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  Indul a befôzési szezon



KERATÍV
Tapadásfokozó, a házikertek doppingszere

ATONIK
A korszerû biostimulátor

TEPPEKI
Méhkímélô rovarölô permetezôszer
levéltetvek ellen

Kaphatók a gazdaboltokban!

Praktikus, 5 ml-es ampullás kiszerelésben
Hatásai: terméskötôdést segítô (több termés), növekedésszabályzó 
(nagyobb termés), érésszabályozó (egyszerre érés), ellenálló képes-
ség javítása (fagy-, szárazságtûrés)
Felhasználható: paprika, paradicsom, uborka, sárga- és görögdiny-
nye, szôlô, meggy, szamóca, málna kultúrákban

Valamennyi gomba-, rovar- és gyomirtóhoz adagolható, annak 
esôállóságának, tapadásának és felszívódásának javítására
Mérés nélkül, a saját vízfelhasználáshoz igazítható kiszerelésekben 
                3 × 5 ml                 3 × 10 liter vízhez
                    50 ml                     100 liter vízhez
                  200 ml                     400 liter vízhez

Számos házikerti kultúrában 
(rózsára és tavi dísznövényekre is)
Egyszerre felszívódó és kontakt hatásmód
10-12 napig tartó hatás
A „zöld” és „fekete” levéltetvek ellen is



      Hiba a tulmély faültetés. A gyökértörzs (a gyö-
    kér és a törzs találkozása) valamivel feljebb 
álljon a föld színénél. A süppedô föld a kellô mély-
ségig leviszi a fát.

Hiba a frissen ültetett fát karóhoz szorosan 
kikötni. A föld süpped s a fa gyökere a levegôben 
marad.

Hiba ôszibarackfát arzéntartalmú vegyszerrel 
permetezni.

Hiba friss fasebeket nyitva hagyni. Erôsen rü-
gyezô fát, szôlôt metszeni, vagy pedig a fák met-
szését erôs fagyban végezni.

Kár a gyümölcsösben a fák alját addig felásni, 
míg a lomb a fákról le nem hullott.

Hiba a vöröshagyma szárát letaposni, a földi-
eper lombját lekaszálni, viszont az összes eperin-
dát a növényben meghagyni.

Tévedés az a hit, hogy a diót verni kell, fája 
annál jobban terem. A durva kezelést a diófa ép-
pen nagyon megsínyli. 

Tévhit, hogy létezik birsalma és birskörte.  
A kettô közt botanikai különbség nincsen, csupán 
kis alakbeli eltérés. Izre, értékre ez nem különb-
ség.

Legyen az bármilyen évszak, a múltból merített bölcsességek tárháza nem fogy ki. Élvezettel vá-
logatunk a jobbnál jobb írásokból, a Monori Zsebnaptár hajdani tanácsait napjainkban is bátran 

megszívlelhetjük. Íme néhány újabb... 
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A hasznos tápanyagok pótlásának szükségével 
rendszerint tisztában vagyunk, az viszont már 
sokszor okoz fejtörést, hogy a széles kínálatból 
mikor és mit használjunk.  Három fô csoportba 
sorolhatjuk a használatos tápanyagokat: szer-
ves trágyák, mûtrágyák, adalékanyagok.

SZERVES TRÁGYÁK Kertünk tápanyag-utánpótlá-
sában elsôsorban a jó minôségû, érett marhatrágya, 
a birkatrágya, a lótrágya és a letermett gombatrá-
gya jöhet számításba. Ugyanakkor nagyon fontos, 
hogy még a vásárlás elôtt tájékozódjunk, vizsgál-
tassuk meg a szerves trágyát, mivel  azok beltar-
talma között akár 10-30-szoros különbség is lehet.  
Eltérés nemcsak a növények számára hasznos táp-
anyagok (nitrogén, foszfor, kálium stb.) mennyisé-
gében lehet. Nagy eltéréseket mutathat  a szerves 
trágyában elôforduló gyökértoxikus anyagok mér-
téke is, elsôsorban a nátrium és a klór.

Egy jó minôségû szerves trágya 1000-1500 
mg/l klórt tartalmaz, míg ez az érték felmehet  
30-35 000 mg klórtartalomra is. Ez függ a takar-
mányozástól, a tartási körülményektôl és a trá-
gyába utólag bejutó fertôtlenítôszerektôl is. Az 
1000-1500 mg/l klórtartalom a trágya természe-
tes értéke, hiszen a takarmányok és a nyalósó is 
tartalmazzák ezt az elemet. Nem kell törekednünk 
a nulla határértékre, mert  a klór és a nátrium a 
növények számára szükséges tápanyag, de kis 
mennyiségben is elegendôk.  Egyebek között a nö-
vényi szövetek szilárdításában játszanak szerepet.

SZERVETLEN VAGY MÛTRÁGYÁK  
■ Mono mûtrágyák, amelyek egy vagy két 

tápanyagot tartalmaznak
■ Vízoldható komplex mûtrágyák
■ Tartós hatású burkolt vagy fizikailag össze-

préselt mûtrágyák
A mono mûtrágyákat  (ammónium-nitrát, ká-

lium-szulfát, kálium-nitrát, pétisó, kálisó stb.) év-
tizedek óta használjuk, szerepükkel a legtöbben 
tisztában vannak.

VÍZOLDHATÓ KOMPLEX MÛTRÁGYÁK Rend-
szerint teljes makro- és mikroelem-tartalmuk van, 
esetleg egy-két elem hiányzik belôlük. Több mû-
trágyát gyártó cég készít olyan terméket, amely 
még a kalciumot is tartalmazza úgy, hogy egy-
mással reakcióba lépve nem csapódnak ki a kü-
lönbözô elemek, ami egy nagyon fejlett techno-
lógia eredménye. 

Tavasszal, a kihajtás szakaszában általában az 
un. kiegyenlített tápanyagellátást kell biztosíta-
nunk, ami rendszerint a nitrogén és a kálium azonos 
arányát jelenti.  Késôbb, a virágzás és a termésnö-
vekedés idôszakában már a káliumban gazdagabb, 
komplex mûtrágyákat célszerû használni. 

TARTÓS HATÁSÚ MÛTRÁGYÁK Kaphatók nem 
burkolt, csak fizikailag préselt szemcséjû termékek, 
továbbá burkolt mûtrágyák egyaránt. Ez utóbbiak 
általában jó minôségû (drágább árfekvésû),  lassú 
lebomlású és szabályozott tápanyag-leadású mû-
trágyák, környezetbarát bevonattal készülnek és a 
talajban maradéktalanul elbomlanak.

Dr. Lammel Kálmánné

Tápanyagok és mûtrágyák

A növényeket alapvetôen a talajból a gyö-
kerein kell tápanyaggal ellátni. Itt lehet a 
tápanyagok döntô többségét biztosítani 
a növény élete számára. Sok esetben elô-
fordulhat, hogy gyors segítséget jelenthet 
a lombon át történô tápanyag-bejuttatás 
(lombtrágyázás).

  Jó tudni!

2



www.zkivetomag.hu

Szatmár F1
uborka

Az első ellenálló partenokarp hibrid, 
házikerti termesztésre

Mit is jelent hogy partenokarp?

Partenokarp = öntermékenyülő
A terméskötéshez méh beporzás nem szükséges
Minden virágból termés fejlődik.
Esős szeles időben is köt.
A fajta jól tűri a mostohább körülményeket.

Minőség
Kiválló minőségű
Nem található a termésben mag
A termés nem torzul, görbülésre nem hajlamos
A termés nem üregesedik
Húsa eltevés után is roppanós marad

Termeszthetőség
Talajra,és tápanyagutánpótlásra nem igényes
Gyengébb talajokon is szép termést produkál
Erős gyökérzet,és lombozat jellemzi
Betegség ellenálló képessége kiemeli 
fajtatársai közül

Peronoszpóra rezisztens
Lisztharmat toleráns
Néhány permetezéssel is sikeresen 
termeszthető

Élvezeti érték
Kiválló ízvilág
Keseredésmentes
Húsa eltevés után is roppanós marad
Nem üregesedik a termés
Íze marhapörkölt és nokedli mellett 
érvényesül a legjobban



A paprika melegigényes növény, hômérsékleti 
optimuma 25 °C, ugyanakkor 35 °C felett a 
virágok már nem kötnek. Fejlôdésének mini-
muma 10-12 °C, a fagypont alatti hômérsék-
letet még rövid ideig sem viseli el. Fényigé-
nyét hazai viszonyaink között megfelelônek 
tekinthetjük. Vízigénye közismerten nagy.  
A vízfelhasználás a lombtömeg gyarapodásá-
val fokozatosan növekszik, sikeres termesztése 
kizárólag öntözés mellett lehetséges! 

CSAPADÉK PLUSZ ÖNTÖZÉS A vízigény és a hô-
igény egymást befolyásoló tényezôk. Ezt a tényt 
erôsíti az a megfigyelés is, hogy a szabadföldi pap-
rikaállományban átlagosan 6 °C hôösszeg 1 mm 
vízfogyasztást vált ki. A paprika számára a vegetá-
ciós idôszakban 3000 °C hôösszegre van szükség, 
ez az elôzôekbôl következôen 500 mm (500 l/m2) 
vízpótlást jelent. Hazai viszonyaink között a te-
nyészidôszakban természetes csapadék formájá-
ban hullik le ennek a mennyiségnek hozzávetôleg 
a fele, a többit öntözéssel kell pótolnunk. 

Az egyes környezeti tényezôk és termesztés-
technikai beavatkozások vagy vegetatív, vagy ge-
neratív irányba módosítják a paprika növekedését, 
fejlôdését. A vegetatív részeken a hajtásrendszert, 
a lombozatot értjük, a virágok és a termések ese-
tében pedig a generatív szervekrôl beszélünk.

Amikor növényünket kevés fény éri, akkor az 
megnyúlik, zömében leveleket fejleszt, virág csak 
ritkán, akkor is kisebb biológiai értékû képzôdik.  
A jelenség fôleg a palántanevelésben, illetve a 

hajtatásban figyelhetô meg. Hasonló történik a 
túlságosan magas hômérséklet hatására is, sôt az 
egyidejûleg adott sok víz, a túlöntözés, az esetle-
gesen magas páratartalom pedig csak fokozza ezt 
a nem kívánt állapotot.

TÁPELEMEK A nitrogénnek a megkötött termé-
sek kinevelésében van jelentôsége, a túlzott ellá-
tás erôs vegetatív növekedéshez vezet. A foszfor 
hatása a virágok képzôdésében, a termések biz-
tonságosabb kötôdésében mutatkozik meg. Fon-
tos tudni, hogy ez utóbbi tápelem nagyban segíti 
a gyors begyökeresedést is. A kálium szerepe ke-
vésbé egyértelmû, a fagytûrô képesség emelésé-
ben és a piros szín kialakulásában van bizonyított 
szerepe. A kalcium hiánya a növekedésben lévô 
fiatal termések „csúcsrothadását” okozza (1. kép), 
melyet akár egy nedvesebb, párásabb idôszak, 
esetleg egy rövidebb kiszáradás is okozhat.

VETÉSFORGÓ, TALAJELÔKÉSZÍTÉS Törekedjünk 
arra, hogy a paprika lehetôleg minden évben friss 
területre kerüljön, leghamarább pedig 4-5 év múl-
va termesszük a régi helyen! Ha nem így járunk 

A vízigényt jelzi az vízfogyasztási együttha-
tó, amelynek értéke a paprika esetében 100. 
Vagyis 1 kg termés kifejlesztéséhez 100 l vizet 
használ fel a növény! 

  Jó tudni!

A paprika házikerti termesztése
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el, a termések már a második évtôl kezdve elap-
rósodnak, s nem kapunk szép, a fajtára jellemzô 
árut. Ez a folyamat még fokozott a trágyázással, 
és növényvédelemmel is csak mérsékelhetô. 

Ugyancsak rossz elôveteménynek számítanak a 
burgonyafélék családjába tartozó zöldségfajok (pa-
radicsom, tojásgyümölcs, burgonya), a tökfélék és a 
pillangós virágú növények. A felsoroltak elsôsorban 
az azonos, vagy hasonló betegségek miatt kerülen-
dôk, míg a késôn lekerülô növények után (hosszú 
tenyészidejû gyökérzöldségek, káposztafélék) kevés 
idô marad az ôszi trágyázásra, talajelôkészítésre.

A paprika nem csak az éghajlati tényezôkkel 
szemben igényes. Feltétlenül közvetlen szerves-
trágyázott területre ültessük, ha tehetjük, érett 
marhatrágyát használjunk, m2-enként legalább 
3-5 kg-ot. Kötöttebb területeken fontos az ôszi 
bedolgozás! Lazább, homokosabb talajokon ez a 
mennyiség 6-7 kg-ra is növelhetô. A nagy meny-
nyiségû szervestrágya javítja a talaj szerkezetét, 
fokozza a víz- és levegôgazdálkodást, ezeken ke-
resztül pedig a hôgazdálkodást is.  

SZAPORÍTÁS A paprikát szinte kizárólag palántá-
ról szaporítjuk, bár a magvak állandó helyre veté-
se is egy elvi lehetôség. Az utóbbi szaporítási mód 
elsôsorban az erôsen megnyúló tenyészidô miatt 
nem terjedt el a gyakorlatban.

 A paprika palántázása történhet tápkockás, 
tálcás és szálas palántáról. A palánta ne legyen 
túl gyors növekedésû (megnyúlt, vékony, világos-
zöld-sárgás színû), sem pedig lassú növekedésû 
(haragoszöld, majdnem fekete színû, nagyon ala-
csony). Csak abban az esetben tartalmazhat már 
virágot, esetleg már kötôdött bogyót is, ha meg-
felelô mennyiségû levéllel, elágazással rendelkezik. 
Ellenkezô esetben feltétlenül el kell távolítani a 
generatív szerveket, azok erôsen visszafoghatják a 
növényünket, a további kiegyensúlyozott fejlôdés 
gátjai lesznek. A kiültetésre kész palánta folytonos 
növekedésû fajtáknál legyen fehérbimbós, a deter-
mináltaknál a bimbó nélküli állapot az ideális.

A kiültetéssel várjuk meg a május elejei eset-
leges fagyos napokat, teljes biztonságot csak azt 
követôen remélhetünk. Bizonyos kockázat vállalá-
sával április utolsó napjaiban történô kiültetéssel 
is próbálkozhatunk, ilyenkor javasolt a kiválóan 

edzett, tálcás vagy tápkockás palánták haszná-
lata. Kisalagúttal, síkfóliás vagy fátyolfóliás ta-
karással fokozható nemcsak a fagyvédelem, de a 
korábbi szedéskezdet valószínûsége is. 

TENYÉSZTERÜLET A determinált (meghatározott 
növekedésû), kisebb bokrot fejlesztô fajták ter-
mesztésekor akár 8-10 tövet is ültethetünk m2-
enként, a folytonos növekedésûekbôl 5-7 db is 
elegendô. A javasolt elrendezés 50-60×20-30 cm. 

Közvetlenül az ültetés után öntözzük be az 
állományt, ilyenkor jótékony hatású a gyökerese-
dést elôsegítô, foszfordomináns mûtrágya hasz-
nálata (Tomasol 0,2-0,3% = 100 l vízbe 2-3 dl).

Ápolási munkái között a nagy vízigényébôl fa-
kadó öntözést említjük: az öntözések közötti idô-
tartam a természetes csapadéktól függ, nagy me-
legben a hetenkénti öntözés ajánlott, egyébként 
elegendô a 10 napos, 2 hetes öntözési forduló be-
tartása. Az egyszerre kijuttatott víz mennyisége 
akár 30-40 mm is lehet.

Kerti tipp

Ha a palántát magunk neveljük vagy vásá-
roljuk, törekedjünk a jól fejlett, edzett palán-
ták használatára. Ismérvei a következôk:  

■ alacsony, zömök növény, 
■ rövid ízközök,
■ vastag, erôs szár, 
■  sötétebb szín (magasabb száraz-

anyagtartalom),
■ fehér, „mosolygós” gyökerek.
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FAJTAVÁLASZTÁS A hazánkban ismert és ter-
mesztett paprikafajták közötti eligazodást azok 
fajtakörönkénti csoportosítása teszi lehetôvé. Az 
ismert 8-10 fajtacsoport közül a legismertebbek 
az alábbiak: Hegyes-erôs típusok, elsôsorban a ko-
rai idôszakban keresettek. Az úgynevezett kúpos, 
fehér színû, tölteni való típusok jelentik nálunk a 
„paprikát”. A paradicsom alakú fajtánál sikerült 
megszüntetni a magház-penészesedést, a kápia 
típusok terjedését a sütésre való alkalmasságuk 
is segíti. Az almapaprikát, a kosszarvú és spirál 

típusokat savanyításra használhatjuk, a cseresz-
nyepaprika fajtái ételízesítônek használhatók.

GYAKORI BETEGSÉGEK: palántadôlés, do-
hánymozaik-vírus, uborkamozaik-vírus, paradi-
csom gyûrûsfoltosság-vírus, paprika pszeudo-
monászos betegsége, paprika xantomonászos 
betegsége, feoramuláriás betegség.

KÁRTEVÔ ÁLLATOK: szabadföldi gubacs-fo-
nálféreg, vetési bagolylepke, cserebogarak, patta-
nóbogarak, levéltetvek, gyapottok-bagolylepke.

Gyúrós János  

A tenyészidôben történô tápanyag-után-
pótlás fontos szabálya, hogy a N hatóanya-
gú mûtrágyát tenyészidôben kell kijuttatni, 
a fejtrágyázás elsô idôpontja célszerûen az 
elsô virágok kötôdése után aktuális. Csak így 
számíthatunk korai termésszedésre!

  Jó tudni!

2. kép: kápia típusú paprika

MÁJUS HÓNAP A BABOK VETÉSÉNEK IDEJE. 

Rédei Kertimag Zrt.     2886 Réde, Lesalja major     www.kertimag.com
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Kertészkedôk állandó problémája, hogy gyü-
mölcsfáikat, zöldségeiket termesztés során 
rendszeresen permetezni szükséges, csak úgy 
tudják megvédeni a betegségektôl, a rova-
rok károsításaitól. Növénynemesítôk régóta 
dolgoznak olyan növények elôállításán, melyek 
bizonyos kórokozóval, gyakran több kóroko-
zóval szemben ellenállóak. Értékesek ezek a 
fajták, mert többségüknél az adott betegség 
ellen nem kell permetezni, anélkül is felnevel-
hetôk és bôségesen teremnek is. Cikkünkben 
néhány fontosabb növényfaj ellenálló, illetve 
toleráns fajtáiból ismertetünk néhányat. 

REZISZTENS VAGY TOLERÁNS A növények be-
tegségekkel szembeni ellenálló képességének két-
féle típusa ismert. A kórokozóval szemben teljesen 
ellenálló, azaz rezisztens növényt a kórokozó nem 
képes megfertôzni, így azon tünetei sem jelennek 
meg. Az ellenálló képesség gyengébb típusa a to-
lerancia, ez esetben, bár a kórokozó a növényt bi-
zonyos idôjárási helyzetekben fertôzheti, de enyhe 
tüneteket okoz, a növény fejlôdését nem befolyá-
solja lényegesen, a növény termôképességét meg-
ôrzi. Bár a kórokozóval szemben toleráns növények 
ellenálló képessége gyengébb, ezek a növények 
átlagos évjáratokban védekezések (permetezések) 
nélkül is nevelhetôk. Extrém idôjárási idôszakok-
ban válhat szükségessé csak a kémiai védekezés.

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG EGY ADOTT KÓROKO-
ZÓVAL SZEMBEN Az ellenálló képesség egy 
adott kórokozóval szemben áll fenn, arra vonatko-
zik. Gyakran olvashatunk új fajtákat reklámozó is-
mertetôkben olyan megfogalmazást, hogy rezisz-
tens fajta. Ez a fogalom csak úgy értelmezhetô, 
ha mellette megadják az adott betegség nevét is, 

amelyre vonatkozik a rezisztencia. Sajnos gyakran 
keverik, egymás helyett alkalmazzák a kereske-
delmi ismertetôkben a rezisztencia és tolerancia 
fogalmát.

Ismert, hogy számos termesztett növényt 
több kórokozó is megfertôzhet, ezért a nemesítôk 
igyekeznek olyan új fajtákat is elôállítani, melyek 
több kórokozó ellen is ellenállóak. Természetesen 
a fajtákat elôállító és forgalmazó cégek a szapo-
rító anyagon feltüntetik ezeket az elônyös tulaj-
donságokat. A legtöbb ellenálló fajta F1 hibrid, a 
hibrid magok a munkaigényes elôállítás miatt drá-
gábbak a hagyományos fajtáknál. Fajtaválasztás 
elôtt érdemes tanulmányozni a különbözô fajták 
leírásában a termôképesség, érésidô mellett a be-
tegségekkel szembeni ellenálló képességet, hiszen 
ezek a fajták kevesebb ápolási munkával, nagyobb 
biztonsággal nevelhetôk.

Figyelemfelkeltés céljából néhány példa a keres-
kedelmi forgalomban kapható ellenálló fajtákból:

GYÜMÖLCSÖK A csonthéjas gyümölcsfajokat 
fertôzô plum pox vírus (PPV) okozza a szilva-, kaj-
szi- és ôszibarackhimlô nevû betegséget. Míg a 
PPV-re fogékony fajták terméseiket ki sem tud-
ják nevelni, vagy minôségileg értéktelenek, addig 
a toleráns fajták gyümölcseiket beérlelik, bizton-
sággal termeszthetôk. Szilvafajták között rezisz-
tensek a Jojo, a Honeysweet fajták, és toleránsak 
többek között a Bluefre, a Stanley, a Cacanska 
lepotica, az Elena, a Haganta, a Presenta, a Presi-
dent, a Sermina, a Tegera, a Topend plus, a Topfive, 
a Tophit és a Toptaste fajták.

Miért értékesek
a betegségeknek
ellenálló fajták?
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A kajszi fajták közül a Kuresia, a Stark early 
orange, a Stella, a Sunglo fajták PPV-rezisztensek, 
míg a Goldrich, a Harcot, az Orangered és a Pinc-
kot toleránsak a vírussal szemben.

Meggyfákon a virágfertôzô moníliás beteg-
ség súlyos kárt okoz hûvös, nedves idôjárásnál.  
A Csengôdi meggyfajta kifejezett ellenálló ké-
pességgel rendelkezik a moníliás és a blumeriellás 
levélfoltossággal szemben.

Az almafák ismert két súlyos gombabetegsége 
– a varasodás és a lisztharmat – mellett újabban 
a baktérium okozta tûzelhalás is jelentôs károkat 
okoz. A felsorolt új almafajták – Florina, Freedom, 
Pinova, Prima, Rebella, Topáz – már vagy tolerán-
sak, vagy rezisztensek ezen súlyos betegségekkel 
szemben.

A szôlô lombját, virágzatát és termését pusz-
tító peronoszpóra és lisztharmat gombabetegsé-
gek ellen a tenyészidôben gyakran kell permetezni. 
Ettôl kíméli meg magát, aki a következô fajtákból 
telepít kertjébe: Bianka, Eszter, Fanny, Kunleány, 
Lidi, Lilla, Medina, Moldova, Nero, Othello, Palati-
na, Pölöskei muskotály, Zalagyöngye.

A fekete ribiszke új, külföldi nemesítésû fajtái 
között több is rendelkezik lisztharmat és levélfolt 
betegségekkel szembeni rezisztenciával. Ezek a 
következôk: Bona, Dyana, Ometa, Otelo, Titonia.

ZÖLDSÉGEK Zöldségfélék közül a paradicsom 
a legnagyobb területen termesztett növényfaj. 
Számos hazai és külföldi fajta van forgalomban. 
Azokra a folyton növô fajtákra, melyeket ter-
mesztô berendezésben is nevelnek (hajtatják) a 
szabadföldi termesztés mellett, általában több,  
3-8 kórokozóval szembeni rezisztencia is jellemzô. 

Többek között vírusok okozta betegségek, verticil-
liumos hervadás, kladospóriumos levélfoltosság-
gal szembeni ellenálló képesség. A házi kertekben 
is a legnagyobb kárt okozó paradicsomvésszel 
szemben is ismertek rezisztens fajták: Previa F1, 
Maestria F1. 

Paprika növényeknél elsôsorban a különbözô 
vírusok okozta betegségek játszanak fontos sze-
repet, ezért a vírusok elleni rezisztencia különösen 
értékes tulajdonság. A Ciklon, a Brill F1, a Greygo, 
a Rapires, a Syn. Cecei fajták dohánymozaik-ví-
rusra rezisztensek, míg a Kalocsai alacsony cse-
resznye, a Kalocsai 50 és a Kalocsai V-2 fajták 
vírusbetegségekkel szemben bizonyulnak ellenál-
lóknak vagy toleránsnak. A Kaldom és a Kalorez 
fûszerpaprika fajták a Xanthomonas vesicatoria 
baktériummal szemben rezisztensek.

Uborka termesztését a peronoszpóra, a liszt-
harmat, a vírusbetegségek (uborkamozaik-vírus) 
és a kladospóriumos mézgásodás betegségek ve-
szélyeztetik. A következôkben felsorolt hazai ne-
mesítésû fajtáink a legfontosabb betegségekkel 
szemben toleranciát vagy rezisztenciát biztosíta-
nak: Joker F1, Kolumbusz F1, Megyer F1, Mohikán, 
Perez F1, Szatmár, Tétény F1, Zita. Hasonló tulaj-
donságokkal rendelkeznek a Marketmore, a Char-
lotte F1 és Ornello F1 fajták is.

Az évrôl évre változó, bôvülô fajtaválasztékot 
érdemes nyomon követni.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Szilvahimlôre
fogékony
szilvafajta
torzult
termése
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A kiskertben is fontos szempont, hogy a gyü-
mölcsfáink évrôl évre rendszeresen és bôven 
teremjenek. Ehhez az szükséges, hogy a fák jó 
kondícióban legyenek, harmonikus egyensúly-
ban legyenek egymással a termô és növekvô 
részek. Az egyensúly fenntartásában segít a 
termés- és hajtásritkítás.

A hajtásritkítást érdemes az ôszibarackon, almán 
és körtén elvégezni, ezek hálálják meg a legin-
kább. A gyümölcsritkítás pedig minden olyan 
fajnál hasznos, melynek gyümölcsei látványos 
növekedéssel reagálnak az eljárásra (pl. alma, 
körte, ôszibarack, sárgabarack, ringlók és japán 
szilvák).

HAJTÁSRITKÍTÁS: már a néhány centis kis haj-
tások is eltávolíthatók, ekkor a sebek is könnyen 
begyógyulnak. Igyekezzünk annyi felesleges haj-
tást levágni, hogy a vázágon halbordaszerûen he-
lyezkedjenek el az oldalhajtások, lehetôség sze-
rint egyenletes távolságra egymástól, kitöltve a 
teret. A hajtásritkítást egészen július végéig meg-
tehetjük, de késôbb felesleges és túlzott hajtás-
növekedést eredményezhet. Az ilyen kései hajtá-
sok esetében fennáll az elfagyás veszélye, hiszen 
nem biztos, hogy lesz idejük beérni a késô ôszi, 
kora téli fagyok elôtt. Az eltávolított hajtások-
nak köszönhetôen a korona szellôsebb, naposabb, 
egészségesebb lesz. A korona belsejébe jutó fény 

A kevesebb több 
és jobb 

Kerti tipp

Ha nem mer belevágni, csináljon egy próba-
ritkítást csak a korona felén, harmadán, ha 
sok fája van, egyet érdemes bevonni a kísér-
letbe. 
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BODOR

Etalon a babtermesztők körében.
Kiválló minőségű középkései sárgahüvelyű fajta
Koncentráltan terem, egyszerre nagyon sok 
termést produkál
Vetéstől számítva 70-75 napra szedhető
Bokor növekedésű: 45-50 cm magas növény
Elágazásai merevek, szárrendszere erős
Kiválló a stressztűrő képessége
Hüvelye élénksárga SZÁLKAMENTES kerek 
keresztmetszetű (ceruza)
Friss fogyasztásra és mélyhűtésre is kiváló

KÉRJE  KEDVENC GAZDABOLTJÁBAN
AZ EREDETI CSOMAGOLÁST!

DOBOZBAN,
100 GR-OS KISZERELÉSBEN

ROYAL SLUIS Magrovet márkanévvel!



hatására több termôrügy alakul ki, ami megala-
pozza a következô évi termést.

A hajtásokat nem muszáj minden esetben tô-
bôl eltávolítani. Van amikor elég, ha visszacsípjük 
ôket. Ez az eljárás a pincírozás, amihez sokszor 
még olló sem kell, puszta kézzel is elvégezhetô. 
Hagyhatunk 3-4 levélnyi koszorút (pl. a körte Lo-
rett-metszése), de néha elegendô csak lecsípni a 
hajtás végét (ôszibarack), illetve a kettô között 
bármi elképzelhetô. Az így megkurtított hajtá-
sok árnyékoló hatása megszûnik, vagy legalábbis 
csökken, gyengítettük a fa növekedését, de emel-
lett hagytunk egy adag aktívan fotoszintetizáló, 
fiatal levelet, amelyek a fánk kondícióját javítják, 
esélyesebbé téve a következô évi jó termést. 

ÉRVEK A GYÜMÖLCSRITKÍTÁS MELLETT: nem 
terheljük túl a fát (csökken a lehasadás veszélye), 

nem romlik a fa kondíciója, javul a jövô évi rügyek 
kialakulása, nagyobb, ízesebb, mutatósabb lesz a 
fán maradó gyümölcs. Mikor végezzük? Minél ha-
marabb, annál jobb. (Intenzív ültetvényekben már 
a virágokat elkezdik ritkítani.) Legjobb elkezdeni 
az elsô tisztuló hullás után. Hogyan? Kézzel vagy 
ollóval. Alma esetében szükség lehet egész fürtök 
eltávolítására, ha minden virágzatban lett termés, 
érdemes 5-1O cm távolságra ritkítani ôket, és a 
maradék fürtökben is csak egy gyümölcsöt hagy-
junk. A megmaradó gyümölcs általában a legfej-
lettebb, legegészségesebb. 

Ôszibarack, sárgabarack és a nagytermésû 
szilvafajták esetében a hosszú termôvesszôkön  
8-1O cm-re ritkítjuk a gyümölcsöket, míg a termô-
nyársakon 1-2 szemet hagyhatunk. Tapasztalatom 
szerint az almánál könnyebb megválni a felesle-
gesnek ítélt gyümölcsöktôl, míg a csonthéjasokat 
jobban sajnálja az ember. Az ôszibarack esetében 
nekem a hárommenetes ritkítás vált be.

 A kezdôk módszere, hogy három alkalommal 
leszedik a termés felét a fáról. A 3. alkalomnál 
megfelelô lesz a mennyiség. Ahogy nônek a gyü-
mölcsök, jobban látszik, hogy hol van még szük-
ség ritkításra. Nem érdemes azonban túl késôre 
halasztani a ritkítást, akkor ugyanis elesünk az 
elônyöktôl.

Prokaj Enikô

Fent: alma ritkítás elôtt, közben és után. Lent: ôszibarack ritkítás elôtt és után

Azért jó, ha csak egy alma marad fürtönként, 
mert az egymás melletti almák összeérnek, 
és ahol érintkeznek, vékonyabb a gyümölcs-
héj, könnyebben támadható (rovar, gomba 
által) és nem színezôdik szépen. 

  Jó tudni!
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Két év alatt közel 40 növényvédô szert soroltak 
át hazánkban kis kiszerelésben is kapható, III. 
forgalmi kategóriába, azaz ennyivel több készít-
mény áll a kiskerttulajdonosok, hobbikertészek 
rendelkezésére. Az üdvözlendô könnyítés oka, 
hogy növényvédelmi hatóságunk felismerte, 
az utóbbi évek engedély-visszavonásai nagyon 
megnehezítették a kiskertesek dolgát, ezért 
lehetôvé tette számos készítmény szabadforgal-
mú kategóriába sorolását kis kiszerelésekben.

A forgalmazási kategória átsorolás, könnyítés 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az 
adott növényvédô szer környezet- és felhasz-
náló-toxikológiai tulajdonságai lehetôvé teszik, 
akkor gyártói, forgalmazói a 3000 m2 és annál  
kisebb területek kezelésére vonatkozó meny-
nyiséget, kis kiszerelésekben, a szer korábban 
is használt nevén szabadforgalmú, mai nevén 
III-as forgalmi kategóriájú besorolással forga-
lomba hozhatják. 

Kicsiben és könnyebben

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a fentiek értelmében a Sumi Agro Hungary Kft. 
több készítménye már III-as, szabadforgalmú forgalmi kategóriában is elérhetô!

LIETO GOMBAÖLÔ SZER
Két eltérô hatásmódú hatóanyagot tartalmazó termék, mely több pon-
ton gátolja a peronoszpóra és a fitoftóra gombákat.
A helyileg felszívódó cimoxanil hatóanyaga megelôzô és gyógyító ha-
tású. A levél bôrszövetében raktározódó zoxamid hatóanyag a kóroko-
zók sejtosztódását gátolja.
Felhasználható a szôlôben és burgonyában.
Dózisa: 4,5 g/10 l víz. Szabadforgalmú kiszerelése: 100 g.

ORTUS 5 SC ATKAÖLÔ SZER 
Kontakt hatású, hosszú hatástartamú, fenpiroximát hatóanyagú 
atkaölô szer. A takácsatkák valamennyi mozgó alakját pusztítja. 
Méhkímélô, így virágzó kultúrában is felhasználható. 
Kíméli a hasznos rovarokat.
Felhasználható almatermésûekben, ôszibarackban, nektarinban, 
szilvában, szôlôben, üvegházi paradicsomban, szamócában, mál-
nában és szederben
Dózisa: 10 ml/10 liter víz. 
Szabadforgalmú kiszerelései: 5 ml, 50 ml, 200 ml.

CYFLAMID GOMBAÖLÔ SZER
Hatóanyaga, a ciflufenamid, teljesen új hatóanyagcsoportba tartozik.  
Lokálszisztemikus, és kimagasló gázhatású lisztharmat elleni 
specialista. 
Megelôzô, gyógyító és kórokozó-megsemmisítô hatású.
Felhasználható szôlôben és almatermésûekben.
Dózisa: 5-10 ml/10 liter víz.
Szabadforgalmú kiszerelései: 20 ml, 100 ml.

FIZETETT HIRDETÉS





A háziasszonyoknak hamarosan megkezdôdik 
a befôzési és savanyítási szezon. Ilyenkor 
érdemes gondoskodnunk a tavaszi, nyári ízek 
megôrzésérôl, hogy a téli hónapokban is él-
vezhessük azokat.

Az egyik legfontosabb szempont a befôzés és sa-
vanyítás során, hogy mindig friss és egészséges 
alapanyagokkal dolgozzunk. Nem érdemes kevés-
bé jó minôségû hozzávalókkal kísérletezni. Ahhoz, 
hogy hosszú hónapokon keresztül élvezhessük az 
elrakott zöldségek és gyümölcsök ízét, tartósíta-
nunk kell azokat. Abban az esetben, ha a befôtthöz 
hozzáadott cukor tömegszázaléka meghaladja a 
18%-ot, pusztán a befôzési eljárással biztosítani 
tudjuk a megfelelô eltarthatóságot. Amennyiben 
a felbontás utáni fogyaszthatósági idôt is szeret-
nénk meghosszabbítani, érdemes tartósítószert 
alkalmaznunk. 

HÁZTARTÁSOKBAN LEGGYAKRABBAN HASZ-
NÁLT TARTÓSÍTÓSZEREK

■ kálium-metabiszulfit (por alakú kén)
■ káliumszorbát
■ nátriumbenzoát

A felsorolt anyagok mikroorganizmus-ölô hatásuk 
mellett a pH-értéket olyan irányba változtatják 
meg, amely nem kedvez az élesztôknek, baktériu-
moknak. A szulfit fertôtlenítô, csíraölô hatásáról is 
ismeretes, emellett kiválóan pusztítja a vadélesz-
tôket. A káliumszorbátnak a kénnel ellentétben 
nincs csíraölô hatása, így higéniai szempontból 
kifogástalan alapanyagokhoz érdemes felhasznál-
nunk. Megakadályozza az élesztô- és penészgom-
bák szaporodását és semmilyen mellékízzel nem 
rendelkezik, így a kész befôtt vagy savanyúság ízét 
nem befolyásolja. Nátriumbenzoáttal a korábban 
erre a célra vásárolt szalicilt helyettesítik. Hasz-
nálatakor ügyeljünk, hogy ne forraljuk túl, mert 
elpárologhat, elvesztve ezzel a hatóerejét.

SAVANYÚSÁGOT SZABÁLYOZÓ ANYAGOK
■ aszkorbinsav
■ borkôsav
■ citromsav

Az aszkorbinsav, melyet sokan csak C-vitamin-
ként ismernek, kiválóan megôrzi a felszeletelt 
alapanyagok eredeti színét és megakadályozza 

Indul a befôzési
szezon

Kerti tipp

Fontos, hogy a kiválasztott, teljesen 
ép, jól záródó befôttesüvegeket mo-
sószerrel mossuk el, öblítsük ki, majd 
egy arra alkalmas lábasba töltsünk vi-
zet, és ebben forraljuk az üvegeket, va-
lamint fedôiket legalább tíz percig.  
A fertôtlenítés befejeztével csöpögtessük 
le az edényeket, ne törölgessük, hiszen így 
nemkívánatos anyagok is belekerülhetnek!
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azok megbarnulását. Használata fôként világos 
húsú gyümölcsök, zöldségek esetében javasolt. 
Erre a célra citromsavat, valamint borkôsavat is 
alkalmazhatunk, de felhasználásuk elsôsorban 
az alacsony savtartalmú alapanyagok esetén 
ajánlott. Amennyiben a nyersanyagok roppanós 
állagát szeretnénk megôrizni, érdemes kálcium-
kloridot használnunk szilárdító anyagként. Emel-
lett, nedvszívó hatásának köszönhetôen, sûrûsí-
tô anyagként is alkalmazhatjuk. 

SAVANYÍTÁS Az eltett savanyúságoknak nagy 
elônyük, hogy az eljárás közben lezajlott tejsavas 
erjedésnek köszönhetôen olyan anyagok keletkez-
nek, melyek még egészségesebbé teszik az egyéb-
ként is vitamindús zöldségeket. Ehhez nincs más 
dolgunk, mint a zöldségeket lesózni, majd üvegbe 
helyezni és saját levükben szobahômérsékleten 
állni hagyni. Fontos, hogy a lé teljesen ellepje az 
alapanyagokat, ha kevésnek találjuk, akkor egé-
szítsük ki sós vízzel úgy, hogy az üveg színültig 
legyen. 

BEFÔZÉS Befôzés esetén több eljárást is vá-
laszthatunk. Lehetôségünk van száraz dunszt-
tal, illetve nedves dunszttal is tartósítani. Szá-
raz változatnál a gyümölcsöket cukorsziruppal 
vagy -oldattal felfôzzük és forrón öntjük ki az 
üvegekbe, melyeket légmentesen lezárunk. Ezt 
követôen kibélelt ládába helyezzük ôket, alapo-
san betakargatjuk, majd megvárjuk, hogy ma-
guktól kihûljenek, a folyamatot nem sürgetve. 
Nedves dunszt alkalmazásakor a gyümölcsöket 
nyersen daraboljuk az üvegekbe, hozzáadjuk a 
cukrot vagy az abból készített oldatot, majd 
lezárás után, az üvegekkel együtt felforraljuk. 
Zöldségeket is befôzhetünk így, de abban az 
esetben cukor helyett sót és ecetet használ-
junk.  

A cukor vagy só mellett persze a fentebb 
felsorolt tartósító- és savanyúságot szabályozó 
anyagok bármelyikét alkalmazhatjuk, akár kombi-
nálva is, attól függôen, hogy milyen gyümölcshöz 
vagy zöldséghez adjuk és milyen hatást szeret-
nénk elérni.

Kovács Kitti

Kártékony, de 
lehet hasznos is!
Az almafa bimbójának, virágának talán a leg-
ismertebb kártevôje a bimbólikasztó bogár, 
vagy más néven almavirág-ormányos, vagy 
almabimbó-likasztó.

Egy mindössze 3,5-5 mm hosszú, ormányos bo-
gárról van szó, melyet a barnás szárnyfedôinek 
hátulsó harmadában kirajzolódó, hegyével hát-
rafelé mutató jellegzetes V alakú, világos haránt-
sávról ismerhetünk fel. 

FURCSA KÜLLEM Az ormányos bogarak érdekes-
sége az igen jellegzetes, szinte bizarr kinézetük. 
Minden más bogártól megkülönbözteti ôket az 
ormányuk, ami a fej szem elôtti részének a meg-
nyúlásából alakult ki, és melynek a legvégén talál-
ható a szájszervük, a közepe táján pedig a csápjuk. 
Óriási a létszámuk, Magyarországon majd kétezer 
fajt ismernek belôlük. A különbözô ormányos bo-
garak más-más növényfajok különféle növényré-
szeire specializálódtak.

„ROZSDÁS GOLYÓ” A mi bimbólikasztó kártevônk 
történetesen az almafa virágrészeit kedveli, a lárva-
alak a fôbûnös, mely a bibét és a porzókat fogyaszt-
ja el, az összezárva maradó bimbó belsejében.

A bogáralak telel, az almafa fás részeinek 
kéregrepedéseiben vagy a száraz avarban, kövek 
közt. Az elsô melegebb napokon hamar elôbújnak 
és akár már februárban is találkozhatunk korzó-
zó példányaikkal az almafa ágain. Ekkor még csak 
mászkálnak, és a duzzadó rügyeket furkálva táp-
lálkoznak. Ahogy melegszik az idô, szárnyra kapva 
akár 400-500 m-t is megtesznek. Ha befejezték 
érési táplálkozásukat és a virág kezdemények is 
megjelentek, tojást raknak. A nôstény az ormányá-
val lyukat fúr az almafa virágbimbójába, amelybe 
egy petét helyez. A kikelô kis lábatlan lárva a bim-
bó belsejében elôször a szirom belsô oldalát há-
mozza, rágja le, emiatt a bimbó fejlôdése megáll, 
a fertôzött virág nem nyílik ki, elszáradva, össze-
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borulva zárva marad, védelmet nyújtva a kártevô 
teljes kifejlôdéséhez. 

A kárképet találóan hívják „rozsdás golyónak”, 
ugyanis idôvel a károsított bimbók megbarnulnak, 
elszáradnak, ráncos golyóvá alakulnak. Amikor 
idén Önök kézbe veszik és olvassák ezt az újsá-
got, nagy valószínûséggel már ezzel a kárképpel 
találkozhatnak az almáskertekben. A károsodott 
virágkezdemények jól megkülönböztethetôk a ki-
nyílt szirmú, egészséges virágoktól.

A kifejlett lárva a bimbó belsejében bábozó-
dik be, és itt is alakul bogárrá. A bogár ormánya 
segítségével rágja ki magát rejtekhelyérôl (ideje: 
május közepétôl június elejéig), néhány napig a 

lombleveleket rágva táplálkozik, majd nyári álom-
ba vonul. Végleges telelôhelyét szeptember-októ-
berben foglalja el a kéregrepedésekben, vagy szá-
raz helyeken az avar közt.

Láthatjuk, évente egy nemzedéke fejlôdik, és 
élete, fô táplálkozása teljességgel az almavirág-
hoz kötôdik.

DE MIKOR HASZNOS? Szerencsés esetben, ha 
csak néhány virágot tesznek tönkre, károsításuk 
még hasznos is lehet, mert kedvezôen gyérítik a 
termést, hozzájárulva a természetes ritkuláshoz. 
Ha viszont túlságosan felszaporodnak, a termés 
70-80%-át is elvihetik.

VÉDEKEZÉS A siker a megbízható elôrejelzésen, 
és a jól idôzített védekezésen múlik.

Aki idén tavasszal nem alapozta meg védeke-
zését egy alapos, olajtartalmú lemosó permete-
zéssel a telelô bogarak ellen, vagy egy elôrejelzésre 
alapozottan nem védekezett bimbós állapotban a 
tojást rakó bogarak ellen rovarölô szerrel (szabad-
forgalmúak közül pl. Decis, K1, Karate, Mospilan, 
Spilan), most könnyen találkozhat a károsítással. 
A már elszáradt bimbókkal semmit nem tehetünk, 
a védekezés erre az évre elkésett!

Taxner Ágnes

Bimbólikasztó kárképe: a virágok helyén a „rozsdás golyó”-k

Balra, fentrôl lefelé: a lárva, a báb és a bogár

Kerti tipp
Következô évi elôrejelzésükre a törzsre, a 
vastagabb ágakra kihelyezett hernyófogó 
övek szolgálhatnak. Az övek sok bogarat 
összegyûjtenek, és az ezekben megbúvó, 
vagy a kora tavasszal az ágakról lerázott 
éledô példányok megszámlálásával dönthe-
tünk egy, az almafa korai bimbós állapotá-
ban történô védekezés szükségességérôl.
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Májusban már túl vagyunk néhány fûnyírá-
son, és vélhetôen a gyep megkapta a tavaszi 
alaptápanyagot. Egyre többet tartózkodunk a 
szabadban, kezdôdik a gyep folyamatos igény-
bevételének idôszaka.

 
Az elsô meleg napokkal sajnos a gyomok is kezde-
nek elhatalmasodni a gyepben. Sokfelé látni gyer-
mekláncfûtôl sárgálló pázsitot. Ennek nem kell így 
lennie!

GYOMLÁL ÉS TÁPLÁL Gyomirtós gyepmûtrágyá-
val egyetlen szórással két feladatot is megoldhat: 
kiirtja a gyepben leggyakrabban elôforduló két-
szikû gyomokat, pongyolapitypangot, fehér he-
rét, szürke madársóskát, és közben tápanyagaival 
táplálja is a gyepet (képünkön a gyep gyomirtás 
elôtt és után). Tavasztól ôszig, a gyomok inten-
zív növekedésének idôszakában használhatjuk, de 
a leghatékonyabb a tavaszi, nyár eleji kijuttatás. 
Hatásfoka nedves lombfelületen a legjobb, ezért 
kiszórása kora reggel vagy öntözés után javasolt. 
Ügyelni kell azonban arra, hogy lehetôleg 1 napig 
ne mosódjon le a lombozatról a gyomirtó szeres 
mûtrágya, így egy napig ne öntözzünk. Legalább 
egyéves, beállt fûfelületen alkalmazható. Fontos, 
hogy gyomirtót közvetlenül friss telepítés után ne 
alkalmazzanak!

A FÛNYÍRÁS SZABÁLYAI Azt minden kerttulajdo-
nos tudja, hogy az elkövetkezô hónapokban a fû-
nyírás lesz az elsôdleges kerti program. Nyírásnál 
be kell tartani az „1/3-os” szabályt, azaz maximum 
a levélzet hosszúságának 1/3-át szabad levágni. 
Ebbôl következik, hogy ha alacsonyabb vágási ma-
gasságot szeretne tartani, azt csak sûrûbb nyírással 
érheti el, különben a gyep megsínylené a drasztikus 
visszavágást. Például a kb. 5-6 cm-es magasság 
átlagosan hetente 1 nyírással megoldható, de már 
a 3-4 cm-es magasság tartásához legalább heti 2 
nyírás is szükséges. 

RITKÁBBAN, NAGYOBB ADAGOKBAN A nyár 
közeledtével pedig az öntözôberendezést is be 
kell üzemelni. Sokan tévesen mindennap öntözik a 
gyepet, sôt akad, aki naponta kétszer is. A helyes 
öntözési gyakorlat: inkább ritkábban és nagyobb 
adagokkal öntözzön, mint sokszor kis vízadaggal. A 
tavaszi idôszakban elegendô lehet hetente 1-2 al-
kalommal öntözni és egy alkalommal kb. 10-15 mm  
csapadéknak megfelelô öntözôvizet kijuttatni. Ter-
mészetesen idôjárási tényezôktôl – pl. hômérsék-
let, szél, napsütés – és talajtípustól is függhet a 
gyakoriság és a vízmennyiség. 

HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁSOK Nem olyan nyil-
vánvaló, hogy a szép és ellenálló gyepnek a nyí-
rás és öntözés mellett tápanyagra is szüksége van.  
A gyepnek ugyanis nemcsak a telepítéskor, de ké-
sôbb is szüksége van tápanyagra. Megfelelô növe-
kedéshez, valamint a rendszeres taposással, egyéb 

Zöldellô gyep

ELÔTTE UTÁNA
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környezeti ártalmakkal szembeni ellenálló képesség 
érdekében a nitrogénen kívül foszforra és káliumra, 
valamint a szép, smaragdzöld szín érdekében mag-
néziumra is szükség van. A kifejezetten pázsit szá-
mára kifejlesztett mûtrágyák, a szerves trágyáktól 
és a mezôgazdasági mûtrágyáktól eltérôen, magas 
nitrogéntartalom mellett optimális arányban tar-
talmaznak káliumot, foszfort és magnéziumot is, 
így hozzájárulnak a fû harmonikus fejlôdéséhez.

A hagyományos mûtrágyák hatástartama né-
hány hét, ami kezdetben gyors növekedést, meg-
nyúlást, késôbb pedig – a tápanyagforrás kime-

rülésével – kisárgulást okozhat. A hagyományos 
granulált mûtrágyák szemcséi nem egyforma mé-
retûek, ezért még mûtrágyaszóró géppel sem jut-
tathatók ki elég egyenletesen a gyepfelületre. Ezért 
van az, amikor az összefüggô gyepet sötétebb-vi-
lágosabb foltok, sávok „tarkítják”. 

A burkolt mûtrágyák szemcsemérete egyönte-
tû, hatásuk hónapokon át tart. Kellô mennyiségben 
tartalmazzák a szükséges tápelemeket, amelyeket 
a szabadalmazott gyártási és burkolási technológi-
ának köszönhetôen folyamatosan, a fû tápanyag-
igényével azonos ütemben adják le. A kimosódás 
minimális, használata biztonságos, és a környe-
zetet sem terheli. Mivel kiegyenlített növekedést 
eredményeznek, a fûnyírás gyakorisága jobban 
tervezhetô, a levágott növekmény mennyisége ke-
vesebb, mert felnyurgulás helyett tömötté, sûrûvé 
válik a gyepfelület.

Mayerhoffer Attila

Kerti tipp
Homokos talajon többször, kisebb mennyiségû 
vizet érdemes kijuttatni, míg agyagos, kötött 
talajokon figyelni kell, nehogy túlöntözzék a 
pázsitot. A mindennapos öntözés folyamato-
san nedvesen tartaná a fû levélzetét, ami a 
gombás megbetegedéseknek fog kedvezni, il-
letve a túlságosan kis vízadagok mindig csak 
a talaj felsô néhány cm-ét nedvesítik át. 

A kis adagú, nagyon gyakori öntözé-
si mód mellett nem alakul ki mélyre hatoló 
gyökérzet, pedig a megfelelô begyökeresedés 
a szárazságnak is ellenálló, stressztûrô fû el-
sôdleges feltétele. 

Látogasson el honlapunkra, és ismerje meg bôvebben termékeinket!
www.diszpark.hu
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A kerteket látogatva, az elmúlt 4-5 évben 
egyre gyakrabban halljuk a címmondatot. 
Valóban, soha nem látott mértékû lárva és 
féreg, valamint jó néhány káros gomba okozta 
gyökérproblémát észleltünk a szemlék során, 
akár zöldségekrôl, akár ültetvényekrôl legyen 
szó. Egyre nagyobb gondot és fejtörést okoz 
a területek biológiai állapotának leromlása. 
Nem is csoda, hiszen gyakorlatilag monokul-
túrás termesztésrôl beszélhetünk, ami óhatat-
lanul magával hozza a kórokozók és kártevôk 
kóros felszaporodását a talajban.

Az említett folyamatot nagymértékben gyorsítot-
ta az is, hogy az utóbbi évek enyhe, mondhatni 
fagymentes telei segítették a gombák és állati 
kártevôk térhódítását, mivel nem gyérült az át-
telelôk egyedszáma, sôt még a mélyebb rétegekbe 
sem kellett lehúzódniuk a hideg elôl. Ezen problé-
mákra a régi szokások helyett új és hatékonyabb 
megoldásokat kell találnunk,  mert már-már a ter-
mesztés eredményességét veszélyeztethetik. 

Szeretnénk néhány már bevált mikrobiológiai 
megoldást ajánlani a Kwizda Agro palettájáról, 
hogy a védekezés biztonságosabb és hatéko-
nyabb, a termelés pedig eredményesebb és jöve-
delmezôbb lehessen!

MIKROBIOLÓGIAI MEGOLDÁSOK
A TALAJLAKÓ GOMBÁK ELLEN

Trifender® WP – a talajtestôr
A Trichoderma asperellum a földjeinkben termé-
szetesen is fellelhetô antagonista gomba, amely 

a talajból fertôzô összes 
veszélyes gombaféle (pl.  
FUSARIUM, PHyTOPHTO-
RA, PyTHIUM, VERTICIL-
LIUM, PyRENOCHAETA, 
RISOCTONIA, SCLEROTI-
NIA stb.) szaporodását és 
életkörülményeit draszti-
kusan lerontja, ráadásul 
speciális mûködése révén 
a kultúrnövény gyökérze-

te számára optimális talajállapotot alakít ki, ami-
nek jelentôs termésnövelô hatása is van. Hatása 
gyors – elôáztatva akár órák, normál felhasználás-
nál néhány nap alatt érzékelhetô. A gyorsaságnak 
persze ára van, hatástartama 1-1,5 hónap!

ÖKO-NI® WP – a specialista 
A Choniothyryum mini-
tans a magyarországi ta-
lajokban természetesen 
is fellelhetô antagonista 
gomba, amely a fehér-
penész szklertóciumai 
(szaporító képletei) szá-
mára olyan kedvezôtlen 
körülményeket alakít ki, 
hogy azok szaporodása 
és a fertôzés terjedése 

leáll, amely révén egészségesebb gyökérzet, ezen 
keresztül pedig nagyobb terméspotenciál alakul ki 
minden termesztett kultúrában. Ugyan 1-2 hónap 
kell a felépüléshez, ellenben akár több mint 1 évig 
megôrzi jótékony hatását!

MIKROBIOLÓGIAI MEGOLDÁSOK
A TALAJLAKÓ ROVARKÁRTEVÔK ELLEN

Artis® WP – a talajterminátor 
Az Artis® az Arthrobothrys oligospora (hurokvetô 
gomba) hiperparazita gomba spóráit és konídiu-
mait nagy mennyiségben tartalmazó készítmény. 
Ez a gombafaj a rovarok számára olyan életkörül-
ményeket alakít ki a talajban, hogy mind a szapo-
rodásuk, mind a károkozásuk a kezelést követôen 

 Valami nagy baj van a talajommal!



rövid idôn belül megszû-
nik. Ilyen hatása van pl. 
a fonálféreg, a drótfé-
reg, a pajorok, a tripsz-
lárva, valamint számos 
más, talajban élô vagy 
ott károsító rovar ese-
tében. Hatása elôcsí-
ráztatva (24-36 órára 
vízbe áztatva) órák alatt 
kialakul, normál kijutta-

tás (öntözés, felületpermetezés) esetén 3-5 nap 
alatt. Hatástartama 1-1,5 hónap!

Bora® WP – a talaj házôrzôje a betolakodók ellen
A Bora® a Bea-
uveria bassiana 
hiperparazita 
gomba spó-
ráit tartalmazó 
termésnövelô 
k é s z í t m é n y , 
amely a talajba 

kerülve elôsegíti a növények fejlôdését, ugyanak-
kor a talajlakó rovarkártevôk számára szinte ke-
zelhetetlenül kedvezôtlen körülményeket alakít ki, 
valamint szakirodalmi adatok szerint szaporodásu-
kat is nagymértékben gátolja.

Ez a gombafaj ugyan lassan, hetek alatt (az 
idôjárási körülményektôl függôen akár csak 1-2 
hónap) fejti ki hatását, de ez a kialakult kedve-
zô állapot az egész tenyészidôszakban, sôt akár 
a következô évre is megmaradhat! Ültetvények-
ben ôszi és tavaszi kijuttatás javasolt, lágyszárú 
kultúrákban (a lassabb felépülés miatt) célszerû 
Artis®-szal kombinálni, a különbözô hatásmecha-
nizmusok elônyeinek kihasználása érdekében.

MIRE FIGYELJÜNK AZ EMLÍTETT 
KÉSZÍTMÉNYEK TÁROLÁSA 
ÉS FELHASZNÁLÁSA SORÁN? 
Tárolásuk: meleg helyen (20–25 °C) 3 hónap, 
hûtve (5-10 °C) minimum 6 hónap, fagyasztva 12 
hónap hosszan tárolhatók. Permetezés esetén az 
üzemi nyomásnak nincs jelentôsége.

A permetezést követôen értelemszerûen be 
kell dolgozni vagy be kell öntözni a készít-
ményeket, mert hatásukat a talajban fejtik ki. 
Nem fényérzékenyek, a bedolgozás a legjobb bio-

lógiai hatás eléréséhez szükséges, mivel talajlakó 
gombák.

Csepegtetô öntözés esetén a finomszûrôt ki 
kell venni a rendszerbôl, majd tiszta vízzel kimos-
ni a csöveket! 

A nyári, melegebb idôszakban hatékonyabb a 
többszöri, akár heti kijuttatás alacsonyabb dózi-
sokban (pl. nem havi 2 kg, hanem heti 0,5 kg), az 
egyedszám folyamatos fenntartása végett.

Az elôáztatás (24-36 óra langyos, kézmeleg 
vízben) a Trifender® és az Artis® hatékonyságát 
javítja.

KEVERHETÔK: talajjavító baktériumokkal, 
tápanyagokkal, rovarölô szerekkel.

NEM KEVERHETÔK: talajfertôtlenítésre 
használt gombaölô szerekkel, tank keverékben 
bizonyos gyomirtókkal (pl. Stomp Super), de kü-
lön kijuttatva használhatók, illetve erôsen savas 
(4,5 alatti pH), vagy erôsen lúgos (8,5 fölötti pH) 
anyagokkal szintén ne keverjük!

A MIKROBIOLÓGIAI HATÓANYAGOK 
ELÔNYEI 
✔  Természetes hatóanyagok = integrált és 

bio termesztésben is szabadon felhasz-
nálhatók

✔  Egészségesebb gyökérzóna = kisebb a 
másodlagos gombás, baktériumos fertô-
zések esélye

✔  Erôteljesebb gyökérnövekedés = maga-
sabb a terméspotenciál

✔  Intenzívebb gyökérnövekedés = jobb a 
tápanyag hasznosulása, kisebb a kimo-
sódási veszteség

✔  Alacsony dózis = költséghatékony meg-
oldási lehetôségek

✔  Hosszú hatástartam = nô a termésbizton-
ság, még szélsôséges idôjárási körülmények 
között is

✔  Sok kultúrában felhasználható = általá-
nos megoldás a talajlakó gombák és ro-
varok ellen

✔  Spórákat juttatunk ki = akár tápolda-
tokkal, rovarölô szerekkel együtt felhasz-
nálhatók

Varga László
Kwizda Agro



Amirôl már tavaly ôsszel, illetve az idén meg-
jelent számainkban már többször is írtunk, 
bekövetkezett: az idô melegedésével, némi 
csapadékkal tarkítva, kialakultak a környeze-
ti feltételei a szôlô gombás megbetegedései 
közül a két legfontosabbat okozó fajoknak, a 

lisztharmat és a peronoszpóra szaporodásá-
nak. Magyarul május közepétôl már védekezni 
kellett, ugyanis a gombák áttelelô képleteibôl 
egyre több szaporítóanyag szóródott szét a 
környezetbe. Ráadásul a rügyekben eleve át-
telelhetett ilyen gombánk, s mostanra, amikor 
10-15 centisek a friss hajtások, már találkoz-
hatunk a kórokozókkal.

HOGYAN FEDEZHETJÜK FEL LEGKORÁBBAN?  
A lisztharmat tüneteit ne a legfrissebb, nagyobb 
leveleken, hanem mindig a tôkéhez legközelebb 
növô kicsi levelek fonákján keressük a klasszikus – 
innen a lisztharmat elnevezés is –, szürkés-fehéres 
foltokat. Ha egy ilyet is találunk, azonnal perme-
tezzünk (pl. kéntartalmú szerrel). Egyébként nem 
muszáj keresgélni, ajánlott most rutinból perme-
tezni. Már csak azért is, mert a fertôzés biztosan 
elindult: május elsô hetében akadt hely, ahol ki-
sebb esôk mellett már 25 fok feletti hômérsékletet 
is mértek, holott már 15-17 fok felett is megindul 
a fertôzés, a gomba további szaporodása. (Ezt a 
növényvédelmi szervezetek, nagyobb szôlészetek 
már április utolsó napjaiban észlelték.) Egyébként 
annyiból szerencsénk van, hogy tavalyhoz képest 
jó két héttel késôbb jelentkezett idén az elsôdle-
ges fertôzés, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne 
szükség már most a védekezésre.

A peronoszpóra sem tétlenkedik, a hónap elsô 
felében a szinte aszályos körülményeket kisebb 
esôk váltották. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy e 
gombaféle szaporítóképletei is fejlôdjenek (rezes 
hatóanyagú permetszer használata ajánlott).

Már csak azért is kell még virágzás elôtt, a 
szôlôhajtások ilyen korai stádiumában is védekez-
ni, mert a legnagyobb kártételt éppen virágzáskor 
és az azt követô hetekben szenvedheti el a szôlô. 
Ekkor, ha a bogyókat is megtámadta a lisztharmat, 
már szinte semmit sem tehetünk, csak a kár mér-
tékét csökkenthetjük speciális szerek alkalmazásá-
val, de a korai bogyófertôzés és károsodás utóbb 
már alig gyógyítható.

Doma Mátyás

Védekezzünk idejében!
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A levéltetvek megjelenése a kertekben évek 
óta egyre nagyobb problémát okoz. A kártevô 
számára kedvezô évjáratokban folyamatos a 
betelepedésük és a kártételük.

FELSZÍVÓDÓ HATÓ-
ANYAG Sokszor a 
leggondosabban el-
végzett permetezés 
után is találunk túlélô 
egyedeket. Különösen igaz ez akkor, amikor olyan 
készítményeket használunk, amelyeknek a ható-
anyaga kizárólag kontakt hatásmóddal rendelkezik. 
Azoknál a levéltetûfajoknál, amelyek rejtett helyen 
károsítanak (pl. közönséges levélpirosító alma-le-
véltetû), különösen nehéz az eredményes védekezés. 
Ilyen esetekben lényegesen jobb eredménnyel hasz-
nálhatók azok a hatóanyagok, amelyek a növénybe 
felszívódva és szállítódva eljutnak a rejtetten káro-
sító kártevôkhöz is. Ilyen hatóanyagot tartalmaz az 
Apacs 50 WG készítmény, amely nagy biztonsággal 
és hatékonyan alkalmazható a levéltetvek elleni vé-
dekezés során. A jó hatékonyság eléréséhez bizto-
sítanunk kell a minél jobb fedettséget, ennek érde-
kében használjunk minél nagyobb lémennyiséget a 
kijuttatása során, ügyelve arra, hogy a permetlé ne 
folyjon meg a levél felületén. Mivel a termék ható-
anyagára a beporzó rovarok, így a házi méhek is 
rendkívül érzékenyek, ügyelni kell arra, hogy virágzó 
állományban ne használjuk. 

HOSSZÚ HATÁSTARTAM Az Apacs 50 WG igen 
jó hatékonysággal használható a burgonyabogár 
elleni védekezés során is. Mivel kontakt és gyo-
morméreg hatása is van, ezért gyakorlatilag a 
burgonyabogár minden alakja ellen hatékony, le-
gyen az lárva, vagy kifejlett egyed. A felszívódott 
hatóanyag nagyon jól szállítódik a növényben, így 
biztosak lehetünk abban, hogy olyan levélrészekbe 
is eljut, amelyeket közvetlenül nem permeteztünk 
le. További kedvezô tulajdonsága a lassú lebomlás, 
így ennek köszönhetôen hosszú hatástartammal 
rendelkezik. 

Mindkét kártevô esetében igaz, hogy a nö-
vényállományba való betelepülésük folyamatos, 
ezért az év során többszöri védekezésre is szük-
ség lehet. 

Az Apacs 50 WG készítmény korszerû formu-
lációja miatt vízben könnyen oldódik, leveles ki-
szerelése pedig egyszerû adagolást tesz lehetôvé.

A készítmények felhasználása elôtt mindig 
olvassa el a címkén lévô információkat és tart-
sa be az azon lévô, felhasználásra, munka-egész-
ségügyi várakozási idôre és munka-egészségügyi 
óvórendszabályokra vonatkozó utasításokat. 

Somos Ferenc
Arysta Magyarország Kft.

www.arysta.hu

Burgonyabogár és levéltetvek ellen

Kultúra Károsítók Dózis 
(g/10 l víz)

Évi 
(nap)

Alma, körte

Levéltetvek 1,5 14

Körte-
levélbolha,
vértetû

3,0 21

Ôszibarack Levéltetvek 1,5 14

Burgonya Burgonya-
bogár 1,0 14

Szegfû, gerbera,
krizantém, afrikai
ibolya, hibiszkusz,
muskátli (üvegházi)

Nyugati
virágtripsz,
üvegházi 
molytetû

4,0



Ahogy beköszönt a meleg idô, vele együtt 
jelentkezik a vérszívó szúnyogok, valamint az 
élelmiszer-látogató legyek által okozott fo-
lyamatos kellemetlenkedés…

Szabadban töltött idônk és pihenésünk tönkrete-
vôi  leginkább a szúnyogok.

CSÍPÔSZÚNYOGOK A szúnyogok (Culicida), a ro-
varok (Insecta) osztályának a kétszárnyúak (Dip-
tera) rendjébe tartozó népes családja az állat-
világban. A több mint 3000 ismert fajból éppen 
elég az a néhány nálunk is elôforduló faj, ame-
lyek az ember vérét szívják (hematofágok) és így 
emberéletek millióit követelô járványok (malária) 
fertôzési vektorai voltak és lehetnek ma is (fôleg 
a trópusokon).

A Földön a sivatagok és sarkkörök kivételével 
szinte mindenütt elôfordulhat fajuk, de leginkább 
a trópusok idôjárása kedvez életfeltételeiknek. Ál-
talában 0,5-1 centiméteres nagyságúak, a hímek 
csápja tollas, a nôstényeké fésûs. A nôstények hat 
sörtés szúró-szívó szájszerve (stylet) az alsó ajak-
ban foglal helyet, vérszíváskor pumpaként mû-
ködve a tápcsatorna része.

A hímek feladata kizárólag a fajfenntartás, 
csak növényi nedvekkel táplálkoznak rövid éle-
tük során, a megtermékenyítés után elpusztulnak. 
Vért tehát csak a nôstények szívnak, mert a sike-
res peterakáshoz és a lerakott peték táplálékkal 
történô fejlôdéséhez genetikailag erre programo-
zottak.

Szemeik éles képalkotásra képtelenek, viszont 
szaglásuk és hôérzetük kiváló. A csípôszúnyogok 
nôstényei áldozataikat a kisugárzott testhô, né-
hány jellegzetes illatanyag és a kilégzett szén-di-
oxid-koncentráció alapján találják meg.

IDEGEN FEHÉRJE Magát a csípés alatti vérszí-
vást többnyire nem is érezzük. A vér normális kö-
rülmények között a szúnyog szájszervén keresztül 
áramolva megalvadna, ha nem juttatna a nôs-
tényszúnyog a nyálával antikoaguláns (alvadás-

gátló) fehérjéket a szúrás helyére. Az idegen fe-
hérjéket azonban szervezetünk azonnal felismeri 
és túlérzékenységi reakcióval riadóztatja a szúrás 
környékét. A környezô szövetekbôl hisztamin sza-
badul fel, amely szövetizgató hatása miatt duz-
zanatot és viszketést okoz, miközben a környezô 
erek kitágulnak, bôrpír kíséretében. (Ezért javasolt 
antihisztamin hatású krémekkel, pl. Fenistil, gyor-
sítani az ellenreakciót.)

Az európai fajok nôstényei közül sokan át-
vészelik a telet (pl. zárt, fûtött helyeken), majd 
tavasszal raknak petéket pocsolyák, állóvizek és 
lassú folyású folyóvizek part közeli szakaszain 
a víz felszínére, fajtól függôen 30-300 darabot 
vagy egyesével, vagy petecsomókban. A néhány 
nap alatt kikelô lárvák a vízben lebegve, kidugott 
légzôcsövön keresztül lélegeznek, általában négy-
szeri vedlés után bábozódnak. A bábállapot sem 
tart tovább – fajtól és hômérséklettôl függôen 
– egy hétnél. Ez a körforgás egy nyáron keresztül 
iszonyatos mennyiségû egyedszámmal jelentkezik, 
a többszörös rajzásokat követôen. Mivel a víz és a 
hômérséklet alapvetô tényezô életükben, egy-egy 
árvízi jelenség hatványozza ártalmukat.

Hazánkban a leggyakoribb és legtöbb kelle-
metlenséget okozó fajok: a foltos maláriaszúnyog 
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Nyári kellemetlenkedôk…



(Anopheles maculipennis), a gyötrô szúnyog (Ae-
des vexans), a házi szúnyog (Culex pipiens) és 
a mocsári szúnyog (Mansonia richiardii). (Ezek 
fejlôdési körülményeikben némileg eltérnek egy-
mástól, ám az ártalom tekintetében túltesznek 
egymáson.)

MIT TEHETÜNK ELLENÜK HÁZILAG? Ma már 
elképzelhetetlen valamilyen védekezés vegysze-
res készítmények alkalmazása nélkül. Szabadban 
a riasztószerek, krémek használata (bôrfelületre 
is) javasolt, e körben széles választék áll ren-
delkezésre. Válassza a több órán keresztül ható 
készítményeket. A szabad légtér (pl. terasz, er-
kély) közvetlen közelében jó megoldás lehet 
kiegészítésképpen a különbözô füstölô spirálok 
használata, vagy a drágább, de hatékony szú-
nyogcsapdák alkalmazása. Zárt térben pedig há-
lózatról mûködtethetô (vagy elemes) 45 napos 
párologtató készülékek alkalmazása biztosíthat 
nyugalmat.

Bata György
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Kerti tipp

Terasz közelében vagy erkélyek virágládáiban 
nevelt illatos fûszernövények (szurokfû, más 
néven oregánó, citromfû, menta és levendu-
la) a szúnyogok által kevésbe kedvelt mikro-
klímát okoznak…



Miért is telepítünk sövényeket? A legfontosabb 
szempont talán az, hogy elhatároljanak, takarjanak 
a  környezettôl, mások ne lássanak be a kertünkbe,  
magasságtól függôen intimitást biztosítsanak a 
kert bizonyos részén. A magasabb sövények fontos 
szél- és porfogó szerepet is betölthetnek, fôleg, ha 
a kertünk uralkodó szélirány felôli oldalán létesít-
jük azokat. A magasabb, sûrû sövények a kertün-
ket látogató védett énekes madarak búvóhelyéül, 
fészkelô helyéül is szolgálhatnak.

MELYIKET VÁLASSZAM? Típusuk vagy fenntar-
tásuk mikéntje alapján két nagy csoportot, vagy-
is nyírott és nyíratlan sövényeket különböztetünk 
meg. A nyírott sövényeknél az év folyamán szabá-
lyos nyírott geometriai formára nyírjuk a sövényt, 
míg a nyíratlan sövények esetében jobban érvé-
nyesül a növények csoportosan megnyilvánuló ter-
mészetes habitusa. A nyírott sövények – amelyek 
nagyon közkedveltek voltak a reneszánsz és barokk 
kertekben –, igénylik a több munkát,  a rendszeres 
nyírást, így ha magunk gondozzuk vagy mást bí-
zunk meg kertünk gondozásával, biztos, hogy ezzel 
számolni kell idôben és költségben is. 

MILYEN MAGAS LEGYEN A SÖVÉNY? Alacsony 
szegélysövénynek (1 méternél alacsonyabb) vagy 
félmagas sövénynek (1 méter körül) alacsonyabb 
termetû, lassúbb növekedésû növények valók,  pél-
dául a finom fûszeres illatot árasztó örökzöld pusz-

páng (Buxus sempervirens) vagy a kislevelû pusz-
páng (Buxus microphylla) és fajtáik, vagy a balkáni 
babérmeggy sötétzöld lombú gyönyörû ’Piri’ fajtája. 
Míg magas sövénynek (1,5-2 méteres), az erôtelje-
sebb növekedésû növények töltik be a funkciójukat 
hamarabb, mint a közönséges gyertyán (Carpinus 
betulus) vagy a hibridciprus (x Cupressocyparis le-
ylandii fajták).

ÖRÖKZÖLD VAGY LOMBHULLATÓ? Fontos dön-
tés továbbá, hogy egész évben lombjával díszítô 
örökzöldet, mint a nyugati tuja (Thuja occidentalis) 
vagy a levelét télen megtartó, majd lombját ta-
vasszal váltó úgynevezett télizöld növénybôl, mint 
a széleslevelû fagyal (Ligustrum ovalifolium) vagy a 
télen kevésbé takaró hatású ôsszel lombjukat vesz-
tô úgynevezett lombhullató növénybôl szeretnénk 
ültetni sövényünket, mint a turkesztáni szil (Ulmus 
pumila var arborea). Ha már sikerült e kérdéseket 
megválaszolni, nézzük, milyen növények közül vá-
laszthatunk. Ezúttal a lombhullató sövények tár-
házát tekintjük át, következô alkalommal pedig az 
örökzöldekkel foglalkozunk.

LOMBHULLATÓ SÖVÉNYEK A  liláskék, nyár vé-
gén, augusztus-szeptemberben nyíló, virágaival 
díszítô kínai kékszakáll (Caryopteris incana) és az 
angol kékszakáll (Caryopteris x clandonensis) vagy 
a június-júliusban nyíló közismert gyógyhatású 
félcserje, a közönséges levendula (Lavandula an-

Sövények kialakítása

Cornus mas PhyllostachysCornus mas
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gustifolia) kiváló alacsony, nyírott vagy nyíratlan 
sövénynek. Szintén ültethetjük még a fehér lapos 
bogernyô virágzatával május-júniusban díszítô 
lombhullató kányabangita (Viburnum opulus) ’Na-
num’ vagy ’Compactum’ fajtáját, melyek rózsaszín 
vöröses ôszi lombszíne is lenyûgözô, illetve a napos 
helyen lombhullató törpe loncot (Lonicera pileata). 
Alacsony lombhullató nyíratlan sövény alakítható 
ki a tavaszi május-júniusi virágzáskor lenyûgözô 
fehér virágú kecses gyöngyvirágcserje (Deutzia 
gracilis) ’Nikko’ fajtájából. Félmagas vagy magas 
nyírott vagy nyíratlan sövénynek alkalmas az áp-
rilis-májusban sárga virágával díszítô lombhullató 
japán borbolya (Berberis thunbergii) piros lombú 
’Atropurpurea’ fajtája. Szintén gyakran sövénynek 
ültetett a májusban fehér virágfelhôbe burkolózó 
kerti gyöngyvesszô (Spiraea x vanhouttei) vagy a 
nipponi gyöngyvesszô (Spiraea nipponica) ’Snow-
mound’ fajtája. Nyíratlan félmagas-magas sövény-
nek az április-májusban illatos rózsaszín virágbu-
gájú lombhullató törpe orgona (Syringa meyeri) 
’Palibin’ fajtája. 

Magas nyírott sövénynek számos lombhullató 
cserje és fa is al-
kalmas. A lombhul-
lató cserjék közül 
az anyák napja kö-
rül illatos virágaival 
díszítô közönséges 
orgona (Syringa 
vulgaris), a termést 
is hozó közönséges 
mogyoró (Corylus 
avellana) és annak 

tavasszal bordó vöröses ’Fuscorubra’ fajtája, vagy a 
márciusban sárga virágfelhôvel, majd ehetô C-vita-
minban gazdag savanykás-édes bordó piros termé-
sével és gyakran vöröses ôszi lombszínével is díszítô 
ôshonos húsos som (Cornus mas) mind jó választás. 
A nyáron júliustól szeptemberig bôségesen virágzó 
lombhullató kerti mályva (Hibiscus syriacus) kékes-
lila virágú ’Blue Bird’, vagy fehér virágú ’Diana’, illet-
ve a rózsaszín ’Pink Giant’ fajtája mind nyírott mind 
nyíratlan sövénynek is kiválóan alkalmas. A lomb-
hullató fák közül a közönséges gyertyán (Carpinus 
betulus), a mezei juhar (Acer campestre), a turkesz-
táni szil (Ulmus pumila var arborea) ’Puszta’ fajtája 
vagy a tövises narancseperfa (Maclura pomifera) 
ültethetô nyírott magas sövénynek. 

TELEPÍTÉS  Ha lombhullató fajt választottunk, 
ôsszel vagy tavasszal telepíthetünk a sövény nyom-
vonalán kiásott 40-50 cm széles és mély árokba, 
a töveket hármas kötésben elhelyezve, gondosan 
ügyelve, hogy a növények gyökérzete ugyanolyan 
mélyre kerüljön, mint a kitermelést megelôzôen 
volt. Ha nyírott sövény a cél, a növényeket az ül-
tetést követôen vágjuk vissza a talaj felett 8-10 
cm-re. Majd a kialakítás éveiben minden év tava-
szán vágjuk vissza az elôzô évi vesszôket 30-40 
cm-esre. Ha a kívánt magasságot elérte a sövé-
nyünk minden évben többször, de legalább kétszer 
tavasszal és nyár elején nyírjuk meg. A kialakított 
nyírott sövény keresztmetszete nyújtott trapéz 
vagy téglalap alakú legyen. Helytelen, ha felfelé ki-
szélesedô sövényünk, mert kiárnyékolódik az alja, 
és csúnyán felkopaszodhat, kiritkulhat. (Folytatjuk)

Neményi AndrásHibiscus syriacus ’Blue Bird’

Prunus laurocerasus ’Mari’ Pyracantha ’Orange Glow’ Syringa meyeri ’Palibin’
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Kerti tipp
A kis terület sem lehet akadálya a fajgaz-
dagságnak. Szerencsére gyógy- és fûszer-
növényeink jól társíthatók egymással, így a 
nagyobb ládákba és cserepekbe vegyesen is 
beültethetjük a növényeket. Amire ügyelni 
kell, hogy a társított fajok igénye és élet-
formája megegyezzen. A szárazságtûrô és 
a vízigényes fajokat, valamint az évelôket és 
az egyéves fûszernövényeket ne keverjük! Az 
erôteljesen terjedô fajokat, például a mentá-
kat, külön cserépben, edényben neveljük.

Kertészkedéskor általában „azzal gazdálkodunk, 
ami van”, pontosabban ott, ahol van rá hely, 
például az erkélyen. 

A kisebb termetû egyéves és évelô gyógy- és 
fûszernövények többsége jól bírja a cserépben 
tartást. A növényápoláshoz, öntözéshez sem kell 
messzire mennünk, cserépbe ültetve pedig jobban 
biztosíthatók a növények talajigényei.

A BALKON ADOTTSÁGAI A tervezgetés elsô 
lépéseként a rendelkezésre álló terület adottsá-
gait kell felmérnünk. A balkon fekvése, a közvetlen 
napsütés idôtartama, a körülvevô falak, korlátok 
elhelyezkedése, a szélirány, a huzatosság és persze 
maga a balkon mérete és formája is meghatározza, 

hogyan tudjuk hasznosítani azt. Ha ismerjük bal-
konunk adottságait és a gyógynövények igényeit, 
akkor a kettôt könnyen összehangolhatjuk, és si-
keresen kertészkedhetünk.

A NÖVÉNYFAJOK KIVÁLASZTÁSA Gyógy- és 
fûszernövényeink nagy része kifejezetten fényigé-
nyes, sötét, árnyékos teraszon éppen ezért hosszú 
távon csak szenvednek. Sokszor a magasan elhe-
lyezkedô korlátok is eltakarhatják növényeinket, 
amelyek jó eséllyel nem fognak elegendô fényhez 
jutni és virágot hozni. A balkont körbevevô, vilá-
gos színû falfelületek ezzel szemben visszaverik a 
fényt, ezért fehér falakkal határolt napos erkélyre 
csak fényigényes, 
szárazságtûrô fa-
jokat ültessünk.

A szeles, hu-
zatos, magasan 
fekvô teraszokon 
a cserepek föld-
je is gyorsabban 
kiszárad, ilyen 
helyeken csak a 
s z á r a z s ág t û r ô 
növények érzik 
jól magukat. Na-
gyobb balkonon 
tarthatunk mére-
tes szolitereket, 
ezek önmagukban 
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Balkonon
és cserépben

Függôleges beültetés fûszernövé-
nyekbôl



is díszítenek, sôt térelválasztó funkciót is betölt-
hetnek, ilyen az örökzöld babér. Ha pedig a terüle-
ti lehetôségeink korlátozottak, akkor inkább kisebb 
termetû fûszernövényeket válasszunk, vagy haszno-
sítsuk a falfelületeket is. 

A GYÓGYNÖVÉNYEK ÉLETFORMÁJA Gyógy- és 
fûszernövényeink között egyéves és évelô fajok is 
akadnak. Az egyévesek rövid életûek, a nyár el-
múltával általában lakásban sem telelnek át, míg 
az évelôk tavasszal újrakezdik fejlôdésüket, így 
éveken át hasznosíthatók. Az évelôk hûvös, vi-
lágos helyen átteleltethetôk, de ha kellôen nagy 
edényben vannak, akár kint is átvészelik a telet.

Egyéves fajok: bazsalikom, majoránna, kapor, 
koriander, körömvirág, borsfû

Évelôk fajok: levendula, kakukkfû, tárkony, 
lestyán, citromfû, menta, szurokfû, rozmaring, 
orvosi zsálya, metélôhagyma

GYÓGYNÖVÉNY VAGY DÍSZNÖVÉNY? Lehet 
mindkettô. Gyógynövényeink között számos faj és 
fajta van, mely dísznövényként is megállja a helyét: 
a körömvirág (Calendula officinalis ’Alpha’), a fran-
cia levendula (Lavandula angustifolia ’Munstead’, 
’Hidcote’), az izsóp (Hyssopus officinalis ’Sophie’), 
a kakukkfû (Thymus vulgaris ’Deutscher winter’) 
virágával díszít, a zsályák (Salvia officinalis ’Varie-
gata’) és a bazsalikomok (Ocimum basilicum ’Bí-
borfelhô’, ’Bíborgömb’, ’Zöldgömb’, ’Rokokó’) pedig 
érdekes színû vagy mintázatú levelükkel.

A NÖVÉNYEK BETAKARÍTÁSA Alapvetô szabály, 
hogy ha egész nyár folyamán akarunk a növényrôl 
friss hajtásokat vágni, akkor azt mindig csak kí-
méletesen tegyük. Legyen ideje a növénynek rege-
nerálódni két vágás között! Más a helyzet, ha nem 
akarunk rendszeresen „szüretelni”: virágzáskor 
vágjuk vissza a növényeket, újra ki fognak hajta-
ni, a levágott hajtások pedig szárított fûszerként 
használhatók.

Kindlovits Sára
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Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

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

Gyógy- és fûszernövényeink igényei
Szárazságtûrô fajok: francia levendula, orvo-
si zsálya, kerti kakukkfû, borsfû, rozmaring, 
szurokfû
Vízigényes fajok: metélôhagyma, petrezse-
lyem, bazsalikom, majoránna, lestyán, tárkony
Hidegtûrô fajok: metélôhagyma, petrezselyem, 
kapor

  Jó tudni!

Dísz- és gyógynövény egyben: a körömvirág



Május a rododendronvirágzás idôszaka. Szí-
vesen ellátogatunk ilyenkor rododendron-
gyûjteményükrôl nevezetes gyûjteményes 
kertjeinkbe, a Jeli, a Kámoni vagy a Budafai 
Arborétumba, ahol rendszerint csemetéket is 
árusítanak, és persze gyakran el is csábulunk a 
csodás virágok és színek láttán. Aztán sokszor 
kell tapasztalnunk azt, hogy ez a csoda csak 
ideig-óráig tart. Hol követtük el a hibát? Cik-
künkben felfedjük a leggyakoribb buktatókat.

HÛVÖSEBB KLÍMA A rododendron – aminek szép 
magyar neve havasszépe – alapvetôen a savanyú 
talajt és a félárnyékot kedveli. Együtt emlegetjük 
ôket az azáleákkal, amelyeknek van szobai cserepes 
és télálló cserje változatuk is. A havasszépének vas-
kos örökzöld levelei, gömbölyded virágzatba ren-
dezôdô fehér, lila, rózsaszín, bordó virágai vannak, 
az azálea pedig lombhullató, levelei világoszöldek, 
kisebbek, vékonyabb szövetszerkezetûek, trombi-
taszerû virágaik pedig laza csoportokban nyílnak, 
és lehetnek, sárgák, narancssárgák, tûzpirosak is, 
hosszan kilógó porzókkal és bibével. 

SAVANYÚ TALAJ Az elsô hiba, amit elkövethetünk 
az, hogy a rododendront nem megfelelô talajba ül-
tetjük. Savanyú talajt kedvelô növények, az ültetô-
közeg pH-értéke 4,2–5,5 között kell hogy legyen. A 
kertbe kiültetve sikeresen csak ott nevelhetjük, ahol 
az altalaj is savanyú. Célszerû tájékozódni arról, 
hogy lakóhelyünkön milyen a talaj. Savanyú talajok 
az ország nyugati, északkeleti részén, elszórva az 
Alföld keleti részén vannak, az ország középsô ré-
sze, a Maros-Körös köze, a Mezôföld, a Kisalföld és 
az Észak-Alföld alapvetôen meszes altalajú. Ezeken 
a területeken nagyméretû, akár földbe süllyeszett 
dézsában, savanyú közegben kisebbre növô fajtá-
kat azonban sikeresen nevelhetünk. Fontos, hogy a 
dézsán legyen vízelvezetô furat!

A havasszépe sekélyen gyökeresedik, ezért a 
talaj felsô 50-60 centiméterének lazának, leve-
gôsnek, humuszban gazdagnak és jó vízáteresztô 
képességûnek kell lennie. 

 Ha a kertünk talaja semleges (pH 6-7) vagy 
enyhén savanyú (pH 5-6) kémhatású, akkor az ül-
tetôgödörbe keverjünk készen kapható rododend-
ronföldet, balti tôzeget, fenyôkérget és humusz-
ban gazdag A típusú virágföldet. Érdemes minél 
nagyobb, akár egyköbméteres gödörben kicserélni 
a talajt! A meszes talaj tápanyagzavarokhoz, leg-
gyakrabban magnézium- és/vagy vashiányhoz ve-
zet, amit a növény levelén érközi sárgulás jelez.

A rododendront és az azáleát tavasszal és ôsz-
szel is elültethetjük. Ültetés elôtt a növényt alapo-
san öntözzük be, hogy földlabdája jól megszívja ma-
gát vízzel. Készítsük el az ültetôgödröt, és a közeget 
rétegenként beiszapolva terítsük szét a gödör alján. 
Magát a növényt olyan mélyen ültessük el, hogy a 
talajfelszín a cserépfelszínnel egyezzen meg.

FÉLÁRNYÉK A következô gyakori hiba az, hogy a 
rododendront a napra tesszük. Ez a növény a félár-
nyákos helyet kedveli, ezért nagyobb bokrok vagy 
fák alá ültessük, helyezzük. Meleg, napos teraszon 
ne tartsunk rododendront! Ne helyezzük túlságo-
san sötét helyre sem, mert a dús virágzáshoz, nö-
vekedéshez kellô mennyiségû fényre is szüksége 
van. Ha mélyárnyékba ültetjük, kevesebb virágot 
hoz, a bokor szétesik. Ideális társnövényei a mélyen 
gyökerezô, csekély árnyékú fák, így a hosszú tûjû 
fenyôk, a tölgy, a magnólia és a különbözô gyü-
mölcsfák. Ne ültessük a havasszépét sekélyen gyö-
kerezô juhar-, gesztenye-, hárs-, nyír-, nyár- vagy 
fûzfa alá.
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A havasszépék és azáleák titka

Kerti tipp
A rododenron fajták méret szerint is változa-
tosak, az alacsony, 30 centire növôtôl az akár 
5 méter magasra is fejlôdô, széles, termetes 
bokorig. Vásárlásnál ezt vegyük figyelembe, 
érdeklôdjünk az adott fajta kifejlett méreté-
rôl. Kertünkbe télálló fajtát válasszunk. 



TÉLEN IS ÖNTÖZZÜK A rododendron szereti a 
nedvességet, de a túlöntözést nem. A laza, fenyô-
kéreggel dúsított ültetôföld és tôzeg segíti a víz-
elvezetést, és a talaj megfelelô levegôzöttségét is 
fönntartja. Hosszan tartó nyári szárazságban akár 
két alkalommal, reggel és este is szükség lehet a 
vízpótlásra. Fontos, hogy kizárólag lágy esôvízzel 
öntözzünk!

Az örökzöld rododendronok télen is párolog-
tatnak, ezért hosszan tartó száraz idôszak esetén, 
fagymentes napokon télen is öntöznünk kell. A 
növény a vízhiányt a levelek szivarszerû besodró-
dásával jelzi. Ha az örökzöld rododendront lomb-
hullató fa alá ültettük, akkor télen a napfénytôl 
is védenünk kell; négy karóra kifeszítve tekerjünk 
köré rachelhálót. 

TARTÓS TÁP A havasszépéknek, azáleáknak táp-
anyagra is szükségük van a nyár folyamán, mivel 
a jövô évi virágrügyek ekkor fejlôdnek ki. A bôsé-
ges tavaszi virágzás záloga az egyenletes víz- és 
tápanyagellátás! A legcélszerûbb tartós hatású, 
kifejezetten havasszépék és azáleák számára ki-
fejlesztett, tartós hatású tápanyagot használ-
ni, amit sekélyen a talaj felsô rétegébe keverünk.  
A tartós hatású mûtrágyát elegendô évente egy-
szer, tavasszal kijuttatni. Ennek javasolt adagja 
egy 40 centiméter magas növény esetében 30-35 
gramm, egy egyméteres növénynél 100 gramm. A 
lombhullató azáleák tápanyagigénye kisebb.

Mivel a havassépe sekélyen gyökerezik, mellôz-
zük a kapálást. A tápanyagot sekélyen dolgozzuk a 
talajba. Célszerû a növények körül 4-5 centiméter 
vastagon fenyôkéreg-mulccsal takarni a talajt, ami 
megakadályozza a gyomosodást és a kiszáradást.

VIRÁGZÁS UTÁN Az elnyílt virágfejeket folya-
matosan távolítsuk el, így a növény az energiá-
ját a jövô évi virágrügyek kinevelésére fordítja. 
Legjobb, ha ehhez a mûvelethez hegyes pengéjû 
rózsaollót használunk, hogy a duzzadó hajtórü-
gyeket, amik végén a virágrügyek fejlôdnek, ne 
törjük le.

ELÔZZÜK MEG A BAJT A jól karbantartott, jó 
kondícióban lévô növény kevésbé hajlamos a be-
tegségekre. A levélbarnulások leggyakoribb oka a 
tápanyagzavar, ami a talaj nem megfelelô kém-
hatásából adódik. A kanalasodás a vízhiányból 
fakad. A lombhullató azáleákat megtámadhatja 
a lisztharmat, a fonáki részen levéltetvek szívo-
gathatnak. A havasszépék levelén a rododendron-
csipkéspoloska szívogatása nyomán az elhaló, 
levegôvel telt sejtek miatt a levél felszíne matt 
zöld, ezüstös lesz, fonáka pedig barna foltokkal 
szennyezett. A barázdáshátú vincellérbogár jel-
legzetes, karéjos rágásnyomokat hagy, lárvája a 
gyökereket rágja. Ellenük megfelelô gomba- és 
rovarölô szerekkel védekezhetünk.

Harmath Rita
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Télálló azálea Haszos a fenyôkéreg-mulcs takarásHavasszépe

A rododendront nem kell metszeni. Ha formá-
ra akarjuk igazítani, akkor tavasszal, elnyílás 
után végezzük ezt el. Erôteljesebb visszamet-
széshez a kora tavasz az ideális idôpont, de 
ekkor számítanunk kell arra, hogy növényünk 
abban az éven gyérebben virágzik.

  Jó tudni!



Átszakított drótkerítés, feltúrt útpadka mu-
tatja, itt jártak a vaddisznók. Az egyik budai 
utcában már ismerôsként tekintek a csordára 
és a magányos kanra. Esténként jönnek, sokan 
félnek tôlük.

SÉTÁLÓ VADDISZNÓK A vad védelmérôl, a vad-
gazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló tör-
vény (1996. évi LV. törvény) a vadászatra jogosul-
taknak nem ad lehetôséget és kötelezettséget a 
lakott területen megjelenô vadászható állatfajok-
kal kapcsolatban. Ha meg kell szervezni a vadak 
elhárítását, kilövését, belterületen az önkormány-
zatnak, míg külterületen vadászatra jogosult sze-
mélynek vagy társaságnak van lehetôsége erre.

A lakosok az önkormányzatoknak jelenthetik 
a közterületen megjelenô vadakat. A továbbiakról 
az ügyintézôk gondoskodnak. Amennyiben a hely-
zetet emberekre közvetlenül veszélyesnek találják, 
akkor viszont egybôl a rendôrséget hívják.

UTCAI GYÜMÖLCSFÁK Hozzászoktunk a gyümölcs-
fákkal szegélyezett kisvárosi, falusi utcák látványá-
hoz. Tavasszal fehéren virágoznak, a nyár végén 
pedig gyümölcsöktôl színesednek. Általában a fák 
mögötti ház lakosai ültették, metszették és perme-
tezik. Akárcsak a kerítésen belüli fáikat. Ugyanakkor 
veszélyeket is rejt a közterületi növényvédelem! 

Hasonlóan a kertben lévô fákhoz, a virágzó ut-
cai sorfáknál, gyümölcsfáknál és dísznövényeknél 
is be kell tartani a méhveszélyességi elôírásokat! 
Ezeket a szabályokat a már a szirmukat elhullaj-
tott, de mézharmatos növényekre és a méhek által 
látogatott virágzó gyomokra is alkalmaznunk kell! 
A „méhekre kifejezetten veszélyes (kockázatos)” 
készítményeket az említett esetekben soha nem 
használhatjuk. A „méhekre nem jelölésköteles” 
(korábban a méhekre nem veszélyes) készítmé-
nyekkel általában mindig kezelhetünk. A „méhekre 
mérsékelten veszélyes (kockázatos)” készítmé-
nyekkel kizárólag a méhek napi aktív repülésének 
lezárulása után, legkorábban a csillagászati nap-
lemente elôtt egy órával lehet megkezdeni a per-
metezést és legkésôbb 23 óráig be kell fejezni. 

Permetezés után ki tartja be az élelmezés-
egészségügyi várakozási idôket? Ki figyelmezteti 
a gyümölcsökbôl szemezgetô gyerekeket, járóke-
lôket? Közterületen a növényvédô szereknek csak 
egy szûk csoportja használható és sok egyéb elô-
írást is be kell tartani. Tájékozódjanak a növény-
orvosnál az elôírásokról!

Zsigó György

Mi van
az utcánkban?
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Vaddisznó patanyoma

Érik az utcán a meggy

Levéltetves juharfán gyûjtögetô háziméh
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