hatása miatt  is népszerû 
zöldségfélénk, fogyasztása az emésztést segíti.

   
HIDEGTÛRÔ NÖVÉNY Hôigényérôl  érdemes 
tudni, hogy a  legkisebb hôigényû zöldségfajaink 
közé tartozik, optimuma 13-15 °C-on van, de csí-
rázása már fagypont felett, 2-3 °C-on megindul. 
Szikleveles korban elegendô az 5-6 °C, a gumó-
képzôdés megindulásáig 10-12 az optimum, gu-
móképzôdéskor pedig a 15-20 °C az ideális szá-
mára. Hidegtûrésére jellemzô, hogy csírázáskor a  
–3 °C-ot is elviseli, a késôbbiekben pedig a rövi-
debb ideig tartó –5-6 °C-on sem károsodik. Hosz-
szabban tartó alacsony hômérséklet kiválthatja a 
magszár képzôdését.

FÉNYIGÉNYES A hónapos retek az árnyékos ter-
môhelyet  nem kedveli.  12 óránál  hosszabb meg-
világítás esetén a gumók nem fejlônek kielégítôen, 
ilyenkor magszárat  fejleszt,  ezért  csak  a  tavaszi, 
esetleg  az  ôszi  rövidnappalos  idôszakban  szabad 
termeszteni!  Gyenge  fényben,  rövid  megvilágítás 
esetén a gumó fejlôdése vontatottá válik, elsôsor-
ban csak a levél fejlôdik. Ennek a megfigyelésnek a 
tenyészterület megválasztásakor van jelentôsége.

GONDOS ÖNTÖZÉSSEL Csírázáshoz  sok  vizet 
kíván,  kelés  után  a  gumóképzôdés  kezdetéig  vi-
szonylag  kevesebb  vízre  van  szüksége,  késôbb  a 

vízigénye újra megnô. Az aránylag rövid vízhiány-
ra is már laza szövetképzôdéssel, pudvásodással, 
üregesedéssel reagál. Hiába van a talaj alsó réte-
geiben elegendô víz, ha a hónapos retek 3-6 cm 
átmérôjû gumói azt nem érik el, kiszáradhatnak. 
Ilyenkor 2-3 naponként 5-10 mm vízzel érdemes 
átöntözni  az  állományt.  Ajánlatos  a  80%  körüli 
páratartalom biztosítása.  Fontos  az  öntözés mi-
nôsége is, részesítsük elônyben a jó porlasztást, a 
kisebb cseppméretet!

ÓVATOSAN A NITROGÉNNEL A talaj-,  illetve 
tápanyagigényét vizsgálva elmondható, hogy a 
jól  elôkészített, morzsalékos,  könnyen  felvehe-
tô  tápanyagokkal  legalább  közepesen  ellátott 
területek jöhetnek számításba. Legjobban a ho-
mokos, laza, esetleg középkötött talajokon dísz-
lik,  de  gondos  talaj-elôkészítéssel  a  kötöttebb 
talajokon  is  sikerrel  termeszthetô.  A  nitrogén 
adagolására különösen érzékeny, kis mennyiség 
esetén egyaránt csökken a lomb és a gumó nö-
vekedése, az íze csípôs lesz, hamarább pudváso-
dik. E tápelem túladagolása esetén – különösen, 
ha közben a vízellátás is megfelelô – a gumó fel-
repedhet, a lomb pedig a kívánatosabbnál gyor-
sabban nô.

A VETÉS IDEJE A rövid tenyészidejû hónapos re-
tek vetése már február hónapban a fûtés nélküli 
fóliasátrakban  elkezdhetô.  A  hónap  második  fe-
lében  esedékes  mûveletet  a  kettôs  fóliatakarás, 
vagy fátyolfólia használatával akár 7-10 nappal is 
elôbbre hozhatjuk. 

TÁPANYAGELLÁTÁS A hónapos retek hajtatá-
sához (szabadföldi termesztéséhez is)  lehetô-
leg földdé érett istállótrágyát vagy komposztot 
használjunk! 1 m2-re 10-15 kg-ot tervezzünk. 
Ennek  felét,  kétharmadát  –  a  négyzetméte-
renkénti  2  g  foszfor,  3  g  kálium  hatóanyag 
mellett – az ôszi talaj-elôkészítéskor célszerû 
a talajba bedolgozni, a  fennmaradó részt pe-
dig  vetés  elôtt  kell  egyenletesen  szétteríteni. 
A  kijuttatott  szervestrágya  tápanyagkészlete 
azonban a retek rövid, nem egészen 2 hónapos 
tenyészideje alatt nem szabadul fel, ezért azt 
könnyen  felvehetô  mûtrágya  oldatával,  fej-
trágya formájában pótolni kell  (pl. Volldünger 
0,2%-os oldat).

A hónapos retek fajtákkal szembeni, fajtavá-
lasztáskor figyelembe veendô legfontosabb érték-
mérô tulajdonságok a következôk:
ß A gumó színe az egyik  legfontosabb  fajta-

tulajdonság, a hazai kereskedelem zömében piros 
(egyszínû), esetleg sötét rózsaszín fajtákat kínál. 
Kaphatók a fehér végû, hengeres fajták is.
ß A gumó alakja gömb, vagy lapított gömb, le-

het rövidebb-hosszabb hengeres is.

A hónapos retek

Az egyöntetû, egyszerre szedhetô retek fel-
tétele az egyenletes magnagyság használata 
is. Újabban ún. kalibrált (méret szerint válo-
gatott)  magot  forgalmaznak,  azonban  saját 
fogású  vetômag  használatakor  érdemes  azt 
olyan  lyukméretû  rostán  átrostálni,  hogy  a 
magvaknak  akár  30-40%-a  is  kiessen.  Ta-
pasztalatok szerint 1 mm-rel nagyobb mag-
átmérô 1-2 napos koraiságot is jelenthet!  

  Jó tudni!

Fôleg kezdôknek könnyíti meg a dolgát a vetôszalag

10 11



ß A gumó tömörsége a pudvásodással hozható 
összefüggésbe, a kevésbé tömör fajták hamarább 
pudvásodnak. 
ß A tenyészidô hosszában is vannak különbsé-

gek, a hónapos retek fajták jellemzôen 30-60 nap 
alatt fejlôdnek ki.

Javasolt fajták:  Korai  piros,  Korai  legjobb, 
Rózsa, Flamingó, Saxa, Óriás vaj, Francia reggeli, 
Slovana.

   
OPTIMÁLIS TÁVOLSÁG Vetése  aprólékos,  de  a 
minôségi termés elengedhetetlen feltétele a mag-
vak  szemenkénti  elvetése.  A  kialakult  gyakorlat 
szerint  a  négyzetes  elrendezés  ajánlott,  a  legki-
sebb gumójú fajtáknál az 5×5 cm-es térállás, míg 
a  nagyobb  testû  fajtáknál  a  7×7–10×10  cm-es 
elhelyezés  jöhet szóba. Mivel a gumó nagyságát 
a  tenyészterület  is  befolyásolja,  az  egyes  fajták 
vetése  elôtt  tájékozódjunk  az  optimális  távolsá-
gok  betartásáról.  Érdemes  lyuggató  deszkával 
(nagyobb területen lyuggató hengerrel) 1-1,5 cm 
mély lyukakat elkészíteni, ezekbe 1-1 szem magot 
helyezni. 

Kisebb területen érdemes a magvakat selyem-
papírra  felragasztani,  ilyenkor  a  „vetés”  csak  a 
papír  leterítésébôl és az érett komposzttal, vagy 
tôzeggel  történô  vékony  takarásból  áll.  Hasonló 
célú a vetôszalag használata  is, szabadföldön és 
hajtatásban  is megkönnyíti  a  retek  szaporítását. 

Kapával,  gereblye  nyelével  húzzunk  legfeljebb 
1,5-2 cm mély árkot, ebbe helyezzük a vetôsza-
lagot,  majd  lehetôleg  komposzttal,  jó  minôségû 
földkeverékkel  takarjuk.  Ne  feledkezzünk  meg  a 
beöntözésrôl!  (Fontos:  a  magvak  ragasztásához 
vízoldható  ragasztót  –  pl.  csiriz  –  használjunk!) 
Kis mennyiségben – pl. konyhaablakban – próbál-
kozhatunk a vetôkorong használatával is. Ez eset-
ben  a  kör  alakú  papírra  felragasztott  magvakat 
háromnegyedig  megtöltött  cserépbe  helyezzük, 
vékonyan takarjuk, majd beöntözzük.

Szakaszos  vetéssel  (tavasszal  február  köze-
pétôl  április  végéig,  ôsszel  augusztus  közepétôl 
október elejéig) 7-10 napos gyakorisággal kis te-
rületrôl is biztosítható a folyamatos ellátás. 

Gyúrós János

Kerti tipp
Kevesen  tudják,  hogy  a  retek  palántáról  is 
kiválóan  szaporítható.  A  szaporítóládá-
ba  sûrûn  vetett  – 3-4 g/m2 –  állományból 
a  kis  palánták  már  szikleveles,  esetleg  két 
lombleveles  korban  kiültethetôk.  Ebben  az 
esetben  lehetséges  a  növények  válogatása 
is, így egyöntetû, egyszerre szedhetô retket 
kaphatunk.

A tavalyi enyhe tél után a nyár is kedvezett a 
károsítóknak, ôszig a kártevôk (atkák, rova-
rok) és a kórokozók (gombák, baktériumok) is 
felszaporodtak. Aki csak teheti, végezze el a 
tavaszi lemosó permetezést! A korábbi évek-
hez hasonlóan a réz, a kén és az olajos ható-
anyagú készítmények közül választhatunk.

VÁLTOZATLANUL FONTOSAK A RÉZTARTAL-
MÚ SZEREK Jelentôségük akkora, hogy sok növé-
nyünknél érdemes akár megismételni az ôszi rezes 
kezelést!  A  réz  az  egyetlen  baktériumölô  sze-
rünk  például  tûzelhalás  ellen,  és  egyben nagyon 
sok  jelentôs  gombára  is  kiváló.  Bár  tavaly  fôleg 
a lisztharmatoknak kedvezett az idôjárás, de ahol 
mégis gondot okozott nyáron a monília,  a  tafri-
na és az egyéb levélbetegségek, továbbá varaso-
dásra érzékeny alma- és körtefajtáink vannak, ott 
mindenképpen rézzel kezeljünk. Tehát ide tartozik 
az összes csonthéjas, almástermésû és héjas gyü-
mölcsû mellett a málna és sok dísznövénycserje is. 
Bármelyik rezes szerrel dolgozhatunk. 

Sokan  még  mindig  a  klasszikus  rézszulfát-
ra  (rézgálicra)  esküsznek,  pontosabban  az  ebbôl 
készített bordóilére. A  rézszulfátot  (a  rézgálicot, 
avagy a kékkövet) már csak lombtrágyaként sze-
rezhetik  be,  de  számos,  mésszel  már  a  gyárban 
összekevert változatban  is megvásárolható: Bor-
dói Por, Bordóilé Neo SC stb.

Sok  éve  használjuk  a  rézoxiklorid  hatóanya-
got. Ebbôl készül: Rézoxiklorid 50 WP, Montaflow, 
Astra Rézoxiklorid, Neoram 37,5 WG*, Meteor, 
Rézoxiklorid 50 WP (Saldeco) stb.

Az említett  hatóanyagok mellett néhány éve 
megjelentek  új  molekulákat  tartalmazó,  nagyon 
finom  ôrlésû  rezek  is.  Lassabban  bomlanak,  to-
vább védik a növényeket és nagyobb levélfelületet 
képesek lefedni. 

A rézhidroxid hatóanyagból gyártják a Champ 
DP, Champion WG, Copac Flow*, Copernico Hi Bio*, 
Funguran-OH, Joker 77 WP stb.  réz  szereket. Ki-
váló  esôállósággal  rendelkeznek.  Többségüket 
nyáron  is  felhasználhatjuk,  nagy  elônyük,  hogy 
csonthéjasokban  is  engedélyezettek  (az  ôsziba-

rack  kivételével).  Már  nem  perzselnek,  mint  az 
elôzôekben felsorolt „régi” rezek.

A tribázikus rézszulfátot tartalmazó Cuproxat 
FW lemosás után csonthéjasokban, sôt az ôsziba-
rackban is engedélyezett tafrinára. Azért érdemes 
permetezési  próbát  végezni,  az  engedély  szerint 
ôsziben sziromhullás, levélperzselés elôfordulhat. 

A  Nordoxban  rézoxid  van.  Esôállósága  és 
tartamhatása  nagyon  jó.  Csonthéjasokban  csak 
tavaszig vethetô be, de sok más kerti növénynél 
mehet nyáron is. 

Rezes szereink esôállóságát növelhetjük Kera-
tív, Nonit, Silwet Star tapadásfokozó hozzáadásá-
val.

2014-ben atkákból és a lisztharmatból bôven 
volt, az idén erôs kezdeti fertôzésre számíthatunk! 
Tehát ahol a lisztharmat jelentette a fô problémát 
pl.  szôlônél,  jonatán  típusú  almáknál,  rózsánál, 
köszméténél, ribiszkénél stb., vagy felszaporodtak 
az atkák, ott használjunk kéntartalmú lemosósze-
reket. Elsôsorban a ként poliszulfid formában tar-
talmazó szereket javaslom! (Néhányan még talán 
emlékeznek a mészkénlére vagy a Neopolra, mely 
báriumpoliszulfidot tartalmazott.) Úgy tûnik, hogy 
ismét a figyelem középpontjába került ez a ható-
anyagcsoport,  pontosabban a kalciumpoliszulfid. 
Megérdemelten,  pl.  varasodásra  is  kiváló!  Most 
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lombtrágyaként lehet forgalmazni a Tiosolt, de a 
készítmény  nem  változott.  Csupán  a  hatóanyag 
mennyiségét csökkentették a gyártás folyamán. A 
kalciumpoliszulfiddal számos olajos kombinációi-
ban is találkozhatunk.

 Ahol a törzsön, ágakon áttelelô állati kárte-
vôk ellen kell védekezni (pl. egyes pajzstetû, levél-
tetû, moly és atka fajok), ott jöhetnek a jól ismert 
olajok: Agrol plusz**, Vektafid A, Catane, Vegarep 
EC*** stb.

  Aki  együttes  hatást  szeretne  elérni  perme-
tezésével  rovarokkal,  atkákkal  és  a  különbözô 
kórokozókkal  szemben, az  számtalan gyári  kom-
bináció közül választhat. Réz+olaj, kén+olaj, réz+ 
kén+olaj  és  réz+kén  összetételben  is  kaphatók. 
Elônyük,  hogy  kényelmesen,  egy  menettel  több 
ellenséget is gyérítünk. Hátrányuk, hogy gyakran 
kisebb  mennyiségû  hatóanyagot  tartalmaznak, 
nem tudunk velük oly mértékû csapást elérni, mint 
a töményebb, egy hatóanyagú szerekkel.
Réz+olaj: Vegesol R, Vektafid R stb.
Poliszulfidkén+olaj:  Nevikén, Agrokén, Nevikén 
Extra, Vektafid S stb.

Réz+kén+olaj: Vegesol eReS, Olajos Rézkén stb.
Réz+kén: Bordóilé+Kén Neo SC, Rézkén 650 SC stb.

BÔSÉGES LÉMENNYISÉGGEL, ÁZTATÁSSZE-
RÛEN Mindig a kéregkaparás, metszés és sebke-
zelés után permetezzünk. A legkisebb kéregrepe-
désbe is be kell jutnia a permetlének!

Vásárláskor  nézzék  meg  a  címke  elôírásait. 
Sok  lemosószer  nyáron  is  felhasználható,  egyes 
olajok pl. adalékként keverhetôk a nyári permet-
levekbe. Inkább ezeket válasszák, feleslegesen ne 
tároljanak vegyszereket otthon. 

Tudni  kell,  hogy  a  lemosással  csak  gyéríte-
ni  fogják  a  károsítókat.  Csupán  ezzel  a  kezelés-
sel még nem tudják biztosítani a fák egészségét.  
A rügypattanást követôen tavasszal és a nyár fo-
lyamán, az idôjárás függvényében ismételni kell a 
védekezést az aktuális károsítók ellen. 

Zsigó György
* Nagy kiszerelésben kapható
** Csak meglévô raktárkészletben kapható
*** Új készítmény

A köszméte, ribiszke, málna sok kertben 
megterem, finom gyümölcseikbôl már a nyár 
elsô felében jóllakhatunk, ezenkívül lekvárt, 
mártást, szörpöt is készíthetünk belôlük. 
Hogy bô és jó minôségû termést 
szüretelhessünk, ezeknek a növényeknek 
a növényvédelmét is a lemosó permetezéssel 
alapozzuk meg.

A  lemosó  permetezést  természetesen  elôzze 
meg a metszés, aminek keretében a lisztharma-
tos, gombafertôzés következtében foltos, erôsen 
pajzstetves  fás  részeket  szigorúan  távolítsuk 
el,  ha  szükséges,  végezzünk  kéregkaparást  is.  
A kaparékot és a levágott, fertôzött részeket, va-
lamint  a  fertôzött  leveleket  gondosan  gyûjtsük 
össze és égessük el. Nézzük sorban, a bogyósok-
ban  milyen  fôbb  károsítók  ellen  védekezhetünk 
már a tél végén.

A KÖSZMÉTE legfontosabb  kórokozója  az 
amerikai és az európai lisztharmat. Az amerikai 
lisztharmat  a  fás  részeken  barna  szövedékben 
telel,  az  európai  lisztharmat  pedig  a  lehullott 
levelekben. A  gyakoribb  és  a  nagyobb  károkat 
az  amerikai  lisztharmat  okozza,  megfertôzi  a 
levelek színét és fonákját, a hajtásokat és köz-
vetlenül a bogyókat is. A fehér, lisztes bevonat 
késôbb megvastagszik és megbarnul. Az euró-
pai lisztharmat a termést nem fertôzi. A lemosó 
permetezéskor a kéntartalmú gombaölô szerek 
hatékonyak, pl. Agrokén, Nevikén , Nevikén Ext-
ra, Vektafid S, Bordóilé+Kén Neo SC, Vegesol 
eReS  stb.  A  lemosás  szempontjából  különösen 
hatékony poliszulfidkén (a mészkénlé hatóanya-
ga)  ismét  kapható  Tiosol  lombtrágya  formájá-
ban.

Köszmétén  gyakori  a  kaliforniai  pajzstetû 
károsítása  is.  A  fás  részeket  támadja  meg,  szí-
vogatásával gyengíti a növényt. Ennek a pajzs-
tetûfajnak a nôstény egyedei kb. 1,5-2 mm, kerek 
szürkésfekete pajzsok alatt telelnek,  így az ola-
jos  lemosószerekkel  gyakorlatilag  befullasztjuk 

a kárt okozó pajzstetveket. Néhány, csak olajat 
tartalmazó  lemosószer,  pl.  Agrol Plusz, Niral, 
VektafiD A, Biola Agro, Catane stb.

A RIBISZKE leggyakoribb  és  legszembetûnôbb 
kártevôje  a  levélpirosító  ribiszke-levéltetû.  Szí-
vogatása  nyomán  felhólyagosodnak  és  pirosra 
színezôdnek  a  levelek.  A  levélpirosító  ribisz-
ke-levéltetû  tojás  alakban  a  ribiszkén  telel,  így 
kézenfekvô, hogy az elôzôekben felsorolt olajos 
lemosószerek valamelyikével védekezzünk ellene.                                                                                             

A MÁLNA ültetvényekben  súlyos  károkat  okoz-
nak  a  vesszô  és  levélfoltosságot  okozó  gombák 
(didimella,  elzinoe,  leptoszféria).  Kezdetben  kü-
lönbözô  színû,  méretû  barnás,  lilás,  ovális  elszí-
nezôdéseket okoznak, ezek a foltok bemélyednek 
a szövetekbe, némelyek felhólyagosodnak, felsza-
kadoznak, végül pedig a foltok feletti részek tel-
jesen elpusztulnak. A mechanikus védekezésen túl 
a tél végi lemosó permetezéssel alapozhatjuk meg 
a védekezést. Válasszunk a réztartamú gombaölô 
szerek közül bogyósokra  is engedélyezett készít-
ményeket, pl. Funguran OH,  Rézoxiklorid 50 WP, 
Roxi, Champ DP, Joker 77 WP, Nordox stb.

Molnár Zsuzsa

Ne feledkezzünk el a bogyósokról!

Köszméte amerikai lisztharmata
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A tél  végi kerti tevékenységek közül a met-
szés az egyik legélvezetesebb – bár nem a leg-
egyszerûbb – munka. Elsôsorban azért, mert a 
tavasz közeledtét jelzi és végre több idôt tölt-
hetünk a szabadban. Felvértezve néhány alap-
elvvel, a gyümölcsfáink termô- és hajtórügyei 
közti különbséget ismerve, felszerelkezve egy 
kellemes fogású, kézbeillô metszôollóval, egy 
önélezô ágfûrésszel, karos ollóval és egy stabil 
létrával, nekivághatunk a feladatnak. 

A metszés célja, hogy a fa alakjának meghatáro-
zásával az a lehetô legjobban hasznosítsa a teret 
és a napfényt, sok termést adjon évrôl évre, minél 
hamarabb  forduljon  termôre  és  minél  hosszabb 
ideig teremjen. Ne legyenek túlterhelt vagy kiha-
gyó évek (termésszabályozás) és a növényvédelem 
is egyszerûbb legyen.

ALAKÍTÓ METSZÉS A telepítéstôl számított elsô 
4-5 évben fôleg alakító metszést végzünk, amikor 
a koronaformát fogjuk kialakítani. Ezek az alapo-
sabb megfontolást igénylô vágások, jól kell kivá-
lasztani  a  facsemetén  maradó  vesszôket,  hiszen 
ezek  lesznek  majd  a  vázágak,  amelyek  tartják  a 
termôgallyakat.  A  kereskedelemben  kapható  fa-
csemetéknek két típusa van: 
ß koronás oltvány:  már  kész  elágazásokkal, 

vázvesszôkkel, ezeket csak ritkítani kell a telepí-
tést követô elsô tavasszal. Kezdô kertészeknek ezt 
javasoljuk.

ß suháng:  elágazás  nélküli  facsemete,  ahol  a 
törzsmagasságot  és  a  vázvesszôk  kialakulását  is 
tudjuk befolyásolni. Haladóknak való.

Almánál és körténél valamilyen központi ten-
gelyes  (a  sudár  megmarad  a  fa  teljes  életében), 
orsó, esetleg sövény koronaformát próbáljunk ki-
nevelni  (erre hajlamosabbak). Helyhiány esetében 
a sövény nagyon jól érvényesül a telekhatáron, ter-
mékeny és helytakarékos. Csonthéjasoknál inkább 
nyitott (a sudarat a 4-5. év környékén eltávolítjuk) 
koronát alkalmazzunk. Ôszinél katlan, váza a cél-
ravezetô; cseresznyénél jó lehet az alacsonytörzsû 
tölcsér (hogy felérjük, de persze jó a nagy árnyékot 
adó, hagyományos természetes korona is). Meggy, 
szilva, mandula esetén a vázaforma hoz  jó ered-

ményeket. A katlan, a tölcsér és a váza formák kö-
zött a különbséget a vázágak meredeksége jelenti, 
növekvô sorrendben. A kajszibarackot késôn, akár 
már  rügyfakadáskor  metsszük,  és  csak  gyengén, 
kevés vágással, ha feltétlen muszáj, természeténél 
fogva  laza,  szellôs  koronát  nevel, metszés  nélkül 
is hamar egyensúlyba áll. A diót újabban alacso-
nyabb  törzsû  vázaformára  nevelik,  de  a  kertben, 
ha van elég hely,  impozáns  lehet a magas törzsû 
természetes  korona.  A  birs,  naspolya  törzses  fa-
ként szintén hamar egyensúlyba áll, kevés alakító 
metszést  igényel.  A  cserjék  alakító  metszésének 
alapelve:  1-2  évig  erôs  visszavágás  (harmadára, 
felére), majd késôbb ritkító metszés alkalmazható.

FENNTARTÓ METSZÉS A termôre fordulás (3-5, 
diónál 7-10 év) után már csak fenntartó metszést 
folytatunk, a fa alakját, termôegyensúlyát (az éves 
termésmennyiség  és  növekedés  egyensúlya)  sze-
retnénk minél tovább fenntartani. Ebben az eset-
ben ritkító vagy ifjító metszéseket alkalmazunk.

A  ritkító  metszéskor  tôbôl  eltávolítjuk  a  fe-
lesleges  vesszôt,  gallyat,  ágat.  Cél  az  egyenletes 
sûrûség,  az  ún.  halszálkás  szerkezet.  Az  ágon  a 
gallyak, termôvesszôk nagyjából egyenletes távol-
ságra kövessék egymást, jobbra, balra váltakozva. 
(Jó mérce a metszôolló.) Itt kell megemlíteni, hogy 
érdemes odafigyelni a termôrügyek és a hajtórü-
gyek  arányára.  Jó  tudni,  hogy  a  legtöbb  fajnál  a 
nagyobb,  teltebb,  gömbölydedebb,  szembeötlôbb 
rügyek  lesznek  a  termôrügyek  (ezekbôl  termés 
várható),  míg  a  kisebb,  hosszúkásabb,  vesszôhöz 
simulóbb rügyek a hajtórügyek (ezek biztosítják a 
növekedést,  a  jövendô  termôrészek  alapjait).  Ki-
emelném  a  birset,  naspolyát,  diót  és  ribiszkéket, 
ezek  vesszeit  termôkorban  nem  érdemes  vissza-
vágni, mert a termôrügyek a csúcson, vagy a köze-

lében találhatók, tehát ha levágjuk, akkor termés-
ritkítást  is  végzünk.  Az  ifjításkor  több  lehetôség 
van:  vagy  egy  idôsebb,  felkopaszodott  szakaszt 
vágunk vissza egy elágazásig (meggynél gyakori), 
vagy rövid csonkot  (1,5 cm) hagyva egy gallyból, 
erôs növekedést váltunk ki a rejtett rügyekbôl. Idô-
sebb fák drasztikus ifjítása is elôfordulhat, itt a fû-
részé a fôszerep. Javasolt, hogy csak a fa negyedét 
ifjítsuk ilyen drasztikusan (ágak csonkolását jelenti 
ez a metszés), majd négy év alatt megvalósíthatjuk 
a teljes fán. Ezt jól viselik az idôs, de egészséges 
alma-,  körte-  és  cseresznyefák,  talán  még  a  jó 
kondiban lévô ôszibarack is. 

A fent említett metszéseket fôleg a nyugalmi 
idôszakban  végezzük,  ha mód  van  rá,  a  tél  végi 
idôszakban. De egyes fajoknál nyáron vagy ôsszel 
is elvégezhetô, sôt a gyógyulási folyamatok miatt 
érdemes is. Ilyenek a csonthéjasok és a dió. Persze 
érdemes a szüret utánra idôzíteni. (Folytatjuk)

Prokaj Enikô

Jön a tavasz: metszés!

Alkalmas fûrész és egy nagyobb ág eltávolítása, szép vágásfelülettel Kajszibarack termônyársak virágrügyekkel

FOGALMAK
hAJtÁS: adott évi növekmény, rügyfakadás-
tól lombhullásig
VESSZô: lombhullástól a következô év lomb-
hullásáig
GALLy: 2-4 éves
ÁG: 5 éves és annál idôsebb rész 
(vázágak: a koronaformát meghatározó, fon-
tosabb ágak)
KöZPoNti tENGELy: (sudár) a törzs folytatá-
sa a koronában, ebbôl indulnak ki a vázágak

  Jó tudni!

Kerti tipp

Nagyobb ágak eltávolítását 3  lépésben vé-
gezzük,  fûrésszel  elôször  vágjunk  alulról 
felfelé  kb. 1cm mélyen bele az ágba mint-
egy 15-20 cm-re a törzstôl, ez meggátolja a 
kéreg lehasadását. Majd fentrôl lefelé vág-
juk végig az ágat az elôzô vágástól kb. 5-10 
cm-rel messzebb a  törzstôl.  Ekkor  lezuhan 
az ág koronás része, és az alsó vágásnak kö-
szönhetôen nem nyúzza meg a fát. Végül a 
megmaradt csonkot szépen vágjuk le, minél 
kisebb sérülést okozva.

Diónyárs, csúcsán termôrüggyel, oldalán barka- és hajtórügyek

Ôszibarack hármas rügycsoportja hosszú 
vesszôkön (2 termôrügy között egy hajtó-
rügy)
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Emlékeznek még? Tavaly a Kerti Hírmondó 
4. számában számoltunk be egy kellemetlen 
betolakodóról, az amerikai lepkekabócáról, de 
máris tudósíthatunk egy új inváziós kártevô-
rôl, amely az elmúlt évben nagy meglepetést 
okozott súlyos kártételeivel. A selyemfényû 
puszpángmolyról van szó...

A kártevôt csak 2011 ôszén észleltek elôször Ma-
gyarországon, a nyugati országrészben, de 2014 
ôszére már  jelentôs pusztításával  szembesültünk 
az egyik  legkedveltebb dísznövényünkön ország-
szerte.

BUKSZUSOK VESZÉLYBEN A  puszpángmoly 
egyelôre  kizárólag  az  örökzöld  bukszus-  vagy 
más néven puszpáng-féléket károsítja, mégpedig 
a  lepke  lárvája,  a  mértéktelen  rágásával.  Kárké-
pük  jellegzetes  és  összetéveszthetetlen.  A  fiatal 
hernyók kezdetben finoman hámozgatnak, vagy-
is  a  levélszövetet  csak  az  egyik  oldaláról  rágják 
le. Ezek a levelek elszáradnak, kisárgulnak. A fej-
lettebb hernyókban aztán nincs kímélet, a levele-
ket mohón letarolják, tarra rágják, a bokrokat pár 
nap alatt hatalmas étvágyukkal lecsupaszítják, és 
nem hagynak mást hátra, mint néhány fôeret, le-
vélnyelet  és  csupasz hajtásokat.  Jellemzô még a 
szövedék és a viszonylag nagy, zöld színû, jelentôs 
mennyiségû ürülékszemcse a károsítás helyén, de 
a bokrok alatt a földre hullva is.

Kártételük  a  laikusok  számára  nem  vehetô 
észre rögtön, ugyanis a kikelô kis lárvák a bokrok 

belsejében, rejtôzködve, a  levelek fonákán kezdik 
meg táplálkozásukat, ott, ahová korábban a nôs-
tény molylepke csomókban helyezte el a tojásait. 
Sajnos az volt a múlt évi  tapasztalat, hogy mire 
felfedezték  jelenlétüket, már tömegesen tarolták 
le a bokrok belsejét, és nem ismerve több nemze-
dékes életmódjukat, a késôbbi nemzedékkel, nem-
zedékekkel nem mindenki számolt.

Ez  a  lepkefaj  Ázsiában  ôshonos,  Európában 
Németországot érintve  terjedt el gyors ütemben 
kontinensünk más országaiban, köztük hazánkban 
is. Németországba feltehetôen fertôzött szaporí-
tóanyaggal jutott el elôször.

TÁMADÁS TAVASZTÓL ÔSZIG! Megállíthatatlan 
terjedését nyugatról keletre több tényezô is kedve-
zôen befolyásolja. Jól és szívesen repül a lepke, és 
egy évben három nemzedéke is fejlôdik (háromszor 
van tojás-lárva-báb-lepke alak), tehát ha esetleg 
megússzuk a tavaszi és nyári kártételét, még nem 
biztos, hogy kényelmesen hátradôlhetünk, mert a 
harmadik nemzedékük még ôsszel támadhat. Mi-
vel új jövevényfaj, természetes ellenségei sincse-
nek  még.  Ezenkívül,  igaz,  hogy  kizárólag  a  buk-
szusbokrokhoz ragaszkodik, mint táplálék, de ezt 

a  dísznövényt  elôszeretettel  ültettük  nemcsak  a 
házi kertekbe, hanem közterületekre, sírkertekbe, 
kastély parkokba is, így gyakori növényünk egész 
Magyarországon. A szaporítóanyaggal való terje-
dése a mai napig folyamatos lehet.

KINÉZET Maga a lepke egészen dekoratív, köze-
pes termetû, szárnyfesztávolsága 4 cm körüli, két 
pár szárnya selyemfényû fehér, szegélyüket körben 
széles barna sáv díszíti. Az elsô pár szárny közép-
táján további barna foltban jellegzetes fehér fél-
hold rajzolódik ki. A kifejlett hernyó négy cm körüli, 
fekete fejû, teste sárgászöld alapszínû, hosszanti 
sárga és fekete csíkokkal, testszelvényenként több 
fekete pöttyel, szemölccsel, melyekbôl fehér szôr-
szálak  meredeznek.  Bábozódásához  a  károsított 
bokrokon  keres  helyet,  szövedékkel  összehúzott 
levelek közé igyekszik rejtôzni. 

Az  európai  teleket  pechünkre  jól  átvészeli, 
mégpedig fiatal  lárva állapotban szövedékek kö-
zött tölti azt a növények belsejében. Jó, ha számo-
lunk vele, a kártevô már a kertünkben lehet!

VÉDEKEZÉS Ha  a  frissen  fertôzött  hajtásokat 
azonnal  kimetsszük  és  megsemmisítjük,  nincs 
szükség  kémiai  szerekre.  Ha  ezt  lekéstük,  kény-
telenek  vagyunk  növényvédô  szerekhez  nyúlni. 
Legjobb  hatékonysággal  a  fiatal  hernyók  ellen 
lehet  védekezni.  Több  megoldás  is  szóba  jöhet, 
pl. a Dimilin mint kitinszintézis-gátló, a Dipel ké-
szítmények,  mint  a  biológiai  védekezés  szerei,  a 
Mospilan, a Spilan és társai, mint felszívódó ható-
anyagú,  valamint  a  piretroid  hatóanyagú  (Decis, 
Karathe  stb.)  azonnal  taglózó  szerek,  ami  utób-
biakról azért tudni kell, hogy egyéb hasznos rova-
rokat is pusztítanak.

taxner Ágnes

Bukszusok réme: a puszpángmoly

Kerti tipp

Többször vizsgáljuk át az év során bukszus- 
bokrainkat,  idôben kell észrevenni a kárte-
vôt! Ha permetezünk,  a  tapadásfokozót ne 
feledjük! Nagynyomású és alapos permetlé-
borítású kezeléssel lehet csak célt érni.

Puszpángmoly hernyójának kártétele
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A téli pihenés után a kerttulajdonosok alig 
várják, hogy újra használatba vehessék  
a gyepet. A hó alól azonban messze nem  
az ôsszel még üde zöld pázsit kerül elô,  
amire szívesen letelepedne az ember  
a tavaszi verôfényben.

SOK MUNKA vár  azokra,  akik  mihamarabb  él-
vezni szeretnék kertjüket. Az elsô és legfontosabb 
teendô a gyepszellôztetés, amellyel  javíthatjuk a 
gyep  oxigénellátását,  ezzel  együtt  eltávolítjuk  a 
felszínen  képzôdött  filcréteget  és  az  elhalt  gyö-
kereket.

KÖVETKEZÔ LÉPÉSKÉNT érdemes  végigjárni  a 
gyeppel  borított  területeket  és  tüzetesen  átnéz-
ni a  jelen  levô gyomokat. A pázsit gyomirtása a 
házikertben  mindig  nehéz  feladat  volt,  hiszen  a 
gyomok  nemcsak  látványukkal,  de  tápanyag-  és 
vízfelvételükkel  is  károsítják  a  gyepfelületet,  te-
hát a gyep esztétikájának helyreállítása mellett az 
idôben elvégzett gyomirtás a pázsit tápanyag- és 
vízgazdálkodására is kedvezô hatással van. 

ÚJ, MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETÔ megol-
dást  ad  a  Pázsit-mester  Profi  készítmény,  amely 
4 hatóanyag kombinációjának köszönhetôen min-
den nehezen irtható magról kelô és évelô, kétszikû 
(széleslevelû) gyom ellen gyors  és  látványos ha-
tást nyújt (parlagfû, pongyola pitypang, lándzsás 
útifû, keserûfû, tyúkhúr, herefélék stb.)! A termék 

kijuttatása a pázsit nyírását követô 2-4. napon, a 
gyomok legfeljebb 10-15 cm-es magasságáig ja-
vasolt.

A felhasználás során ügyeljünk az egyenletes 
fedésre, illetve hogy a permetlé ne sodródjon más 
kultúrnövényre!

  A  felfrissített  gyep  után 
gondoskodnunk  kell  a  meg-
ritkult,  „kopasz”  foltok  újra-
vetésérôl,  különösen,  ha  a 
vetômagkeverékünk  eredetileg 
olyan  fajtákból  állt,  melyek 
nem  hajlamosak  önállóan  be-
nôni a foltokat.

AZ ÚJRAVETÉS UTÁN jöhet a zöld  felület  táp-
anyagellátása  Wuxal  Pázsit  speciális  mûtrágya 
alkalmazásával,  amely  ideális  arányban  tartal-
mazza  a  pázsit  számára  szükséges  tápelemeket. 
Speciális,  lassú  feltáródású nitrogén  formája  fo-
lyamatosan  szolgáltatja  a  tápanyagot,  a  csapa-
dékviszonyoktól, illetve az öntözéstôl függôen 1-2 
hónapon keresztül. Ügyeljünk rá, hogy az optimá-
lis mennyiségû mûtrágyát egyenletesen juttassuk 
ki a felületre!

Ha  mindezt  elvégeztük,  jó  esélyünk  van  rá, 
hogy pázsitunk hamar magához tér a hosszú tél 
után, és színével, állagával messzire hirdeti a gon-
dos ápolás eredményét.

 

Mártha izabella
(Kwizda Agro)

Tavaszi munkák a gyepápolásban

Bár még koránt sincs a télnek vége, 
a gyakorló kertész mégis izgatottan tervezi 
az új év munkáit, maga elôtt már a virágba, 
vagy éppen termésbe borult kertjét látja. 
A sikeres kertészkedés egyik kulcsa a gon-
dosan megválasztott szaporítási módszer és 
annak pontos kivitelezése. Így van ez 
a gyógy- és fûszernövényeink esetében is.
Gyógy-  és  fûszernövényeink  többsége  évelô  faj.  
Ezek  általában  könnyen  és  biztonságosan  sza-
poríthatók  vegetatív  módszerekkel:  így  megôriz-
hetôk, sôt tovább szaporíthatók a már bevált,  jó 
minôségû  növényeink,  és  az  új  szaporítóanyag 

(vetômag) beszerzésére sem kell gondot  fordíta-
nunk. Vannak olyan esetek is, amikor a vegetatív 
szaporítás  az  egyetlen,  a  kiskertben  is  kivitelez-
hetô  szaporítási  mód.  A  hibrid  gyógynövényeink 
(angol  levendula  vagy  borsosmenta)  és  néhány 
távolabbi géncentrumú faj (francia tárkony) nem 
érlelnek csíraképes magot, így szaporításuk ezekre 
a módszerekre korlátozódik. 

FELTÖLTÉSES BUJTÁS Hagyományos, kissé hosz-
szadalmas  eljárás,  mely  tökéletesen  alkalmazható 
például  a  levendulafajok,  kakukkfû,  tárkony  sza-
porítására. A  fejlett, 3-4 éves anyanövényeket kb. 

Gyógynövények tavaszi szaporítása

Dugványvágás rozmaringról

Kakukkfû tôosztása

A vegetatív szaporítás lényege, hogy a növény valamely 
ivartalan  részét  (tehát  nem  a  magot  vagy  a  termést) 
bírjuk  rá  gyökérképzôdésre.  Ideális  idôpont  erre  a  ta-
vasz, amikor a növények intenzív növekedésben vannak; 
de szükség esetén az ôszi hónapokban is elvégezhetô.  
A  növények  fiatal  hajtásai,  sarjai,  esetenként  a  föld 
alatti  módosult  hajtásai  is  használhatók.  A  vegetatív 
szaporítás eszközigénye sem nagy: egy éles kés, met-
szôolló, némi gyökereztetô hormon és persze jó minô-
ségû  gyökereztetô  közeg,  cserepek  és  szaporítóládák 
szükségesek.  Fontos:  a  szaporítóanyagot  (felszedett 
tôsarj,  levágott  dugvány)  rövid  idôn  belül  ültessük  el 
végleges  helyére,  a  szaporítóközeget  pedig  állandóan 
tartsuk nedvesen!

  Jó tudni!

21



30-40  cm  magasságban  feltöltjük  földdel,  és  a 
tenyészidôszak  alatt  végig  érintetlenül,  letakarva 
hagyjuk  ôket.  Ôsszel  a  töveket  kibontjuk,  a  meg-
gyökeresedett  szárakat  metszôollóval  levágjuk,  és 
végleges helyükre ültetjük. 

DUGVÁNYOZÁS Elterjedt  módszer  fûszernövé-
nyeink  esetén  a  dugványkészítés.  Elônye,  hogy 
nem kell  az anyaállományt  felszámolni hozzá,  és 
számos  fajnál  használható.  Francia  és  angol  le-
vendula,  rozmaring,  kakukkfû  esetén  félfás  dug-
ványokat készítünk az egyéves hajtásokból, míg a 
tárkony és a menta zölddugvánnyal szaporítható. 
Dugvány  készítésekor  az  anyatövekrôl  csupán  a 
fiatal,  10-15  cm  hosszú  hajtásvégeket  vágjuk  le.  
Az alsó  ízközökrôl a  leveleket  letisztítjuk, a  felsô 
leveleket  megkurtítjuk,  a  dugványt  gyökereztetô 
hormonba mártjuk és kb. 5 cm mélyen a szaporí-
tóközegbe ültetjük.
     
TÔOSZTÁS Az egyik legegyszerûbb szaporítási mód 
például a mentafélék,  kakukkfû,  ciromfû,  szurokfû 
esetében. Nem lehet elrontani: a kifejlett anyanö-
vényt több, önálló gyökérzettel rendelkezô darabra 
osztjuk, ha kell, metszôolló segítségével, majd vég-
leges helyére ültetjük. 

TÔSARJAK Gyökeres  tôsarjakkal  szaporíthatjuk 
a  francia  tárkonyt. Az  anyatöveket  kora  tavasszal 
(vagy még elôzô év ôszén) 8-10 cm földdel feltölt-
jük.  Késôbb  májusban,  amikor  a  hajtások  elérik  a 
10-15 cm nagyságot, a töveket kibontjuk, és a gyö-
keres sarjakat kézzel kitépjük, majd elültetjük.

Kindlovits Sára

Kerti tipp
Mi az a sztóló? A mentafélék fehéres színû, hosz-
szú, elágazó, föld alatti módosult hajtásait sztó-
lónak nevezzük.  Jellemzôjük, hogy mind hajtás, 
mind  gyökér  képzôdhet  ezekbôl  a  hajtásokból, 
így  ideális  például  a  borsos-  vagy  fodormenta 
telepítésére. A sztólókat felszedéstôl telepítésig 
nedvesen kell tartani, majd kb. 10-12 cm mélyen 
a talajra kell fektetni és talajjal takarni.

Március elejétôl egyre hosszabbak a nappalok, 
a fény is több, és a hômérséklet is tartósan  
10 Celsius-fok fölé emelkedik, a verandán, 
hûvös szobában teleltetett edényes növények 
hajtani kezdenek. Nagy a kísértés, hogy bal-
konnövényeinket idejekorán kitegyük a sza-
badba. Erre csak az vállalkozzon, aki hajlandó 
arra, hogy meleg nappalokon ki-, éjszakára 
pedig beviszi a növényeket. A balkonnövények, 
különösen a melegigényes mediterrán fajok, 
nagy biztonsággal csak a fagyosszentek után 
hagyhatók tartósan a szabadban.

A tél végi kihordáskor sokan szembesülnek azzal, 
hogy növényeik igen rossz állapotban vannak. Az 
edényes növények téli túlélésének esélyeit a meg-
felelô állapotban és teleltetésre alkalmas helyiség-
be történô behordással növelhetjük. Az örökzölde-
ket enyhén fûtött  (10-15 °C), világos helyiségben 
tartsuk  télen, míg a  lombhullatókat akár a  fagy-
mentes, sötétebb pincében is elhelyezhetjük.

Csak  egészséges,  kártevôktôl  mentes  növé-
nyeket szabad a teleltetôbe bevinni! Télen se fe-
ledkezzünk meg a ritka, de rendszeres öntözésrôl, 
a  talaj  soha  ne  legyen  csontszáraz.  A  teleltetés 
során is  legalább olyan figyelemmel legyünk nö-
vényinkre, mint nyáron, amikor virágoznak.

Balkon- és dézsás
növények ápolása
teleltetés után
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A Force 1,5 G
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A Force 1,5 G 

Kukoricában -
-
-

bur-
gonya, napraforgó, cukorrépa, paprika, paradi-
csom, levélzöldségekben, zöldbab, borsó kul-
túrákban, kabakosokban, hagymafélékben, 
káposztafélékben, gyökérzöldségben, gyü-

-
vány-, és oltványiskolában.

-

-

széles hatásspektrum 

ellátott csomagolás

-

GYAKRABBAN ÖNTÖZZÜNK A  tavasz  elsô  hó-
napjaiban, különösen akkor, ha a jó idô korán ér-
kezik  és  a  teleltetô  helyiség  is  egyre  melegebbé 
válik, az öntözés során fokozatosan növelhetjük a 
vízadagot, de tápoldatot még ne adjunk a növé-
nyeknek.  Lágyított  (felforralt  és  szobahômérsék-
letûre hûtött) tiszta vízzel öntözzünk. A tápolda-
tozást a kihajtástól kezdjük el.

A sötét pincében teleltetett dézsás növénye-
ket  vigyük  át  világosabb  helyiségbe.  Ezeknél  a 
növényeknél  akár  teljes  lombvesztést  is  tapasz-
talhatunk. Ne keseredjünk el; a meleg és az öntö-
zés új hajtások nevelésére ösztönzi a növényeket, 
miután a száraz részeket eltávolítottuk.

A világos helyiségben teleltetett dézsanövé-
nyek  visszametszését  márciusban  elkezdhetjük.  
A visszavágás mértékét a növény formája hatá-
rozza meg. A  leandert csak  ritkítsuk,  erôsebben 
virágzás után metsszük meg, ha a jobb bokrosodás 
miatt arra szükség van. A törzses fácskáknál (fuk-
szia, sétányrózsa) ügyeljünk arra, hogy megmarad-
jon a gömbölyded koronaforma. Csak az egymást 
keresztezô, egymásra érô vesszôket távolítsuk el.  
A  csüngô  termetû  növények  (verbéna,  fukszia) 
oldalhajtásait  csak  kétharmadára,  a  függôkosár 
közepén  növôket  pedig  2-3  szemre  metsszük 
vissza.  Ily  módon  szép,  gömb  formájú  növényt 
kapunk.

A  lombhullató  terasznövények erôs metszést 
igényelnek,  amelyet  minden  évben  átültetés  is 
kövessen.  Ezek  a  muskátli,  a  cserjés  margitvi-
rág,  a  díszbanán,  a  fukszia,  az  angyaltrombita, 
a  kalapácscserje,  a  szobahárs  és  a  sétányrózsa.  
A kora  tavasszal nyíló növényeket,  így az azále-
át, ne metsszük vissza, mert azzal a már kialakult 
virágrügyeket is eltávolítjuk.

ÁTÜLTETÉS A dézsás növények  tartásánál  job-
ban kell ügyelni a földkeverék és az edény meg-

választására,  az  öntözésre  és  a  szélvédelemre, 
mint  a  kertbe  ültetett  növények  esetében.  Az 
ültetôedény, néhány kivételtôl eltekintve, nagy-
méretû  legyen,  hogy  sok  föld  férjen  bele,  ami-
ben  több  víz  és  a  tápanyag  felvételére  képes, 
dús  gyökérrendszer  tud  kialakulni.  Az  edények 
kiválasztása során a méreten és az esztétikán kí-
vül fontos szempont a könnyû tisztíthatóság és 
a tartósság is.

A  dézsás  növények  számára  kifejezetten  jó 
minôségû,  tápanyagban  gazdag,  jó  víztartó  ké-
pességû  földkeveréket  válasszunk.  Kerüljük  az 
olcsó, de könnyen kiszáradó,  tisztán tôzeges ke-
verékeket, válasszunk inkább komposztált marha-
trágyát vagy komposztföldet! Földkeveréket ma-
gunk  is  készíthetünk 1/3  rész  érett  komposztból 
vagy marhatrágyából, 1/3 rész humuszban gazdag 
kerti földbôl és 1/3 rész fehértôzegbôl, amihez ke-
verhetünk  némi  homokot  is.  A  tápanyagigényes 
növények, például a hortenzia, az angyaltrombita 
(Datura) vagy a  leánder számára 1/2-re növeljük 
a komposzt vagy marhatrágya arányát. A mész-
kedvelô növények (pl. olajfa) talajába egy jó adag 
mészport is keverjünk.

A  dézsás  növények  kevés  esôvizet  tudnak 
hasznosítani, ezért rendszeresen öntözni kell ôket. 
Száraz, meleg  idôben naponta kétszer,  reggel és 
este is megkínálhatjuk ôket vízzel. Elôzzük meg a 
pangóvíz  kialakulását úgy,  hogy  vízelvezetô nyí-
lással ellátott edényt választunk. A fából készült 
dézsát legjobb, ha téglákra vagy rácsozatra állít-
juk, így ne korhad el az alja.

A  dézsás  növényekben  könnyen  kárt  tesz  az 
erôs szél, ezért óvnunk kell. Lehetôleg szélárnyé-
kos  helyre  tegyük  ôket.  Az  erkély  vagy  a  terasz 
uralkodó szélirányba fekvô oldalát lezárhatjuk lé-
cekbôl  készült  támfallal,  amire  kúszónövényeket 
futtatunk.

harmath Rita
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