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Gyomirtó permetezôszer
a burgonya gyommentesítésére

Darázsirtó hab
Új habaeroszol technológia
a darazsak ellen

Kaphatók a gazdaboltokban!
„

Alább közöljük azokat a közkeletû hibákat, melyek 
a kellô gyakorlattal nem rendelkezô kezdô kertész-
kedôknél a leggyakrabban elôfordulnak.

Ezeket hosszú üzleti gyakorlatunk alatt sok 
alkalommal volt módunk megfigyelni s úgy véljük, 
szolgálatot teszünk azzal is, ha ezúttal nemcsak 
azt írjuk le, hogy mit hogyan kell csinálni, hanem 
azt is, hogy mit nem szabad.

Nem szabad nagy esô után rámenni a sáros ta-
lajra, gyomlálni vagy kapálni, mert kôkeménységû-
re tapossuk össze. Viszont kár esô után a már meg-
szikkadt talajt teljesen kiszáradni hagyni, ilyenkor 
kapáljunk legalább sekélyen, bontsuk meg a talaj 
felületét, hogy ez által is megakadályozzuk a talaj-
ba beszivárgott nedvesség elpárolgását. Egy kapá-
lás egyenlô egy öntözéssel!

Hiba friss forgatásba, vagy frissen készített 
melegágyba azonnal vetni, vagy ültetni. Elôzônek 
üllepednie kell, utóbbinak kissé lehûlnie kell.

Hiba az ôszi ásást elgereblyézni! A nagy hanto-
kat jobban átjárja a fagy.

Hiba apró magvak, pl. Petúnia vetését földdel 
takarni, a takaratlan magot erôs vízsugárral öntöz-

ni. Az ilyen magvetést üveglappal, papírral kell be-
fedni. Hiba a gyomot magbamenni hagyni az ilyen 
magvas szárat elégetés helyett a földbe ásni.

Hiba magasan tartott kannából öntözni, a víz 
kimossa, vagy kiiszapolja a növényt.

Hiba szobai cserepes növények földlabdáját 
átültetéskor lerázni, gyökerét lemosni. Lehetôleg 
sértetlen földlabdával ültessünk át, hacsak nin-
csenek a gyökerek elrothadva, vagy a föld teljesen 
megdohosodva.

Hiba a Dáhlia-gumókat egyes gumókra úgy 
szétszedni, hogy ne jusson minden darabhoz egy 
rész a szárból is, mert magán a gumón rügy nincs, 
nem hajt ki.

Hiba örökzöldek, fenyôk földlabdáját ültetés-
kor szétrázni, a zsákrongyot róla leszedni. Ép föld-
labdával, a zsákrongyot csak kibontva, de nem ki-
húzva alóla, kell ezen növényeket ültetni.

Hiba Orgonát, Forsythiát, Philadelphust ôsszel 
vagy tavasszal metszeni virágzás elôtt, a helyes 
eljárás virágzás után azonnal. (Csak ifjítani lehet 
ôsszel, de így sem virít tavasszal.)

Hiba gyümölcsfára csizmásan felmászni, a fel-
sértett farészek nehezen gyógyulnak.

Kár a fákat közvetlen tôben trágyázni, a csurgó 
(a lombkorona kerülete) irányában körbefutó árok-
ba rakjuk a trágyát.

Idei lapszámaink a múlt bölcsességeibôl történô szemezgetéssel kezdôdnek. Ezúttal is a Monori 
Mag Zsebnaptár 1936-ban megjelent egyik kiadványából szedtünk csokorba néhány jó tanácsot, 
amelyek csak a papírlapon koptak meg...

„

Kelés elôtt vagy kelés után is alkalmazható, gyors 
hatású (1. a gyomnövény növekedése leáll, 2. sárgul-
nak a levelek, 3. elszáradnak a levelek) készítmény, 
amely gazdaságos és könnyen adagolható kiszerelé-
sekben kapható.

Kontakt és gyomorméreg, hatására a rovarok mozgása rendelle-
nessé válik, majd elpusztulnak. 
Felhasználható paprika-, paradicsom-, alma- és szôlôkultúrákban 
az almamoly, szôlômoly, levéltetvek, gyapottok-bagolylepke, 
üvegházi molytetû ellen.

A hozzáférhetetlen helyen lévô, nem látható darázsfészek 
kezelésére is használható a Darázsirtó hab. Több órán ke-
resztül tartó ölôhatásának köszönhetôen a kezelés után a 
fészekbe visszatérô egyedek is elpusztulnak.
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Kertünk kialakításakor jó, ha tisztában va-
gyunk azzal, hogy milyen talajba ültetünk. 
A tápanyagszint ellenôrzésének legbiztosabb 
módja a  talajvizsgálat.  Ránézésre nem lehet 
megállapítani, hogy milyen tápanyagra van 
szüksége a növényeknek. Ha már megjelenik a 
hiánytünet, az azt jelenti, hogy nem volt meg-
felelô a tápanyagellátás, a növény tulajdon-
képpen „beteg”.

Sok esetben elôfordul, hogy az egyik elem több-
lete elnyomja egy másik elem hiányának tüne-
tét. Ennek tisztázását biztosítja  a talajvizsgálati 
eredmény. Ugyanakkor a talajmintavétel módja 
alapvetôen befolyásolja a talajvizsgálati ered-
mény helyességét, ezért fontos a mintavétel sza-
bályainak betartása:
ß Sok helyrôl vegyünk egy átlagmintát, körül-

belül 15-20 leszúrásból keverjük össze. 
ß Ha egy azonosan elôkészített területen azonos 

növényt termesztünk, elég egy jó átlagmintát venni.

Amennyiben akadnak a területen belül prob-
lémás részek, rossz foltok, akkor ez utóbbiakból 
külön is célszerû mintát begyûjteni.     
ß Az állományból betegség miatt kipusztult nö-

vények alól nem szabad mintát venni, mert ott biz-
tos, hogy felhalmozódott a tápanyag, a növény azon 
a részen nem vette fel, így torz eredményt kapunk.
ß Cserepes növény esetén, a növény nyaki 

részét ujjunk közé fogva tenyerünkre fordítjuk a 
földlabdát. Ezután a teljes földlabdamélységbôl 
lehúzunk egy talajcsíkot. Egy átlagmintát 15-20 
cserépbôl keverjünk össze. Minden esetben a tel-
jes gyökérzónaréteget mintázzuk.
ß Mélyen gyökeresedô növényeknél (gyü-

mölcsfák, díszcserjék, szôlô stb.) 2 rétegminta vé-
tele ajánlott. Az egyiket 0–30 cm-es, a másikat 
30–60 cm-es rétegbôl gyûjtsük össze. 
ß Tápoldat vagy szilárd tápanyag kijuttatása 

után pár napig ne vegyünk mintát.
ß A mintavétel után kb. 0,5 kg jól elkevert 

átlagmintát nejlonzacskóba zárva küldjünk el a 
laboratóriumba. A minta jelzését annak külsô ré-
szére kell elhelyezni úgy, hogy ne szakadjon és ne 
sérüljön meg.

Legfontosabb a kora tavaszi, vagy az ültetés 
elôtti vizsgálat.

Ha szerves trágya bedolgozását is tervezzük, 
akkor vásárlás elôtt célszerû megvizsgáltatni, hogy 
milyen minôségû anyaggal van dolgunk és fel sza-
bad-e használni az adott növény termesztésére.

Dr. Lammel Kálmánné

Talajmintát szabályosan
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Április hónapja a csemegekukoricák vetésének ide-
je. A kukoricák a csírázáshoz 10-14 ˚C-os talajhő-
mérsékletet igényelnek. A magokat 1-2 cm mélyre 
vessük, 70 cm-es sor- és 20 cm-es tőtávolságra.   
A sorok közé vethetünk salátát, zöldhagymát, sü-
tőtököt is. A saját magunk által termelt kukorica 
íze azért is édesebb, mert a leszedést követően a 
magvakban lévő cukrok megkezdik az átalakulást 
keményítővé. Lehetőség szerint kerüljük a hosz-
szabb ideig tartó tárolást és a mélyhűtést. 

Normálédes fajtáink 
Alkalmazkodó képességük 
nagy, ideális választás min-
den házikertbe.  
Aranymazsola: Hagyomá-
nyosan népszerű, középkorai 
érésű, elsősorban friss fo-
gyasztásra javasolt fajta.
MV Júliusi: Korai érésű, nagy 
ellenálló képességű hibridku-

korica. A korai vetést jól tűri, a kezdeti fejlődése 
is gyors. Ideális házikerti fajta. 
Spirit F1: Bőtermő, középkorai érésű hibrid. 
Puma F1: Szárazságtűrő, középkorai fajta.
Royalty F1: Középérésű, bőtermő, finom ízű 
hibrid. 
Premi-R: Nagyon finom ízű, bőtermő hibrid. 

Szuperédes fajtáink 
Cukortartalmuk magasabb a többi fajtához képest. 
Jól tárolhatók, minőségüket leszedett állapotban is 
sokáig megtartják. Más kukoricafajtáktól jól elkü-
lönítve termesszük őket a keresztbe porzás elkerü-
lése érdekében. Ezeket a fajtákat csak jól átmelege-
dett talajba és a többi fajtánál sekélyebben vessük. 
A felhasználás során kerüljük a hosszú idejű főzést, 
hogy a cukortartalom megmaradjon.  
Golda F1: Korai, jó termőképességű, a nagyüze-
mi termelésben már bizonyított hibrid. 
Dessert Resist 73: Betegségeknek ellenálló 
hibrid.

A Rédei Kertimag Zrt. csemegekukorica ajánlata

  Keresse termékeinket a gazdaboltokban!    www.kertimag.com
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A magyar fogyasztók egyértelmûen a sárga 
hüvelyû babfajtákat kedvelik jobban, friss 
fogyasztásra ezt a típust keresik. Az utóbbi 
idôben némi fellendülés tapasztalható a zöld 
hüvelyû fajták keresletében, ez elsôsorban a 
fogyasztási szokások, az ételválaszték bôvülé-
sének tudható be. 

A hazánkban termesztett babfajták nagy része, 
növekedésük alapján, két csoportba sorolható:     
ß bokorbab (guggonülô, vagy gyalogbabok),
ß  karósbab (futóbab), ide sorolhatók az ún. tûz-

babok is.
A fentiek közül jelentôsebb a bokorbab ter-

mesztése, melynek sárga hüvelyû és zöld hüvelyû 
változata ismert. Sok helyen kedvelt az ún. kifej-
tôbab termesztése is, ez lényegében a zöldbab és 
a szárazbab közötti érettségi állapotot jelenti. Lé-
teznek kifejezetten ilyen célú fajták is.

A zöldbab az A-, B1-, B2- és E-vitaminok mel-
lett kalciumot, foszfort, vasat, ásványi anyagokat 
tartalmaz, s a nélkülözhetetlen aminosavak nagy 
része is megtalálható benne.

HÔIGÉNY: A bab melegigényes zöldségfaj, legjob-
ban 18-22 °C-on érzi magát, a csírázás megindulá-
sához azonban már a 10 °C-os talajhômérséklet is 
elegendô. A generatív szervek fejlôdéséhez 20-25 
°C az ideális, ennél magasabb hômérsékleten az ön-
tözés vagy a párásítás ajánlott. 35 °C felett jelentôs 
terméselrúgás következhet be. Jelentôs hômérsék-
let-ingadozás – különösen, ha hideg éjszakát me-
legebb nappal követ – ugyancsak termékenyülési 
problémákat okozhat. 10 °C alatt növekedése leáll, 
a virágok, terméskezdemények már 0,5 °C-on, a ve-
getatív részek pedig 0-–2 °C-on elpusztulnak.

FÉNYIGÉNY: Közepesnek mondható, a köztes ter-
mesztést is elviseli. Erôs napsütésben levelei ösz-
szecsukódnak, ezzel is csökkentik a levélfelületre 

A zöldbab
termesztése

jutó fény mennyiségét. Az erôs megvilágítás is 
okozhat terméselrúgást. A közepes fényigény le-
hetôvé teszi a bab egészen korai termesztését, 
fátyolfóliás, kisalagutas hajtatását is.

VÍZIGÉNY: A babnövény növekedése, fejlôdése so-
rán is vannak a vízigény szempontjából kritikus idô-
szakok. A csírázás ilyen stádium, a nagy fehérjetar-
talmú magvak tömegük 80–170%-ának megfelelô 
vízmennyiség felvételére is képesek. Megfigyelések 
szerint a vízfelvétel egy nap alatt bekövetkezhet.

A másik fontos idôszak a virágzás, termés-
kötés idejében tapasztalható, ilyenkor a megelôzô 
idôszakhoz képest akár a kétszeresére is nôhet a 
vízigény. Meleg, száraz periódusokban minden-
képpen öntözni, esetleg párásítani kell.

TÁPANYAGIGÉNYES NÖVÉNY A szükséges táp-
elemeket a rövid tenyészidô miatt rövid idô alatt 
veszi fel, ezért javasolt a könnyen felvehetô mû-
trágyák használata. Különösen nagy a nátrium- és 
káliumigénye. Az egyik legnagyobb tápanyag-fel-
vételi idôszak a virágzás, ilyenkor az addig felvett 
mennyiség kétszerese is jelentkezhet nitrogénbôl, 
foszforból, káliumból és kalciumból. Különösen 
fontos a N-szükséglet korai kielégítése, mert a 
nitrogénmegkötés (Rhizobium fajok által történô 
nitrogéngyûjtés) csak késôbb indul.

A bokorbab magas  humusztartalmat igénylô 
növény, javasolt a 10-15 kg/m2 érett istállótrágya 
kijuttatása, ennek hiányában elôveteménye le-
gyen valamilyen trágyás kapás növény (paprika, 
paradicsom). A karósbab fészektrágyázása is el-
terjedt egyes vidékeken.

SZAPORÍTÁS A zöldbab szaporítása magvetéssel 
történik, palántázása nem jellemzô.

A csírázásához legalább 10 °C-os talajhômér-
séklet szükséges, így a vetés április közepén, 20-a 
körül kezdhetô, a fôvetés idôszaka május köze-

péig (végéig) tart. Másodvetésben is termeszthe-
tô, ilyenkor a vetés júniustól július közepéig vé-
gezhetô. A rövidebb tenyészidejû fajták az elsô 
ôszi fagyok elôtt betakaríthatók. A nyári vetés 
elôtt az esetek többségében szükséges a talaj 
elôöntözése, amellyel megkönnyítjük a talaj-elô-
készítési munkákat, illetve az erôsen lecsökkent 
talajnedvességet is pótoljuk. Házikertben jellem-
zôen 40-50 cm-es sortávolságra és 5-8 cm-es 
tôtávolságra vetik a babot. Fontos, hogy a vetés 
mélysége legalább 4-5 cm legyen! Elôfordul rit-
kán a fészkes vetés is, ilyenkor általában 40×40 
cm-es tenyészterület az ajánlott. Egy fészekbe 
4-6 db mag kerüljön!

A karósbab termesztésekor 2,5-3 m-es karó-
kat tûzzünk le egymástól 70-80 cm távolságba, 
gúla alakban. Egy karóhoz – annak külsô oldalára 
- akár 6-8 szem magot is vethetünk. 

A hagyományos karós mûvelésnél intenzívebb 
forma a kordonos mûvelés. A karósbab szabadföl-
di korai vetésének idôpontja április 20., a szabad-
földi általános vetése május 10. A kordonos mûve-
léshez méterenként 10-15 magot vessünk.

Ápolási munkái közül a sekély kapálásra és a 
kritikus vízfelhasználási idôpontban történô víz-
pótlásra hívjuk fel a figyelmet.

BETAKARÍTÁS A zöldbab betakarítása akkor kezd-
hetô, amikor a hüvelyek elérték teljes nagyságukat, 
de még zsengék, a magvak fejletlenek. A fejlett, 
egészséges állomány 3-4 szedést is lehetôvé tesz. 

Kerti tipp

A folyamatos ellátás érdekében alkalmazzuk 
a szakaszos vetés módszerét, 7-14 napon-
ként kövessék egymást az egyes szakaszok.

Szálkamentes fajták
Kiemelkedő terméshozam
Prémium minőség
Saját nemesítés
Csávázott vetőmag

www.zkivetomag.hu

Csak
a ZKI kínálatában!
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Az elöregedett hüvelyeket, amikor a faluk még 
nem kemény, kifejtôbabnak is megszedhetjük.

A legrövidebb tenyészidejû fajta a vetéstôl 
számított 60-65 nap múlva szedhetô. A korai 
vetésû bab június végétôl már betakarítható, a 
karósbab szedésének kezdete július közepére, má-
sodik felére esik.

TERMESZTÉSRE JAVASOLT FAJTÁK
Sárga hüvelyûek: Bodor, Cherokee, Budai piaci, 
Debreceni sárga, Maxidor, Lada, Janka, Sonesta, 
Orinoco
Zöld hüvelyûek: Buvet, Scuba, Artemis, Stanley, 
Magnum
Kifejtô fajták: Gipsy, Borlotto, Réka
Karósbab fajták, fajok: Juliska, Mariska, Iregi fehér 
salátabab, Rotblühende, Zalán

A ZÖLDBAB FONTOSABB KÁRTEVÔI: Gyapot-
tok-bagolylepke, fésûslábú viráglégy, fekete répa-
levéltetû, közönséges takácsatka, babzsizsik.

FONTOSABB BETEGSÉGEK: Babmozaik, a bab 
levélsodródása, a bab xantomonászos betegsége, 
a bab pszeudomonászos betegsége, a bab kolle-
totrihumos betegsége, babrozsda.

Gyúrós János

Sikeres próbálkozások történtek a váz nélkü-
li fóliatakarásos technológia bevezetésére is. 
A szabadföldi vetéseket 2-3 héttel megelôzô 
vetés (április elsô fele) 10-14 napos koraisá-
got eredményez. A fóliaágyak 1,2 m szélesek, 
széleiken 25 cm magas bakhátak tartják a fó-
liát. Erre a célra a 0,04 mm vastag, 500 db  
1 cm átmérôjû perforáció/m2 fólia alkalmas. 
A vetéskor a soros (ágyásos) elrendezés aján-
lott, az optimális növényszám: 40-50 db/m2.

A magvetés fátyolfóliás takarása is 7-10 
nappal korábbi szedést eredményezhet.

Ilyenkor fontos ápolási munka a szel-
lôztetés, illetve a külsô hômérséklet tartós 
emelkedése esetén a fólia eltávolítása.

  Jó tudni! 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
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AMIT A CSIGÁKRóL TuDNI KELL! Több ártal-
mas csiga is megfordulhat a kertekben, legbosz-
szantóbbak mégis a meztelencsigák. Ez utóbbiak 
polifág károsítók, a kertészeti zöldségnövényeket 
éppúgy szeretik, mint a dísznövényeket. Kedvenc 
tápnövényeik a saláta, a káposztafélék, a szamó-
ca és a puha levelû dísznövények, mint például az 
árnyékliliom. 

A palántákra kifejezetten veszélyesek, mert 
azok megrágásával akár a teljes növény pusztu-
lását is okozhatják. Kora tavasztól késô ôszig ká-
rosítanak, évente egy kifejlett egyed több alka-
lommal rakja le tojásait, így egy évben akár több 
száz új egyed is kifejlôdhet. Különösen kedvez a 
szaporodásuknak a csapadékos idôjárás és a ned-
ves, páradús növények környezete. 

Az elmúlt években a legnagyobb kárt fôleg 
a spanyol csiga okozta, ami szinte mindent el-
pusztít. Nagyon mozgékony faj, de sajnos keserû 
nyákot termel, ezért kevés a természetes ellensé-
ge és még a szárazságnak is jobban ellenáll, mint 
a többi faj. 
MIT TEHETüNK ELLENüK? Több módszer is lé-
tezik a csigák távol tartására. A legismertebb 

alternatív módszerek, például a megemelt vete-
ményes ágyás, vagy a földbe ásott, sörrel töltött 
pohár, a csigaûzô fûszernövények ültetése mellett 
a drasztikus konyhasóig mindennel találkozunk. 
Ezen mószerek hatékonysága megkérdôjelezhetô, 
viszont a Metarex Inov készítmény csigapusztító 
hatása szembetûnô!

A Metarex  Inov Colzaktiv technológiájának 
köszönhetôen csalogató szerrel ellátott, hosszú 
hatástartamú csigaölô készítmény. Lassan bom-
ló granulátum formátumú szer, amely a mez-
telen- és a házas csigákat egyaránt elpusztítja. 
Hazánkban a legattraktívabb és leghosszabb 
hatástartamú csigaölô készítmény,  ami a csa-
padéknak ellenálló formulációjának köszönhe-
tôen stabilan megôrzi a granulátumszemcséket 
a szétmállástól. Így a csigák folyamatosan érint-
keznek vele, bôrükön át is felveszik és táplálkoz-
nak is a szerbôl. 

Jó esôállóságának köszönhetôen hosszú a 
hatástartama, az eddig ismert hagyományos csi-
gaölô készítményekhez képest dupla annyi ideig a 
talaj felszínén marad.

Mártha Izabella

Metarex Inov: a csalogató csigaölô
Több alternatív módszer 
létezik a kertünkben 
garázdálkodó csigák 
távol tartására, de mi most 
egy új, különleges 
tulajdonságú csigaölôt sze-
retnénk bemutatni, 
ami jelenleg a 
leghatékonyabb készítmény 
a hazai piacon.

Nagy mennyiségû csapadék után is jól látható a granulátum

Védje meg kertjét a csigainváziótól 
Metarex Inov®-val!

A Metarex Inov® csalogató szerrel ellátott, hosszú hatástartamú 

csigaölő készítmény. Lassan bomló granulátum, amely  a meztelen 

és a házas csigákat egyaránt távol tartja. Hazánkban az egyik 

legattraktívabb és leghosszabb hatástartamú csigaölő készítmény, 

mert a csapadéknak ellenálló formulációjának köszönhető en 

a granulátumszemcsék nem mállnak szét, hosszú ideig a talaj felszínén 

maradnak. A csigák érintkezés és táplálkozásuk során veszik fel 

a Metarex Inov® csigaölő szert, ami rövid idő alatt fejti ki ölő  hatását. 

Egységes szemcsemérete miatt akár kézi mű trágyaszóróval is 

kijuttatható, nem porzik, így nem veszélyezteti az emberek egészségét.

www.szepzold.hu

250 g 40–50 g/100 m2

Csigaölő szer

40 g/kg (4 %m/m) metaldehid hatóanyag-
tartalmú csigaölő szer, granulált csalétek (GB)

A Metarex Inov® azonos a 04.2/2124-1/2014 NEBIH szám alatt 
engedélyezett Limatak csigaölő szerrel
Forgalmazási kategória: III.
Az engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő szer gyártója: 
De Sangosse SA, Bonnel BP5, 47480 Pont du Casse, Franciaország
Engedélyokirat-tulajdonos hazai képviselője:
Dr. Selmeczi József, 8900 Zalaegerszeg, Baross u. 69. Tel.: +36 92 348-444
Forgalmazza: Kwizda Agro Hungary Kft., H-1138 Budapest, Váci út 135–139. A épület, V. emelet, 
Telefon: +36 1 224-7300, E-mail: kwizda@kwizda.hu, www.kwizda.hu
Engedélyszám: 04.2/2494-1/2014. NÉBIH

Új csalétek- 
technológia, 

megbízhatóbb 
és tartósabb 

hatással!

Metarex
ed

250 g

sigaölö

40–

K-KWIZ-KWIZ-066-15_Metarex Inov hirdetes A5.indd   1 2015.04.09.   10:11:19



A paradicsomvész és a burgo-
nyavész betegségét ugyanaz 
a gomba (Phytophthora infes-
tans) okozza. Találó a betegség 
elnevezése, utal annak gyors 
terjedésére, súlyos kártételére. 
Néhány nap alatt képes a növények 
lombját teljesen leszárítani, elpusztíthatja a 
paradicsombogyókat, megfertôzi a talajban 
növô burgonyagumókat. Tenyészidô alatt – az 
idôjárástól függôen – több alkalommal lehet 
szükséges a megelôzô kémiai védekezés.

TüNETEK PARADICSOM NÖVÉNYEN A paradi-
csomleveleken szabálytalan, nagy, a levél szélétôl 
kiinduló foltok jelennek meg, ezek kezdetben vi-
zenyôsek, majd sárgulnak, barnán elhalnak, lógó 
állapotban a száron maradnak. A folt szélén ál-
talában párás idôben fehéres bevonat, a gomba 
sporangium gyepe képzôdik, az ezekrôl leváló 
spórák terjesztik a kórokozót. A levélnyélen és a 

száron barna, megnyúlt, szabálytalan folto-
kat, elhalást okoz. Gyakran néhány nap alatt 
a növényzet teljes lombja megbarnul, mintha 
leforrázták volna.

Súlyos kárt idéz elô a bogyókon márványo-
zott, barnás színû, nagy kiterjedésû, több cm-es ke-
mény foltok formájában. A folt alatt a termés húsa 
is barnás elszínezôdést mutat. A fertôzött bogyó 
beérik, ekkor a foltok megpuhulnak. Csak a zöld, 
növekedésben lévô bogyókat fertôzi. A tünetek 
megjelenése után a bogyókon kémiai védekezéssel 
nem tudunk beavatkozni a betegség lefolyásába.

TüNETEK BuRGONYÁN A burgonyalevelek tü-
netei hasonlóak a paradicsomnál leírtakéhoz.  
A burgonya leveleirôl vízzel lemosódnak a gom-
ba spórái a talajba, és a gumókat is megfertôzik, 
a héjon szabálytalan alakú barnás, lilás árnyalatú 
elszínezôdést, kissé besüppedô foltokat okozva.

JÁRVÁNYOK KIALAKuLÁSA A gomba fertô-
zött, talajra hullott növényi maradványokon és 
fertôzött, tárolt burgonyagumóban is áttelel.  
A tavaszi fertôzés általában az elültetett, fertô-
zött gumókból kihajtott növényekrôl indul el, ró-
luk kerül a gomba a paradicsom lombjára. Nyár 
eleji megjelenésétôl a termés betakarításáig fellé-
pésére számítani lehet, bár a nyár végi járványok 
a gyakoribbak.

Két betegség – egy kórokozó

Fertôzés után a paradicsom levélzete elhalt Beteg paradicsombogyók a gomba fehéres bevonatával

A növények fertôzése 12-15 °C léghômérsék-
letnél és néhány óráig tartó nedves levélfelületnél 
következik be. A kórokozó fejlôdéséhez, a fokozott 
spóraképzéshez 18-22 °C hômérséklet az optimá-
lis. Szaporító képletei vízcseppekkel, légmozgással 
is terjednek, a levelek légzônyílásain és bôrszöve-
tén hatolnak be a növénybe. 

VÉDEKEZÉS Szabadföldön és termesztô berende-
zésben történô nevelésnél fontos, hogy a növény-
állomány jól átszellôzhetô legyen, ne legyenek 
sûrûn a növények. 3 éves vetésforgó betartása 
ajánlott. Szabadban május 2. felétôl várható a 
betegség megjelenése. Tartósan magas páratar-
talmú, ködös idôszakban, hûvös, esôs napok elô-
rejelzése esetén megelôzô permetezés szükséges. 
Folyamatosan figyelni kell a tünetek megjelenését 
a lombozaton, és az elsô tünetek feltûnésekor 
permetezéssel meg kell állítani a gomba felszapo-
rodását, a járvány kialakulását.

A betegség ellen kontakt és szisztémikus 
hatású gombaölô szerek vannak forgalomban. 
A kontakt szereket megelôzô (preventív) kezelé-
sekre, míg a felszívódó hatásúakat járványos, sú-
lyos esetekben ajánlják. A szisztémikus szerekkel 
szembeni kórokozó-rezisztencia kiküszöbölésére 
újabban kombinált (kontakt + szisztémikus) ható-
anyagú gombaölô szerek kaphatók. 

PARADICSOM- ÉS BuRGONYAVÉSZ ELLEN 
ENGEDÉLYEZETT SZABADFORGALMÚ GOMBAÖLÔ 
SZEREK (KIS KISZERELÉSBEN IS KAPHATóK)

Hatásmód hatóanyag neve növényvédô 
szer neve

Kontakt hatású szerek

réz-
tartalmúak

bordói keverék Bordói por, 
Bordóilé neo

réz-hidroxid Champ, 
Champion

réz-oxid Nordox

tribázikus réz-szulfát Cuproxat FW

mankoceb

Dithane, 
Manfil, 
Vondozeb, 
Manzat

mankoceb+
réz-oxiklorid

Miltox special 
extra

Szisztémikus hatású szerek

azoxistrobin Amistar, 
Mister

propamokarb Proplant

propamokarb+fosatil Previcur 
energy

ciazofamid Ranman top

Kombinált (kontakt+szisztémikus hatásúak) szerek

benalaxil+mankoceb Galben M

benalaxil+ réz-oxiklorid Galben R

mefanoxam+mankoceb Ridomil Gold 
MZ

cimoxanil+mankoceb Profilux

cimoxanil+réz-oxiklorid Kupfer 
Fusilan

cimoxanil+zoxamid Lieto

dimetomorf+mankoceb Acrobat MZ

dimetomorf+réz-oxiklorid Forum R

iprovalikarb+réz-oxiklorid Melody 
compact

A szerek felhasználására vonatkozó bôvebb 
információ a csomagolóanyag címkéjén olvas-
ható.

Dr. Némethy Zsuzsanna
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Több tafrinafaj is megtámadhatja a fáinkat.  
A legsúlyosabb károkat az ôszibarackon 
okozza. Különösen a nektarin és a sárga húsú 
fajták szenvedhetnek tôle. A rügyekben vagy 
azok felületén és az ágakon is át tud telelni. 
Tehát a védekezéssel nem várhatunk a tünetek 
megjelenéséig. Ekkor már késô! Csak megelô-
zéssel lehet védekezni ellene.

JELLEGZETES TüNETEK Már 4 és 14 ˚C közötti 
átlaghômérsékleten, a szétnyílt rügypikkelyek mö-
gött is fertôzni tudja a zöld levélkezdeményeket. 
Továbbterjedéséhez a 4-8 ˚C átlaghômérsékletet 
igényli, nemhiába hívják dérgombának is. A fertô-
zés után csak 1-2 héttel jelentkeznek a jellegzetes 
tünetek, a deformálódott, elszínezôdött levelek. 
Erre utal a latin neve is: Taphrina deformans. 

VÉDEKEZÉS A hidegebb, párásabb kertekben 
egyetlen évben sem lehet kihagyni a védekezést, 
mindig permetezni kell. Sok szakember szerint az 
ôszibarack már a néhány milliméteres levélfelü-
lettel is fel tudja venni a belülrôl védô, felszívódó 
(szisztémikus) szereket. Hûvös tavaszon ismételni 
is kell 5-7 naponta, amíg a levegô hômérséklete 
el nem éri a 15-20 ˚C-t. Ekkor leáll a dérgomba. 
Nyáron újra megjelenhet, 2010-ben a gyümölcsö-
ket is eltorzította. 

MIT HASZNÁLJuNK? A finomabb ôrlésû rézké-
szítményekkel rügypattanásig, illetve némelyikkel 
piros bimbóig is kezelhetnek. Közülük néhányat 
felsorolunk. Az érzékenyebb, illetve fejlettebb 
fáknál inkább az alacsonyabb dózisokkal dolgoz-
zanak: Champion 50 WG, Cuproxat FW, Champ 
DP, Funguran-OH, Nordox 75 WG, Joker 77 WP stb. 

(Ôszibarackban nyáron is használhatják a Cupro-
xat FW-t.)

Kénytelenek vagyunk kockáztatni a rezek ké-
sôbbi kijuttatásával, mert nagyon lecsökkent a 
III. kategóriás tafrina elleni gombaölôk száma. Ha 
jól érzékelem, egyetlen III. kategóriás rézmentes 
gombaölô maradt, a felszívódó (szisztémikus) 
Score, mely Alfa-Solo neveken is kapható. 

Rézpótló kontakt szerekbôl teljes a hiány. 
Csak a Miltox Speciál Extrában találhatjuk meg a 
mankoceb hatóanyagot, a réz partner mellett. A 
rézre érzékeny fajtáknál vagy a virágzás közelé-
ben lévô fáknál ezt ajánlom! A kijuttatás mind-
egyik szernél apró cseppképzéssel történjen, be 
kell fednünk az apró leveleket. A tapadást elô-
segítô segédanyagok elengedhetetlenek, a viaszos 
kis levélkéken kell megtapadni a permetlének.  
A fodros levelek leszedésével is sokat segíthetünk 
a fának. 

Zsigó György

Torzul, hullik az ôszibarack levele

A szilvának (bábaszilva) és a mandulának is 
van tafrinás betegsége, figyeljünk rájuk is!

  Jó tudni!

Ôszibarack
tafrinája

Szilvatafrina

Szatmár F1
Az első ellenálló partenokarp 
hibrid, házikerti termesztésre

• méh beporzás nem szükséges
• esős, szeles időben is köt
• nem található a termésben mag
• kiváló minőség
• nem torzul, görbülésre nem hajlamos
• pár permetezéssel is sikeresen termelhető
• talajra és tápanyagutánpótlásra 
• nem igényes
• erős gyökér és lombozat
• nem üregesedik
• betegségeknek ellenáll
• könnyen termeszthető
• ropogós

www.zkivetomag.hu
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A február végén, márciusban elvetett zöld-
ség- és egynyári virágmagvaink többsége már 
kicsírázott, a kis palánták fejlôdnek. Elérik azt 
a kort, amikor át kell ültetni ôket a közös ve-
tôládából külön cserepekbe, poharakba. Ez egy 
kicsit pepecselôs munka, némi rutint is igényel.

PÁRKÁNYRóL A SÁTORBA A lényeg, hogy öntöz-
zük be a palánták földjét, majd kisebb, maroknyi 
darabokban óvatosan emeljük ki a talajt. Így a gyö-
kerek és növénytövek többsége nem sérül. Óvato-
san, egyesével, maximum kettesével helyezzük új 
helyükre, a talajt óvatos nyomkodással tömörítsük 
gyökereikhez, majd öntözzük meg. Ebben a fázisban 
palántáink hajlamosak a nyurgulásra, így hûvösebb, 
de a lehetô legvilágosabb helyen neveljük tovább 
ôket. Erre leginkább még mindig az ablakpárkány a 
legcélszerûbb, de akinek van fóliasátra, vagy üveg-
gel lezárt kis melegágya, azt is használhatja. Arra 
kell figyelni, hogy e termesztôberendezésekben a 
hômérséklet ne essen 10 fok alá huzamosabban. 

VÉDELEM A palántákat érdemes 2-3 hetente bor-
dóilé és kén oldatával meglocsolni. Ezzel a talajlakó, 
a gyökérnyakat, a szárat támadó gombákat tudjuk 
elpusztítani. A réz egyébként is jót tesz: erôsíti a 
szöveteket, vastagítja a levél és szár bôrszövetét. 
Ez egyrészt a növénykék „tartásán” javít, másrészt 
kevésbé lesz sérülékeny felületük gombák, bakté-
riumok számára.

SZOKTATÁS uTÁN Április második felében a ker-
ti hômérséklet már hosszabban is megfelel palán-
táinknak. Rakjuk ki azokat déltôl néhány órára, 
szélcsendes, napos helyekre. Aztán este vigyük 
ôket vissza. Körülbelül egy-másfél hétig folytassuk 
ezt, mielôtt kiültetnénk ôket a szabad földbe. Ha-
sonlóan kell eljárni a fólia alatt nevelt palántákkal 
is! Máskülönben a nagy környezetváltozás sokkolja 
a növényeket: akár több hétre is megtorpanhat a 
fejlôdésük, azaz, amit nyertünk a korai, védett he-
lyen történt vetéssel, neveléssel, azt elvesztjük. 

-HOGY-

Palántáink ápolása
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A bogyós gyümölcsök sokoldalúságuk miatt 
sokunk kedvencei közé tartoznak. Kis helyen 
elférnek, egyszerû a szaporításuk, elhúzódó az 
érésük, sokféleképpen fogyaszthatók, színe-
sek, dekoratívak és nem utolsósorban nagyon 
egészségesek. Királynô köztük a málna, hiszen 
a fent említett összes tulajdonság igaz rá. 

TÍPuSOK, FAJTÁK 
Hagyományos egyszertermôk: ezek a fajták a má-
sodik évben teremnek a 2 éves vesszôkön.

Régebbi fajták: Fancsalszki egyszertermô, 
Nagymarosi, Malling Exploit, Malling Promise, 
Willamette, Glen Ample

 Újabb fajták: Fertôdi Zamatos, Fertôdi Kár-
min, Fertôdi Vénusz, Tulameen, Meeker 
Sárga málnák: Fertôdi Aranyfürt 

Fakultatív sarjontermôk: ezek a fajták teremnek a 
2 éves vesszôiken június-júliusban, majd a hosz-
szúra nôtt idei sarjak felsô rügyeibôl szeptember-
októbertôl fagyokig. (Speciális metszést igényel-
nek.)

Piros fajták: Fertôdi kétszertermô, Julcsi 
Sárga fajták: Fertôdi Narancs

Valódi sarjontermôk: ezek a fajták az elsô éves 
hajtásaikon lévô oldalrügyek kb. 80%-ából ter-
môhajtásokat hoznak, érésük augusztustól a fa-
gyokig tart. 

 Piros fajták: Dorka, Eszterházai kétszertermô, 
Autumn Bliss, Polana, Polka
 Sárga fajták: Golden Bliss, Golden Everest, 
Poranna rosa

A MÁLNA SZAPORÍTÁSA A legegyszerûbben 
gyökérsarjakról szaporítható, ami abból követ-
kezik, hogy ennek a félcserjének a gyökérzetén 
képesek rügyek képzôdni, amelyek a folyamatos 
megújulást biztosítják. 

A nyáron fejlôdött gyökérsarjakat érdemes 
októberben felszedni és az alaposan felásott új 
ágyásba átültetni. Az új ágyás kitûzésénél vegyük 
figyelembe, hogy a málna, bár eltûri a félárnyékot, 
a napfénytöbbletet több és jobb terméssel hálálja 
meg. Nagyon szereti a szerves anyagban gazdag, 
lazább, jó vízgazdálkodású talajokat, a szervestrá-
gyázást, mulcsozást, öntözést meghálálja. Ha na-
gyobb helyünk van a kertben, választhatjuk a töves 
mûvelést, ekkor 1 × 1 m sor- és tôtávolságra ültes-
sük a töveket, és mindegyik mellé tegyünk karót, 
amihez majd rögzítjük a tavasztól fejlôdô sarjakat. 

Ha kevés a helyünk, válasszuk a sövénymûve-
lést. Ekkor ültethetjük a töveket 1,5-2 × 0,5-0,7 m 
sor- és tôtávolsággal, de nem érdemes 2 m-nél 
szélesebb távolságot tartani, mert szárazabb és 
melegebb mikroklíma alakul ki, ami a júliusi-au-

Málna a kiskertben

Dorka Fertôdi Narancs Vénusz

Kerti tipp
Érdemes több fajtát ültetni, az egyszer-
termôk, fakultatív sarjontermôk és sarjon-
termôk kombinációjával gyakorlatilag jú-
nius elejétôl novemberig biztosíthatunk friss 
málnát a kertünkben.

gusztusi aszályban nem tesz jót a növénynek. En-
nél a mûvelésmódnál a fajta növekedésétôl függô-
en szükség lehet egy egyszerûbb oszlopos, huzalos 
támrendszerre, vagy karókra és zsinegre. 

Ültetéskor öntözzük be és töltögessük fel a 
töveket, ahogy a szôlôt szokás.

NÖVÉNYÁPOLÁS, METSZÉS (sövény, huzalos 
támrendszer esetén). A málna növény ápolása 
során figyelni kell a fejlôdô sarjak huzalok közé 
igazítására. 

Az egyszertermô fajták a második évre érik el 
a teljes méretüket és akkorra hoznak teljes ter-
mést. Ha öntözünk, a már termô ültetvényben az 
elsô sarjnemzedéket érdemes eltávolítani, hogy ne 
sûrûsödjön be az állomány. A letermett vesszôket 
rögtön szüret után távolítsuk el, hogy ne maradja-
nak fertôzési források. A sarjakat pedig ritkítsuk ki 
8-10 cm távolságra. Idôsebb tövek esetén a tôsar-
jakat ritkítsuk ki és több gyökérsarjat hagyjunk, 
jobb lesz a termôképességük. A termôvesszôket 
érdemes 150-180 cm magasságban bekurtítani 

(nem növi ki a támrendszert), lehetôleg lombhul-
lás után.

A fakultatív sarjontermôk tulajdonképpen 
egyszertermôként viselkednek, de ha az elsôéves 
sarjakat nem kurtítjuk be, akkor a felsô rügyek 
szeptember végétôl hoznak termést. A letermett 
részt a fagyok után visszavágva a vesszô nyáron 
újra terem. Az ápolási munkák megegyeznek a 
fentebb leírtakkal.

A valódi sarjontermôk már az elsô éveben je-
lentôs termést adnak a friss hajtásaikon, kb. au-
gusztus elejétôl egészen a fagyokig. Metszésük 
nagyon egyszerû: a fagyok beálltával tarra vágjuk 
a sort, ezáltal megszabadulunk a vesszôben át-
telelô kórokozók és kártevôk zömétôl. A növény-
védelem szinte magától megoldódik.

ÖNTÖZÉS, TRÁGYÁZÁS A málna víz- és táp-
anyagigényes növény, nagyon szereti a humuszban 
gazdag középkötött vagy laza talajokat, ezért tele-
pítés elôtt érdemes szerves trágyával, komposzttal 
vagy zöldtrágyával feltölteni a talajt (5-10 kg/m2). 
Termô ültetvényt is lehet szerves trágyázni: téli 
idôszakban a sorokra teríthetô vékony rétegben az 
érett istállótrágya, a komposzt. De akár növény-
maradványokat (fûkaszálék, nyesedék, zöldtrágya 
növények, lomb) is alkalmazhatunk mulcsként, ez-
zel is növeljük a talaj humusztartalmát.

A vízigénye folyamatosan magas, hisz a sarjak 
növekedése egész nyáron át tart. Ezért a hosz-
szabb, esô nélküli periódusokban mindenképp 
öntözzük! Ha légköri aszály veszélye áll fenn, ér-
demes párásító öntözést bevetni, kevés vízzel is 
jelentôs javulást tudunk elérni. 

Prokaj Enikô

Vesszôk és sarjak tavasszal Gyökérsarj

Szaporítóanyag vásárlásakor gyôzôdjünk 
meg arról, hogy a gyökérzet fejlett, szer-
teágazó, a hajszálgyökerek aránya magas. 
A gyökérsarjak tövén és gyökérzetén le-
gyenek jól láthatók a világos színû, fejlett 
rügyek már novemberben is. Ültetéskor 
ezekre nagyon vigyázzunk, ne törjenek le.

  Jó tudni!

Oszlop-zsineg támrendszer
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A KöSZMétE
Károsítók A növény fenológiája

rügyfakadás
elôtt

rügyfakadás 
után

3-4 leveles 
korig

termés-
növekedés

szüret után

Kaliforniai pajzstetû

Amerikai és európai
lisztharmat

Levélfoltosságok

Üvegszárnyú 
ribiszkelepke

mechanikai 
védekezés

vegyszeres
védekezés

A MáLNA
Károsítók A növény fenológiája

rügy-
pattanáskor

3-4 leveles 
korig

virágzás elején,
fôvirágzásban

sziromhullás
után szüretig

szüret után

Vesszôfoltosságok
(Didimella, Elzinoe, Leptoszféria)

Szürkepenész

Málna-karcsúdíszbogár május 
második felétôl

Sodrómolyok

Málna-vesszôszúnyog+ április 
második felétôl

+ fôleg mechanikai védekezés

A rIbISZKE
Károsítók A növény fenológiája

rügyfakadás 
elôtt

rügyfakadás
után

3-4 leveles
korig

termés-
növekedés

szüret után

Kaliforniai pajzstetû

Levélfoltosságok

Levélpirosító 
ribiszke-levéltetû

Üvegszárnyú 
ribiszkelepke

mechanikai 
védekezés

vegyszeres
védekezés

A SZAMócA
Károsítók A növény fenológiája

kihajtás után 3-4 leveles
korig

virágzás elején,
fôvirágzásban

sziromhullás
után szüretig

szüret után

Levélfoltosságok

Szürkepenész

Sodrómolyok

Szamóca-bimbólikasztó

Szamócaatka

Molnár Zsuzsa
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Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

www.asb-agroland.com
Telefon: +36 70/611-3409, +36 70/311-7444

A korábbi számokban bemutattuk, hogy a 
gyümölcsfáinkat és a szôlôt milyen károsítók 
támadhatják meg, és hogy ezekkel a különbö-
zô baktériumokkal, gombákkal, ízeltlábúakkal 
mely idôszakokban kell számolnunk, mikor 
számíthatunk felszaporodásukra, rajzásukra. 
Most folytatjuk a táblázatos összefoglalást a 
bogyós gyümölcseinkkel.

Természetesen most is hangsúlyozzuk, hogy a ká-
rosítók felszaporodása az elôzô évi fertôzöttség-
tôl és a mindenkori idôjárási viszonyoktól is függ. 
A lisztharmatgombák és a takácsatkák például a 
száraz melegben szaporodnak fel, a málnavesszô-
betegségek és a levélfoltosságokat okozó gombák 
pedig a hûvösebb, csapadékos idôben támadnak, 
és a virágzás alatti szürkepenész fertôzéshez is 
csapadék, pára szükséges.

Bogyósok permetezési menetrendje



A média a közelmúltban nagyon sokat  
foglalkozott az új Országos Tûzvédelmi  
Szabályzattal (OTSz), s arra hivatkozva  
tetemes bírsággal fenyegetik azokat,  
akik a belterületi ingatlanjukon avart  
vagy kerti hulladékot égetnek.  
Úgy vélem, e híradások néhány helyen  
pontosításra szorulnak.

JOGSZABÁLY SZERINT A belügyminiszter 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tûz-
védelmi Szabályzatról a „111. A szabadtéri tûz-
gyújtás és tûzmegelôzés szabályai” alcím után 
a következôket tartalmazza: „225. § (1) Ha jog-
szabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi ingatlanok használa-
ta során keletkezett hulladék szabadtéri égetése 
tilos.” Az elsô bekezdés mellett mindenképpen 
érdemes e paragrafus harmadik pontját is meg-
említeni: „(3) Ha jogszabály másként nem rendel-
kezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
a területet éghetô hulladéktól és további hasz-
nosításra nem kerülô száraz növényzettôl men-
tesen tartani.”

A szabályzatból nem derül ki, hogy miért 
tiltották meg! Az csak a harmadik pontból gya-
nítható, hogy a tiltásban nem az élet- és érték-
védelemé a meghatározó szerep. Itt kilóg a lóláb, 
vagyis az, hogy a döntés hátterében vélhetôen 
üzleti érdekek húzódhatnak meg. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Ha egy jogsza-
bályra hivatkozunk, azt, legalábbis a lényeget il-
letôen, tegyük pontosan! Mindkét, a belterületi 
ingatlanokra is vonatkozó pont úgy kezdôdik, 
hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik”. 
Magyarország alaptörvényének T) cikk (2) bekez-
dése szerint: „Jogszabály a törvény, a kormány-
rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri 
rendelet, … és az önkormányzati rendelet.” Mint 
látható, a jogszabályok sorát az önkormányza-
ti rendelet zárja! Vagyis ez ügyben a helyi kö-

zösség rendelete is mérvadó lehet, ha másként 
rendelkezik. Tudomásom van olyan településrôl, 
ahol e cikk írásakor hatályos rendelet szerint még 
szeptember 30-a és április 30-a között szabad 
a nyesedék és az avar égetése, persze az egyéb 
tûzvédelmi elôírások kötelezô betartásával. E 
rendelet megalkotására az önkormányzatokat 
egyebek iránt a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a 
hatalmazza fel.

A MI KÁRuNKRA! Úgy vélem, egyértelmû tiltó 
rendeletet csak fôvárosi íróasztal mellett, esetleg 
egyéb (nyomós) érvek hatására lehet meghozni! 
Milyen érdekek húzódhatnak meg egy esetleges 
tényleges tiltás mögött? Például a hulladékbe-
gyûjtô – csak nevükben nonprofit – cégek hosz-
szabb távon mindenképpen csak haszonélvezôi 
lehetnek egy ilyen döntésnek, hiszen jogi kény-
szer hatására a polgár kénytelen majd fizetni az 
elszállítás költségeit. 

ÉGETNI KELLHET Jómagam már kis gyermek-
ként a nagyapámtól és az édesapámtól is elsa-
játítottam a komposztálás és a kertgondozás 
alapvetô szabályait, s agrármérnökként, kertes 
házban élve, az napi gyakorlatommá vált. Ennek 
ellenére azt mondom, hogy bizonyos esetekben 
égetni kell! Például egy 20 méteres, két méter 
magas sövény felújításakor, amikor a keletkezô 
nyesedék csak részben komposztálható, vagy 
csak többnapos munkával készíthetô elô az el-
szállításra. Ilyenkor óhatatlanul égetni kell! Tél 
végén, néhány napi szárítás után, szélcsendes 
idôben ez egy-két óra alatt, füst nélkül meg-
oldható. Vannak olyan növénybetegségek (pél-
dául az almafélék tûzelhalása, csonthéjasoknál a 
moníliás ágak, szôlônél a lisztharmatos vesszôk 
stb.), amelyeknél emlékezetem szerint, a beteg 
részek elégetése szakmai szempontból is kifeje-
zetten kívánatos.

Orbán András

Szabad, vagy nem szabad égetni?
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Minden jellegû emésztô- és ülepítôgödörrel, 
vagy kerti WC-vel rendelkezô háztartásban 
gondot okoznak a kellemetlen szagok, a lera-
kódások, az elzsírosodás, valamint a sûrû szip-
pantások szükségessége. Ezekre a problémák-
ra nyújt megoldást a Canaswiss Kft. immár  
25 éve a különbözô biológiai termékeivel.

A KEZELÉS EREDMÉNYE A TERMÉSZETES 
BAKTÉRIuMOK ÉS ENZIMEK SEGÍTSÉGÉVEL:

■  Minimálisra csökken a szippantások gyako-
risága.

■  Megszûnnek a kellemetlen szagok.
■  Feloldódnak, lebomlanak a rendszerben 

lévô szerves anyagok és zsírok.
■  Eltûnnek a lerakódások, zsírosodások.
■  Megtisztított, szagtalan szennyvíz lesz a 

rendszerben.
■  Stabil biológiai egyensúly alakul ki a 

szennyvízrendszerben.

A SEPtONIc márkanéven több mint 20 éve 
kapható kanadai szennyvízkezelô termék kü-
lönösen megfelelô a régi, nagyon elhanyagolt 
aknákhoz, kerti és hordozható WC-khez. A 
nagy mennyiségben használt vegyszeres tisz-
títószerek rontják az emésztôben kialakított 
egyensúlyt, ezért a konyha, fürdôszoba tisztán-
tartására a SEPtONIc  ActIV  GéL használata 
ajánlott.

FONtOS tuDNI!
A  jól  ismert,  közkedvelt  Septifos Vigor 
szennyvízakna-kezelô  termék  új  nevet 
kapott!  A  már  megszokott  minôségû 
terméket  a  továbbiakban  SEPtIFOrtE 
néven keressék az üzletekben!

Elsôként a SEPtIFOrtE 1 kg-os kiszerelés ke-
rült forgalomba, amely az új név bevezetéseként  
2 adag 25 g-os ajándék zacskót tartalmaz. 

A SEPtIFOrtE 1 kg-os kiszerelés egy átlag  
4 fôs család számára 10 hónapi kezelésre ele-
gendô. 

MEGOLDáS: Mivel a kezelés a lefolyórendszeren 
(WC, mosogató) keresztül történik, a csatorna-
rendszer minden lerakódása és szennyezôdése is 
feloldódik, így megelôzzük, megszüntetjük a du-
gulásokat, a visszaáramló kellemetlen szagokat. 
A kezelés nagy elônye, hogy nem károsítja a fém, 
mûanyag, tégla és beton felületeket, tehát sem a 
lefolyórendszert, sem az aknát.

canaswiss Kft.
1173 Budapest, Kaszáló u. 99.
Telefon/fax: +36 1 256-8620
web: www.canaswiss.hu
E-mail: canaswiss@canaswiss.hu

Szennyvízkezelés
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A szellôztetés során fellazított gyepfelszínen, 
a növénymaradványok lehordása után, 
amennyiben ez indokolt, megkezdhetjük 
a gyep felújítását felülvetéssel.

 
VETÉS ELÔTT Új gyep telepítéséhez inkább várjuk 
meg a melegebb tavaszi napokat, meleg talajban 
gyorsabban csírázik a fûmag. Fûmagot csak meg-
felelôen elôkészített talajba érdemes vetni. Egy 
építkezés után általában a ház körüli talaj erôsen 
szennyezett lehet és túlságosan kemény a taposás 
miatt. A talajnak kellôen fellazítottnak, morzsalé-
kos felszínûnek kell lennie. Nem javasolt a terület 
feltöltése ellenôrizetlen helyrôl származó „termô”-
talajjal, mert elôfordulhat, hogy a fûmag számára 
káros anyagokat, vagy gyommagvakat tartalmaz. 
Ha szükséges a talajcsere, vagy új talaj behordása, 
érdemes a talaj felsô 10 cm-ét lecserélni ellen-
ôrzött helyrôl származó, garantált minôségû kerti 
földkeverékkel, ugyanis a talaj minôsége alapozza 
meg a pázsit kondícióját, és utólag már sokkal ne-
hezebb a talajt javítani. 

FÛMAG-FAJTAVÁLASZTÁS A gyep minôségét 
alapvetôen befolyásolja az elvetett fûmagkeverék 

minôsége. Gyors és látványos eredmény érdekében 
javasolt a nemes fûfajtákból álló, korszerû, csúcs-
minôségû fûmagkeverékek használata. A fényvi-
szonyokhoz, a várható igénybevételhez illeszkedô 
fajtákat tartalmazó keveréket érdemes választani. 

GYEPSZÔNYEG-TELEPÍTÉS A gyepszônyeg tele-
pítése elôtt is gyommentessé kell tenni a terepet. 
A talajjal kapcsolatos igények hasonlóak a vetés-
nél leírtakhoz, azzal a kiegészítéssel, hogy fontos 
az egyenletes felület, mert a mélyebb fekvésû te-
rületeken, mélyedésekben a gyepszônyeg alatt fo-
lyamatosan vizesebb lehet  a talaj, ami nem tesz 
jót a gyökereknek. A gyepszônyeget nem szabad 
hagyni kiszáradni, telepítés után pedig alaposan 
be kell locsolni. 

Tavaszi gyeptelepítési tanácsok

Kerti tipp
Megfelelô fajtaválasztással elkerülhetôk a 
gyepbetegségek és megspórolhatók a nö-
vényvédelmi kezelések, illetve az újabb fe-
lülvetés is. 
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INDÍTó MÛTRÁGYÁZÁS Nem javasoljuk bevizs-
gálatlan szerves trágya használatát, a növényvé-
delmi, a gyommag-fertôzésveszély mellett ugyan-
is általában a tápelemarányok sem feltétlenül 
optimálisak a növények számára. A gyep kelését, a 
gyepszônyeg gyors begyökeresedését a legjobban 
lassú feltáródású, tartós hatású, magas foszfor-

arányú mûtrágyával segít-
hetjük, amit közvetlenül 
gyeptelepítés (vetés vagy 
gyepszônyegfektetés) elôtt, 
a végleges talajegyengetést 
megelôzôen a talaj felsô 
1-2 centiméteres rétegébe 
lazán bedolgozunk. Tavaszi 
gyeptelepítésnél alapvetô 
követelmény az intenzív ke-
lés és gyors begyökeresedés 
annak érdekében, hogy az 
új gyep minél elôbb benôje 
a talajfelszínt és kiszorít-

sa a gyomokat. A mélyen begyökeresedett gyep 
jobban tûri a nyári forróságot és a szárazságot is 
jobban viseli. Indító mûtrágya használatával a fû-
magok akár 10-14 nappal korábban csíráznak, és 
a gyepszônyegezésnél a gyökerek is gyorsabban a 
mélyebb rétegekbe jutnak a gyepszônyegbôl.

Mayerhoffer Attila
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MILYEN KÉSZÍTMÉNYT KELL VÁLASZTANuNK,  
ha a gondosan ápolt pázsitunkat lepik el a két-
szikû – vagy más néven széles levelû – gyomnö-
vények? Mindenképpen olyan készítményt – pl. 
Dicophar – ami lehetôleg több hatóanyagot tar-
talmaz, amelyek hormonhatásuk révén igen jó ha-
tékonysággal irtják az említett gyomnövényeket, 
de semmilyen hatással sem lesznek a pázsitalkotó 
fûfélékre. Ettôl sokkal nehezebb a helyzet, ha pl. 
a csillagpázsitot kell a gyepünkbôl kiirtani. Ez saj-
nos csak áldozatokkal valósulhat meg. Ha nem 
túl erôs a jelenléte, akkor fizikai úton valamelyest 
kordában tartható a terjedése, de hosszabb távon 
valószínûleg elveszítjük a küzdelmet. Amennyiben 
viszont már nagyobb a borítottsága az említett 
gyomnövénynek, akkor itt sem lehet a gyomirtást 
elkerülni. Sajnos azok a gyomirtó készítmények, 
amelyek a csillagpázsit ellen hatékonyak – ami-
lyen a Kapazin is – egyúttal kiirtják a pázsitalko-
tó fûféléket is. Ezt mérsékelhetjük esetleg kisebb 
terület esetén pl. a gyomirtó készítmény ecsete-
lésével, vagy pedig nagyobb terület esetén folt-
kezeléssel. 

FONTOS TuDNI, hogy a Kapazin totális gyomirtó, 
így amire rákerül, azt károsítani fogja. 

Ezt a tulajdonságát a felhasználás során végig 
szem elôtt kell tartani! A készítmény nem kerülhet 
a dísznövények levelére, szárára, de a cserjék vagy 
fiatal fák még zöld, el nem fásodott törzsére sem. 
A növényekre kerülô hatóanyag ugyanis gyorsan 
felszívódik a növénybe és ott a föld alatti részek-
be szállítódik. Ez nagyon nagy segítség számunk-
ra a gyomirtásnál, ugyanis nemcsak a magról kelô 
egy- és kétszikû gyomnövényeket irtja, hanem az 
évelôket is. Használatával optimális esetben több 

éves hatást is elérhetünk, akár a 
tarackbúzával erôsen fertôzött 
kertrészeken is. Amennyiben na-
gyon erôs az említett gyomnö-
vény jelenléte, érdemes megvárni, 
amíg a friss növedék 15-20 cm-es lesz, és akkor 
lekezelni a Kapazin évelô gyomnövények ellen ja-
vasolt dózisával. Utána minimum 2 hétig semmi-
féle beavatkozást sem szabad eszközölnünk, még 
csak le se vágjuk a növedéket. Két hét után érde-
mes a területet megtisztítani, alaposan átkapálni, 
vagy rotációs kapával átdolgozni. Ezt kövesse egy 
öntözés, majd az esetleg újra jelentkezô növedé-
ket a fentiekben már leírt módon kezeljük. Ezen 
a módon még az évelô gyomnövények rendkívül 
erôs fertôzése esetén is több éves eredményt ér-
hetünk el. 

A Kapazin felhasználható:

A készítmények felhasználása elôtt mindig ol-
vassa el a címkén lévô információkat és tartsa be 
az azon lévô, felhasználásra, munka-egészségügyi 
várakozási idôre és munka-egészségügyi óvórend-
szabályokra vonatkozó utasításokat. 

Somos Ferenc
Arysta Magyarország Kft.

www.arysta.hu

Egész évben Kapazin
Nincs nagyobb bosszúság, mint amikor az egyébként gondosan ápolt és gon-
dozott kertünkben nem bírunk a gyomnövényekkel. Ez elôfordulhat akármelyik 
évben, de különösen nehéz helyzetet a csapadékos évek hoznak. Ilyenkor nem le-
het elkerülni a gyomirtást, amitôl sokan félnek ugyan, de kellô gondossággal és 
odafigyeléssel gond nélkül elvégezhetô. Ilyen esetekben érdemes a vásárlás elôtt 
átgondolni, mi is a célunk, honnan szeretnénk kiirtani a gyomnövényeket, illetve 
azt sem árt tudni, hogy azok a gyomnövények magról kelôk-e vagy évelôk.

Szántóföld, 
gyümölcsös, szôlô
 

Magról kelô egy- 
és kétszikû gyomok 1,5 dl/10 l víz

Évelô egy- és 
kétszikû gyomok 3 dl/10 l víz

Nem mûvelt 
területek, 
árokpartok

Totális gyomirtás 3 dl/10 l víz



fajták képviselik. Kevesen tudják, hogy hazánkban 
külön nemesítés folyt a díszítôérték növelésére is. 
Ennek eredményeként nyertek fajtaelismerést a 
’Zöldgömb’ és ’Bíborgömb’ fajták, kompakt habi-

tussal és apró levélmérettel; a ’Bíborfelhô’ nagy és 
lila színû levelekkel, valamint a ’Rokokó’ nagy, zöld 
és fodros levelekkel. A közelmúltban lezajló kuta-
tások alapján elmondható, hogy a dísznövényként 
ültetett fajták is alkalmasak arra, hogy ételeinket 
fûszerezzék. Külföldön számos további fajtát is-
mernek és forgalmaznak, melyek szintén gond nél-
kül termeszthetôk nálunk is.

A díszítôérték mellett a bazsalikom jelentôs 
gyógynövény is. Világviszonylatban a bazsali-
komfajokból elôállított illóolaj mennyisége eléri 
a 100 tonnát évente. Herbáját köhögéscsillapító, 
étvágyjavító, szélhajtó és tejelválasztást fokozó 
teakeverékekben alkalmazzák, de felhasználja a 
likôr- és parfümipar is. Nyáron akár egzotikus íz-
világú szörpöt is készíthetünk belôle.

radácsi Péter, Andrássy Katalin

Kerti bazsalikompalánták sejttálcá-
ban (Fotó: Radácsi)

A kerti bazsalikom közeli rokonát (Ocimum 
sanctum L.) szent növényként tisztelik Ázsia 
több országában, magyar neve (szent bazsa-
likom) is errôl árulkodik. Ebbôl a növénybôl 
készült teákkal, készítményekkel egyre gyak-
rabban találkozhatunk a hazai drogériákban, 
„Tulsi” néven. A faj, a kerti bazsalikomhoz ha-
sonlóan, könnyen termeszthetô hazánkban.

  Jó tudni!

Kerti bazsalikom ‘Genovese’ fajtája 
nagy konténerben (Fotó: Radácsi)

Kerti bazsalikom ‘Keskenylevelû’ 
fajta (Fotó: Radácsi)

Magyar nemesítésû bazsalikomfajták (balról jobbra haladva: A - ’Zöldgömb’, ’Eugénia’;  B - ’Keskenylevelû’, ’Zöldgömb’; C 
- ’Bíborgömb’, ’Olympos’;  D - ’Rokokó’, ’Olympos’) (Fotó: Andrássy)

A bazsalikom azon kevés fûszernövényeink egyi-
ke, amelyet talán nem kell bemutatnunk senki-
nek. Egyre gyakrabban kerül ételeinkbe, a pesto 
szószok egyik fô összetevôje, az olasz konyha 
meghatározó fûszere. Mostani népszerûsége 
azonban korántsem volt ennyire egyértelmû: a 
rómaiak és görögök az ellenségeskedés és ôrült-
ség jelképének tartották, majd a középkorban a 
szerelem egyik jelképének vélték.

MEGFELELÔ KÖRüLMÉNYEK A  kerti bazsalikom 
(Ocimum basilicum L.) az ajakosok (Lamiaceae) 
családjába tartozó egyéves, lágyszárú növény. Át-
lagosan 50 cm-es magasságúra nô meg. A leve-
lek színe, formája, mérete, de gyakran az illata is 
nagyfokú változékonyságot mutat. A zöld alapszí-
nen kívül jellemzô a lilás, bordós árnyalat is (’Dark 
Opal’). Tápanyag-, fény- és melegigényes. Igazán 
szép és egészséges bokrot csak jó körülmények 
között, középkötött, jó vízgazdálkodású, gyorsan 
melegedô talajokon fejleszt. A növény fejlôdése 
10 °C alatt lelassul, fagypont alatt elpusztul, ezért 
szaporítása során fontos a megfelelô idôzítés: a 
magvetés, vagy a palánták kiültetése csak a tava-
szi fagyok elmúltával válik idôszerûvé. 

VIRÁGÁGYÁSBAN, KONYHAABLAKBAN Mag-
ját 1-1,5 cm mélyre vessük és folyamatosan gon-
doskodjunk a talaj nedvesen tartásáról. A magok 

optimális körülmények között gyorsan csíráznak, 
4-5 nap alatt megjelenhetnek az elsô csíranövé-
nyek. Az egyedeket 50 cm-es sor- és 30 cm-es 
tôtávolságra ültessük. A kiültetést követôen a pa-
lántákat célszerû visszacsípni az elsô-második le-
vélpár fölött, a jobb bokrosodás érdekében. Ápo-
lási munkáit fôként a gyomirtás teszi ki, igaz, az 
utóbbi csapadékos években a peronoszpóra, mint 
kórokozó több esetben is megjelent a hazai állo-
mányokon. A betegség ellen réztartalmú szerekkel 
védekezhetünk, de a fertôzött részek eltávolítása, 
az erôteljes visszavágás is kielégítô hatású lehet.

A növény jól fejlôdik virágágyásokban, balko-
non, vagy a konyhaablakban közepes méretû cse-
repekben is. 

A hazai gyógynövényfajtákat az 1959-ben faj-
taelismerést nyert ’Keskenylevelû’, továbbá a szeg-
fûszeg illatú ’Eugénia’ és a citromos illatú ’Olympos’ 

Egy sokoldalú fûszernövény

A kerti bazsalikom

Ocimum basilicum ‘Dark Opal’ (Fotó: Bernardt)

 Ocimum sanctum palánta 
(Fotó: Radácsi)

Kerti tipp
Konyhakertben folyamatosan szedhetjük a 
leveleket. Arra mindenképp ügyeljünk, hogy 
az elsô-második elágazás felett vágjuk vissza, 
így a levélhónalji rügyekbôl regenerálódhat a 
növény. Napos konyhaablakban, folyamato-
san visszacsípve akár át is teleltethetjük.
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A cseresznyelégy nemcsak a cseresznye komoly, 
súlyos és állandó kártevôje, de a meggyter-
mesztôk életét is megkeseríti. Szakmai nyelven 
nyüves cseresznye a helyes kifejezés, de min-
denki érti és tudja, mirôl van szó, ha azt hallja 
a köznyelvben, hogy kukacos a gyümölcse. Ahol 
nem védekeznek ellene, pár év alatt könnyen 
100%-os fertôzés is kialakulhat.

A kárt a lárva, a nyû okozza, mely a cseresznyében 
és a meggyben a mag körül táplálkozik és mozog, a 
gyümölcshúst pépesíti, kórosan megpuhítja, meg-
barnítja. Morzsalékos ürülékével szennyezett gyü-
mölcsöt, talán már éreztünk is páran a szánkban, 
ha véletlenül bekaptunk egy-egy fertôzött szemet.

uGYANABBAN A SZEMBEN A kártevô egy ap-
rócska, 3-4 mm nagyságú légy, teste fényes feke-
te színû, csak a tor vége sárga. Szárnya víztiszta, 
fekete sávos rajzolata jellegzetes, más legyekkel 
összetéveszthetetlen mintázatú. A tojás apró, fe-
hér, és a légy a tojócsöve segítségével a gyümölcs 
héja alá helyezi azt. A tojásból kikelô lárva tehát 
nyû, és arról ismerhetô fel, hogy nincsenek lábai, 
csupasz teste fehéres-sárgás színû, csak enyhén 
szelvényezett, és a feje felé elkeskenyedô formájú. 
Kifejletten 5-7 mm hosszú. Mindvégig ugyan ab-
ban a cseresznye- vagy meggyszemben éli életét, 
ahová a tojása került, s ha befejezte fejlôdését, 
elhagyja a gyümölcsöt, a földre veti magát, be-

fúrja magát több cm mélyen a talajba, ahol bábbá 
alakul, és ebben az állapotban maradva várja ki a 
következô tavaszt. 

FELKÉSZüLÉS A legyek a bábból, a talajból áp-
rilisban bújnak elô, és mivel kissé lusták, nem 
repülnek messzire, szívesen tanyáznak annak a 
fakoronának a napsütötte részein, amely alól ki-
keltek. Érdemes a rajzáskezdetet megfigyelni, 
hogy ne vaktában kezdjünk majd védekezni. Ki-
fejezetten érdeklôdik a sárga szín iránt, ezért a 
védekezés ideje könnyen idôzíthetô élénksárga 
színû ragacsos lapok kihelyezésével, vagy egysze-
rû sátor izolátorral, melyet egy korábban fertôzött 
fa lombkoronája alatt helyeztünk ki. A színcsap-
dákat április közepétôl a lombkorona felsô, napos 
részére ajánlatos helyezni, ahol jó sokáig éri a nap, 
az izolátor meg nem más, mint egy, az aljával a 
földbe süllyesztett csonka kúp alakú sátor, felsô 
végével egy ághoz rögzítve. A sátor teteje üveg-
bura, melyben a fény felé repülô kikelô legyek 
megfigyelhetôk. Mivel kikelése után csak 4-10 
nap múlva kezd el tojást rakni (addig párosodik, 
táplálkozik), van idônk felkészülni a védekezésre.

Nem ragaszkodik a cseresznye vagy meggy 
bizonyos érettségi állapotához, mindegy, hogy az 
zöld vagy félérett, még csak színesedik, vagy már 
érett, bármelyikbe belepetézik. Érdekesség, hogy 
egy gyümölcsben mindig csak egy nyüvet talá-
lunk. Ahol már van tojás vagy lárva, oda egy másik 
légy már nem helyez újabb petét.

VÉDEKEZÉS Aki védekezni akar és nem szeretne 
vegyszert használni, megfelelô mennyiségû sárga 

Kukacos? Dehogy! Nyüves!

Kerti tipp
 A fák alatt a talaj sekély forgatása gyéríti a 
bábokat, mert a felszínre kerülôket a mada-
rak összecsipegetik.
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Innovatív, folyékony formuláció
Egyszerű, biztonságosabb alkalmazhatóság
Kimagasló hatékonyság

A készítmény II. forgalmi kategóriájú. 
Kérjük fi gyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást!
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Győzze le a kártevőket a folyékony formula erejével!
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ragadós lap kihelyezésével is célt érhet. A fa 
nagyságától függôen fánként 2-8 db színcsapda 
kiakasztására is szükség lehet a legyek összefo-
gására. Ideje április közepétôl van.

Vegyszeres védekezésnél a rövid tenyészidejû 
cseresznye- és meggyféléknél kiemelt fontosságú 
a szerek élelmezés-egészségügyi határidejének is-
merete és betartása. A rajzás megindulása után a 
legyek ellen, majd a tojásból kibúvó és a gyümölcs-
héj alatt, de még a felszín közelében tartózkodó 

lárvák ellen használhatók a hosszabb hatásidejû 
és felszívódó hatású szerek, mint pl. a szabad for-
galmú Mospilan 20 SG, a feltételes forgalmú Ac-
tara SC vagy Calypso 480 SC készítmények. Ezek 
várakozási ideje 14 nap. Az érés közeledtével, ha 
még szükséges, fog a csapdánk, van még rajzás, 
a rövid határidejû piretroid hatóanyagú szerek-
hez nyúlhatunk, mint pl. a Decis, a K1 (7 naposak), 
vagy a Karate készítmények (3 naposak).

taxner ágnes

A cseresznyelégy, ragacsos sárga színcsapdában
A cseresznyelégy lárvája, nyüve, érdi bôtermô meggy-
fajtán
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Az idén igencsak észnél kell lenni a szôlô met-
szésénél. Még a rutinosabb kertészeknek is ne-
hezebb dolga van. A tavalyi járványos gomba-
fertôzések okozzák a gondot. A megszokottnál 
több a beéretlen vesszô, a vesszôkön a beérett 
rügy. Alaposan válogatni kell. Aki tudja, jól 
megifjítja tôkéjét, s minél több tavalyi termô-
részt választ le, ezzel is csökkenti ugyanis a 
gombák által fertôzött növényi részek arányát.

Az elhúzódó hûvös március megakadályozta, hogy 
kerti növényeinkben idejekorán beinduljon a nedv-
keringés, a rügyfejlôdés, így akár április közepén 
is minden veszély nélkül metszhetô volt a szôlô. 
A vesszôk még nem voltak törékenyek, a rügyek is 
alig duzzadtak meg. 

HOGYAN DÖNTSüK EL, hogy a szôlô vesszeje 
egészséges-e vagy sem? Az egészséges szôlôvesz-
szô ôszre beérett, fásodott, színe egységesen hal-
ványbarna, barna. Csakhogy a vesszôk többségét 
tavaly károsította a lisztharmat. Ennek klasszikus 
megnyilvánulási formája, hogy a vesszôk bete-
gedtek, ezért nem értek be, a vesszôk utolsó felén, 
harmadán a rügyek sem. Árulkodó jel a vesszôk fol-
tossága: általában fehéres, vajszínû alapon rozsdás 
színû foltok, pint pacák találhatók. A hajtásokat 
átvágva a keresztmetszetben nem találunk zöldes 
színt, beszáradtak, törékenyek. 

TÖRIK, PATTAN Nos, metszéskor a vesszôk élet-
képességét kell elôször megvizsgálnunk, majd az 
egészségesebbeket, az életképesebbeket meg-

hagyva kiszámolni a meghagyandó rügyek számát. 
Óvatosan kell metszenünk azért is, mert a beteges 
vesszô könnyebben törik, pattan. Számoljunk azzal, 
hogy jóval kevesebb vesszô közül tudunk termôfe-
lületet kialakítani. Sôt, mielôtt csak az elhajtandó, 
vagy csapnak való vesszôket hagynánk meg, gyô-
zôdjünk meg a szárak ízközönkénti fokozatos visz-
szavágásával, hogy elegendô hosszú, egészséges 
hajtásrész áll-e rendelkezésünkre. (Addig vágjunk, 
míg a vesszô metszete nem zöldes színû.) Nem 
könnyû munka ez, a megszokottnál akár kétszer 
több ideig tarthat a metszés. 

NE TERHELJüK TÚL A TÔKÉKET! Ha lehet, fiata-
lítsunk, akár a termôkarok számát is csökkenthet-
jük. Igaz, emiatt várhatóan az idén több zöldhajtást 
fejleszt a tôkerészi alvórügyekbôl, de ezeket nyár 
elején, közepén szépen meg lehet válogatni. 

Az idén nem hagyhatjuk el a tôkék fás részeinek 
drótkefézését. A háncsok ledörzsölésével több célt 
is elérhetünk: csökkentjük a kéreg alatt meghúzódó 
kártevôk – tetvek, pajzstetvek, molyok stb. – szá-
mát, a fertôzô gombás felületet is mérsékeljük.

RAKJuNK RENDET! Ha a metszéssel, kötözéssel 
megvagyunk, utána a lehetô leggyorsabban szed-
jük össze a levágott venyigét, ha lehet, ne hagyjunk 
darabokat a földön. Ha akadna még szôlôlevél, az 
avart is gereblyézzük föl. Az összegyûjtött növényi 
maradványokat távolítsuk el a szôlôbôl. 

Doma Mátyás 

Lisztharmat után, lisztharmat elôtt

Kerti tipp
A venyigét gyújtósként használhatjuk, ha el-
rakjuk télre a fáskamrába, a levelet pedig a 
tavasszal átforgatott, rostált komposzt aljá-
ra keverjük be.

29



A falusi ablakok elmaradhatatlan növénye az álló-
muskátli, amit – nem véletlenül – „parasztmuskát-
linak” is hívnak. Általában piros vagy fehér virágú. 
Rusztikusabbá tehetjük, ha egy kiselejtezett fazék-
ba, vizeslábosba ültetjük, hiszen a régiek is virág-
tartónak használták lyukas fôzôedényeiket. Napos, 
meleg fekvést kedvel, kevesebb vízzel is beéri, mint 
a futómuskátli. Virágágyásba, sírra is ültethetjük. 
Mivel fagyérzékeny, teleltetni kell. Nyár végén 
vagy a tavaszi visszavágáskor szedett dugványok 
vízben gyökereztetésével szaporíthatjuk.

Hálás egynyári növény a rézvirág vagy cínnia 
(Zinnia), amit sok helyütt legényvirágnak is hív-
nak. Vetômagja színkeverékben kapható, április-
ban, könnyen melegedô talajba helybe vethetô.  
A napos, meleg fekvést szereti, nem túl vízigé-
nyes, huzatra, hidegre azonban érzékeny. 35-40 
cm magasra nô. Tartós vágott virág is.

Hasonló magasra nô és szintén szélvédett 
helyet kíván az oroszlánszáj, népies nevén táti-
ka is. Szintén színkeverékben kapható. Február- 
márciusi vetésbôl áprilisban palántázható. Túl-
ságosan párás, nedves idôben megtámadhatja a 
tátikarozsda, ezért ügyeljünk arra, hogy csak a 
tövét öntözzük, azt is lehetôleg a reggeli órák-
ban. Védett helyen enyhe teleken áttelel, elszórt 
magjából újrahajt, így bárhol megjelenhet a kert-
ben, ahol jól érzi magát. A török szegfû is hasonló 
körülményeket igényel, ám ez is fogékony a rozs-
dabetegségre. Évelô növény, nálunk kétnyáriként 

tartják számon, védett helyen áttelelhet. Palán-
táról neveljük: március végi, áprilisi melegágyi ve-
tésbôl májusban, a fagyok után ültessük ki. Nyár 
végi magvetésbôl ôsszel is palántázhatjuk.

Már április végétôl virágzik a kissé elfeledett 
sárga viola, amely általában 30-40 cm magas-

Falusi kertek
egy- és kétnyári virágai
Tavasz végén, nyáron érdemes körbenézni a magyar falvakban, még 
a legszegényebb portákon is, hogy megfigyelhessük, milyen virágok 
díszlenek ott, szinte gondozatlanul. A falusi emberek régen is szeret-
ték a virágokat, de a háztáji munkák mellett nem volt túl sok idejük 
pátyolgatni ôket. Így az évtizedek folyamán, a természetes kiválo-
gatódás hatására, csak azok az egyedek, változatok maradtak fenn a 
kertekben, amelyek jól tûrték a külterjes körülményeket: a szárazsá-
got, a napfényt, vagy éppen egy zivatar után gyorsan megújultak.
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ra nô. Meszes talajon, napfényes és félárnyékos 
helyen is díszlik. Virágai sárga, narancssárga és 
bronzszínûek, és akár egy hónapig is nyílnak. 
Szintén kétnyári növény, a török szegfûhöz ha-
sonlóan neveljük.

Háttérnövénynek való az akár 1,5-2 méter 
magasra is megnövô, fehér, rózsaszín, piros és 
bordó virágú kerti mályvarózsa. Mérete miatt fa-
lak, kerítések szegélyébe ültessük. Meleg, napos 
fekvést, tápanyagban gazdag, humuszos talajt 
kedvel. Április végén, május elején helybe vet-
hetjük. Az átültetést nem viseli. Az elsô évben 
tôlevélrózsát fejleszt, és csak a második évben 
virágzik. Jól bírja a szárazságot, de a szép virág-
zás érdekében öntözni kell. Júliustól szeptemberig 
nyílik, védett helyen áttelel.

Kerítések szegélyébe vethetjük áprilisban a 
porcsinrózsát, népies nevén kukacvirágot, ami 
elvékonyodó, hengeres, húsos leveleirôl kapta a 
nevét. Színkeverékben kapható. Jól terül, magját 
elszórva évekig fennmarad a kertben. Kerti utak 
mellett, árokszéleken, kövek között, sziklakertben, 
kôedényekben, a legszerényebb talajviszonyok kö-
zött is megél. Kedveli a napfényt, jól tûri a százaz-
ságot, hiszen levele és szára vizet raktároz.

A körömvirág szinte kiirthatatlan a kertbôl; 
magjait elszórva szinte bárhol megjelenhet, eny-
hén gyomosít. Napsárga virágait májustól a fagyo-
kig hozza. Szárazságtûrô, napfénykedvelô. Gyógy-
növény; teljes nyílásban szedett virágait frissen 
vagy szárítva használhatjuk. Csillapítja a vérzést, 
elôsegíti a hegesedést, megakadályozza a fertô-
zést, a gyulladást. Olajban tartósíthatjuk. 3-4 he-
tes olajban áztatás után átszûrve, és meleg méh-
viasszal elkeverve kenôcsöt is készíthetünk vele.

Szintén a kerítésszegélyben találkozhatunk a 
leggyakrabban a bársonyvirággal, amit erôteljes 
illata miatt büdöskének is hívnak. Sárga és bronz-
színû, cirmos, telt vagy tömve telt virága van. 
Márciusi melegágyi vetésbôl április-májusban ül-
tessük ki a kertbe, így már nyár elején virágzik. 
Áprilisban helybe vetve nyár végén, ôsszel nyílik. 
Kedveli a meleget és a napfényt, vízigénye köze-
pes, akár teljes kiszáradás után is újraéled.

Az ôszirózsa nyár végi, ôszi virágzása miatt 
kedvelt növény. Általában 60-80 centiméter ma-
gasra nô, ezért vegyes ágyások közepébe ültessük. 

Áprilisban helybe is vethetjük, de márciusi magve-
tésbôl kipalántázva erôsebb növényeket kapunk. 
Tartós vágott virág. Talajfuzáriumra érzékeny, 
ezért minden évben máshová ültessük.

A nefelejcs és az árvácska kétnyári virágok. 
Júliusi magvetéssel, szeptemberi ültetéssel szapo-
ríthatók. Száraz ôszön öntözzük ôket, hogy a tél 
beállta elôtt megerôsödjenek. Így március végén, 
április elején számíthatunk a virágzásukra, ami a 
nagy melegek beálltáig tart.

Harmath rita

ß   Az egynyári virágokat vegyítsük évelôkkel, 
hagymásokkal.

ß   Palántakorban a szárazságtûrô virágok is 
öntözést igényelnek.

ß   A növényeket mindig az igényüknek meg-
felelô helyre ültessük.

ß   A növényeket ne egyenként, hanem cso-
portosan ültessük: a háttérbe mindig ma-
gasabb növény kerüljön, az elôtérbe ültes-
sük az alacsonyabbat.

ß   A hosszan tartó virágzás érdekében az el-
nyílt virágfejeket csípjük ki a növénybôl.

ß   Ôsszel hagyjunk meg néhány virágot saját 
magfogáshoz.

  Jó tudni!
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