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A hosszú tél után a legtöbb kerttulajdonos 
alig várja, hogy mehessen a kertjébe tevé-
kenykedni, dolgozni, és fôleg az elsô védelmi 
munkákat végrehajtani. Ne tévesszen meg 
minket az elsô tavaszias nap ragyogása és a 
másoktól hallott tanács, hogy gyorsan el kell 
végezni a tavaszi lemosó kezeléseket. 

MIÉRT NEM INDOKOLT A GYORSASÁG? Ebben 
az idôszakban sok kerti növényt láthatunk kezde-
ti hajtásfejlôdés-megindulással, a csonthéjasokat 
fôleg rügyduzzadással, de a mogyoró már február 
közepére teljesen elvirágzott. Ezek a növények 
erôteljes lehûlést már nem viselnének el, ezért 
arra kell törekedni, hogy talajainkat minél elôbb 
lezárjuk, hogy a nedvességet jól bent tartsuk, ez-
zel is védve területünket.

Elsô teendôink a megelôzô fizikai védelmet 
szolgálják. Élezés után tisztítsuk és fertôtlenítsük a 
metszôollónkat, az ágvágó szerszámokat. Különö-
sen fontos ez az eljárás, ha több olyan sérült fánk, 
bokrunk is van, ahol beteg rész eltávolítására lesz 
szükség. Sôt, készítsünk mûanyag edénybôl, kasza-
kôtartóból olyan eszközt, amivel a rendszeres fán-
kénti, tôkénkénti fertôtlenítést is elvégezhetjük.

Eszközeinkkel elôször végezzük el a fertô-
zött ágak, vesszôk eltávolítását, a kéregkaparást, 
gondoskodva a fertôzött részek összegyûjtésérôl, 
majd elégetésérôl. Csonthéjasokon, bogyósokon, 
de az almatermésûeken is láthatunk elszáradt mo-
níliás részeket, fán maradó tavalyi leveleket, fôleg 
diókon levélmaradványokat, terméshéjat, amelyek 
a vegetáció megindulásával a tavalyi betegségek 
kórokozóit szaporítják.

MILYEN VOLT A TÉL LEFOLYÁSA? Ez a kérdés 
alapvetôen meghatározza a tavaszi védelmet. Az 
ôsz hosszú és meleg volt, átlagos csapadékkal, 
ami kedvezett a levéltetvek ôszi betelepedésének. 
Régen volt már ilyen nagyszámú levéltetûtömeg 
gyümölcsfáinkon, bokrainkon, beleértve a dísz-
növényeket is. A tél kedvezett áttelelésüknek. Az 
énekesmadarak erôs csivitelése is jelezte, ha ilyen 

telepeket találva gyérítették számukat. Jellemzôen 
és könnyen megtalálhatók már most például a bo-
dzavesszôk végén, kis hajtások alatt fekete levélte-
tûtojások garmadája is jól mutatja ezt a képet. Jól 
látszik az is, hogy ezek a tetûtojások még feketék, 
majd csak a kivilágosodásukkal - a hajtásfejlôdés-
sel egyidejûleg - indul meg a telepek fejlôdése. 

Hasonló a tünet az almánál a levélpirosító 
alma-levéltetûvel a fekete cseresznye-levéltetûnél, 
vagy a levélpirosító ribiszke-levéltetûnél is. Csak az 
erôs hajtásfejlôdés megindulása után szaporodnak 
majd a levéltetvek erôsebben. Ezért nem indokolt 
a gyorsaság, mert akkor a kezelés nem lesz elég 
hatékony, nem pusztulnak el a telepek. A legalkal-
masabb idôpont a tojások világosodása, szinte fe-
héredése, amikor a tojásban a lárva elkezd kelni, 
fejlôdni. Ilyenkor a legérzékenyebbek a kártevôk az 
ajánlott készítményre. A levéltetvek mellett a trip-
szek, poloskák is nagyszámban teleltek. Ezek korai 
kártételét fôleg zöldségféléken kell figyelni.

Ôsszel az ország legnagyobb részén késôn 
jött az elsô fagy és lombhullás, sokáig tartott 

Növényvédelem kora tavasszal

Régi védekezési módoknál volt fontos a rügy-
pattanás elôtti kezelés, mert azoknak a sze-
reknek nagy része a növényben is kárt tett. A 
mai készítmények növénykímélôk, és sokkal 
optimálisabb idôben tudunk védekezni a ká-
rosítók ellen, és fôleg hatékonyabban. 

  Jó tudni!



a vegetáció, ami jó vesszôbeérést hozott. A téli 
idôszak átlagon felüli csapadékhozama egyaránt 
kedvezett mind az almatermésûek baktériumos 
betegségének, a moníliagombák és az ôszibarack-
levélfodrosodás áttelelésének, valamint a csont-
héjasok most már két ágpusztító betegségének is, 
amelyek ellen megelôzô védelemre van szükség. 

MILYEN KÉSZÍTMÉNYT VÁLASSZUNK? Most már 
kaphatók a gyárilag kombinált olajos szerek, me-
lyekhez hozzáadták a réz és kén adalékot is. Az olaj 
fizikai hatásával bevonja a kártevôk áttelelô képle-
teit és megakadályozza további fejlôdésüket, a réz 
és a kén pedig az ágelhalások, baktériumos beteg-
ségek, gombák ellen is megelôzô védelmet ad.

Az Olajos rézkén, az Agrokén és az Olajos 
mészkénlé  valamelyike eredményesen használha-
tó. Az Agrokén és az Olajos mészkénlé fôleg bo-
gyósokban, az Olajos rézkén almatermésûekben, 
csonthéjasokban és dísznövényekben is. Hason-
lóan jól alkalmazható a Nevikén, a Vektafid S és 
a Vektafid R is. (Itt az S jelzés a ként jelenti, az R 
jelzés a réztartalmat jelöli.)

Csak olajtartalmúak: Catane, Vektafid A, és 
ezek valamelyikével mi magunk is tudunk készíteni 
megfelelô keveréket. Rézoxiklorid, rézhidroxid  szer-
rel keverve és még hozzáadva kéntartalmú szert: 
Thiovit, Kumulus, Microthiol, ami 0,5-0,6%-ot  
jelent. Ilyen keveréknél elôször a ként, majd a réz-
tartalmú szert 0,3-0,5%-ban keverjük össze, ez-
után öntsük az olajat és azonnal permetezzük ki. A gyári keverékek ettôl a munkától mentenek meg, 

nem lehet elmérni, túladagolni a szert, hanem a 
kész keverék egybôl használható.

A mostani, már-már igen korai tavasz egyrész-
rôl azt is jelenti, hogy gyümölcstermô növényeink 
túl vannak a téli mélynyugalmi állapoton, a decem-
ber végi, januári hideg elég volt a hideghatás kivál-
tására. Ez feloldódott az enyhe februárban és azt 
veti elôre, hogy gyors hajtásfejlôdés, virágzáskezdet 
következhet be növényeinknél, így a védekezések is 
szoros tavaszi idôtartamokat jelentenek majd.

A fák, bokrok rügypattanása után a virágzás 
kezdetéig, vagy inkább a szirombimbós állapotig 
végrehajthatjuk a föntebb javasolt tavaszi lemosó 
kezeléseket, jó alapot adva az egészséges fejlô-
désnek és a jó termésnek is.

Dr. Vályi István

Kerti tipp

Fertôtlenítésre a Hypo 10-20%-os oldata, 
vagy más hasonló, esetenként jóval drágább 
mosószere is használható. Körülbelül fél 
óráig tartsuk a hipós szert a vágóeszközön, 
majd öblítsük le, töröljük szárazra.
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A fejes káposzta több ezer éve ismert és ter-
mesztett zöldségféle. Egyes népcsoportok szent 
növényként tisztelték, de a magyar konyha-
kultúrában is fontos helye van. Termôterülete 
kiterjedt, világviszonylatban közel tizedét adja 
az összes megtermelt zöldségmennyiségnek.

Botanikai értelemben véve a fejes káposzta kétéves 
növény, az elsô évben fejet képez, majd a második 
évben neveli ki a virágzati szárat. Kevéssé ismert 
tény, hogy a káposzta (közeli rokonához, a repcé-
hez hasonlóan) nagyon jó mézelô növény.

 
ÖKOLÓGIAI IGÉNYE A fejes káposzta a hidegtûrô 
zöldségek csoportjába tartozik, mivel hôoptimuma 
mindössze 13±7 °C, tehát 6–20 °C között fejlôdik 
legjobban. Palántakorban károsodás nélkül átvé-
szeli az enyhébb fagyokat is, ôsszel is csak akkor 
sérül a káposztafej, ha egy erôsebb fagy egészen 
a tenyészôcsúcsig (amely körülbelül a torzsa felsô 
részénél található) hatol. Egyes fajták akár még át 
is teleltethetôk az ágyásban.

Fényigénye nagy, ne ültessük olyan ágyásba, 
amely akár csak rövid idôre is árnyékba kerül a te-
nyészidôszak folyamán.

A talaj iránt nem igényes, de a többi zöldség-
növényhez hasonlóan a szélsôséges talajviszonyok 
mellett, szikes vagy vékony termôrétegû talajokon 
nem termeszthetô eredményesen. 

TERMESZTÉSI TUDNIVALÓK A káposztafélék 
– kevés kivétellel – mind erôteljes fô- és oldal-
gyökereket fejlesztenek, ezért a palánták jól tûrik a 
kiültetés okozta stresszt és az átmeneti vízhiányt. 
Az erôs gyökér a magas talajvizet, az alacsony fek-
vésû, vizenyôs területek talajviszonyait azonban 
nem tolerálja. 

A fejes káposzta úgynevezett száron ülô ká-
posztaféle, tehát nem rendelkezik hosszú vagy 
megvastagodott szárral, mint pl. a kelfélék vagy a 
karalábé. 

A nagyméretû alsó levelei ráterülnek a talajra, 
árnyékolják azt, és így a gyomok fejlôdéséhez nem 

lesz elég fény a sorközökben. Ezért a fejes káposz-
ta úgynevezett gyomelnyomó növénynek számít. A 
levelek záródásáig azonban szükség lehet egy-két 
alkalommal mechanikus gyomirtásra (kapálásra), 
amely egyben a talaj felsô rétegének szerkezetja-
vításához is hozzájárul, ezzel javítván a levegô- és 
nedvességviszonyokat. 

A palántákat fátyolfóliás takarással korán, már 
március közepén-végén ültethetjük, de takarás nél-
kül április elején is ültethetôk. Palántaneveléshez a 
magokat az ültetési idôponttól számítva 4-7 héttel 
korábban vessük el mûanyag tálcákba vagy csere-
pekbe. A kiültetési idôpontnál 2-3 héttel korábban 
közvetlenül az ágyásba, helyre is vethetünk, de ha 
korai fejes káposztát szeretnénk, mindenképpen 
palántát ültessünk.

Kiskerti termesztésben a fejes káposzta korai 
(ültetés: március vége–április eleje) vagy nyári (ül-
tetés: április eleje–június vége) termesztése a leg-
elterjedtebb. A korai állományok lekerülése után, 
vagy a júniusi vetésûek elôtt borsóval, babbal, sa-

A fejes káposzta

Kerti tipp

A fejes káposzta különleges, fodros, csipké-
zett, színes levelû fajtái manapság egyre nép-
szerûbbek, amelyeket dísznövényként is ül-
tethetünk. Az ágyásokba a virágzó növények 
helyett ültetett fagytûrô díszkáposzták a téli 
idôszakban is üde színfoltot biztosítanak.
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látával vagy spenóttal hasznosíthatjuk a területet, 
így egyazon ágyásból egy tenyészidôszak alatt két 
zöldségfélét is szedhetünk.  

Korai ültetésnél és kisebb fejméretû fajtáknál 
40×40 cm-es térállást célszerû alkalmazni, míg a 
késôbbi ültetésû állományokat 50-70 cm-es sortá-
volságra és 40-50 cm-es tôtávolságra helyezzük ki. 

FAJTAVÁLASZTÁS A hagyományos, gömbölyû 
alak mellett ma már számos más típusú (lapított, 
hosszúkás vagy akár csúcsos) fajtát termesztenek. 
Az alak mellett a fajták eltérhetnek még méretük-
ben (0,5–6 kg), a levelek színében (fehér, zöld vagy 
vörös) és a levéllemez vastagságában is. Ezek a kü-
lönbségek meghatározzák a felhasználási módot, 
hogy az adott fajta inkább friss fogyasztásra vagy 
savanyítóipari felhasználásra javasolt. 

A különbözô fajták közül a rövid tenyészide-
jûek (60-90 nap) elsôsorban korai termesztésre 
ajánlottak, míg a közepes (90-120 nap) és hosszú 
tenyészidejûek (120-170 nap) inkább ôszi termesz-
tésre alkalmasak. 

TRÁGYÁZÁS A káposztafélék általában véve táp-
anyagigényes növények, de a túlzott, rosszul idô-
zített trágyázás a fejek repedéséhez és tárolási 
betegségek kialakulásához vezethet. Ha tehetjük, 
szerves trágyát használjunk, amibôl 40 kg/m2-t 
dolgozzunk be a talajba. A fejes káposzta a fôbb 
hatóanyagok közül elsôsorban nitrogént és káliu-
mot igényel nagyobb mennyiségben. Az 1-2 alka-
lommal kijuttatott nitrogéntartalmú fejtrágyát 
meghálálja. 

Amennyiben tárolásra termesztünk, a szedés 
tervezett idôpontja elôtt 15-20 nappal hagyjuk 

abba az állomány öntözését és trágyázását, így a 
káposztafejekben optimális szárazanyag-tartalom 
alakulhat ki, és a termény megfelelô körülmények 
között, minôségromlás nélkül, hosszú idôn át tá-
rolható maradhat.  

ÖNTÖZÉS A fejes káposzta vízigénye nagy, de mi-
vel nem szereti a pangó vizet, ezért inkább több-
ször, kis adaggal (20-30 mm) öntözzük. Az átme-
neti, aszályos idôszakot is át tudja vészelni, ami 
elsôsorban a tenyészidôszak meghosszabbodásá-
hoz vezet, terméskiesést nem okoz. 

KÁRTEVÔK, BETEGSÉGEK Kiskertekben elsôsor-
ban a káposztalégy, a földibolha, a káposzta-levél-
tetû, a káposztapoloska, valamint a káposztalepke 
megjelenésére és kártételére kell számítanunk.  
A vegyszeres védekezés általában nem indokolt,  
ráadásul a rövid tenyészidejû fajtáknál a várakozási 
idô miatt nehézségekbe is ütközik. Indokolt eset-
ben, kiskertekben alkalmazható, gazdaboltokban 
engedély nélkül is megvásárolható növényvédô 
szerekkel is védekezhetünk.

Vetésforgóval kiskertekben hatékonyan elôzhetô 
meg a káposzta legtöbb betegsége (pl. gyökérgoly-
vás betegség). Már kis kiszerelésben is megvásárol-
hatók csávázott vetômagok, amelyeken a növényvé-
dô szeres bevonat a megelôzésben és a fejlôdô fiatal 
növények védelmében játszik szerepet.

FELHASZNÁLÁS, TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI HA-
TÁS A fejes káposzta fô táplálkozás-élettani hatá-
sa a vitamintartalmának köszönhetô, mivel igen 
gazdag C-vitaminban, valamint B1-, B2- és B6-vi-
taminokban. C-vitamin-tartalma, a citrusfélékhez 
hasonlóan, 50 mg/100 g körüli. Míg a hosszú idôn 
át tárolt termény C-vitamin-tartalma jelentôsen 
csökkenhet, a savanyított káposzta megôrzi csak-
nem teljes vitamintartalmát. 

Magas élelmirost-tartalma miatt a fejes ká-
poszta a bélrendszeri problémák megelôzéséhez is 
hozzájárulhat. Az emésztôszervrendszerre azáltal 
is hatással van, hogy serkenti a máj mûködését. 
Kedvezôen befolyásolja a koleszterin- és vércukor-
szintet. A káposztában található, jellegzetes, csípôs 
ízt adó mustárolaj antibakteriális hatású.

Dr. Szabó Anna

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

6 7



FI
ZE

TE
TT

 H
IR

DE
TÉ

S

Mikrobiológiai megoldások a talajból 
támadó károsítók kiszorítására
A növényvédelmi lehetôségek között napjaink-
ban fokozatosan teret nyernek a környezet-
kímélô módszerek és egyre több kertbarát 
igyekszik növényeit – legyen az virágos balkon-
növény vagy kerti zöldség – ebben a szellemben 
gondozni. A környezetet nem terhelô biológiai 
készítmények használatával nem csak kíméljük 
környezetünket, hanem ezen zöld megoldások-
nak köszönhetôen sem az embereket, sem a 
házi- és vadállatokat nem fenyegeti semmilyen 
veszély.

A gondosan elültetett vagy elvetett növényeket 
számos, talajból támadó veszély fenyegeti. Ezek a 
kártevôk és kórokozók nagy problémát jelenthet-
nek, sokszor a növényeink teljes pusztulásához ve-
zethetnek. A Kwizda Agro által forgalmazott hasz-
nos mikrobiológiai készítmények háttérbe szorítják 
a káros gombákat és kártevôket és a növényeink 
számára egészséges talajéletet biztosítanak. Alkal-
mazásukkal környezetkímélô módon fékezhetjük a 
károsítók terjedését, és egyúttal javíthatjuk a talaj 
biológiai egyensúlyát. 

A Trifender WP-ben lévô, magyarországi ta-
lajokból izolált Trichoderma asperellum hasznos 
gomba, az életmódjából adódóan fékezi a kór-
okozó gombák szaporodását és ezzel minimálisra 
csökkenti a gyökeret és a szárnyaki részt támadó 
betegségek, mint például a hervadásos tüneteket 
okozó fuzárium, píthium, verticílium stb. kialaku-
lásának lehetôségét. Emellett a Trichoderma gom-
ba a talajban lévô tápanyagokat a növény számára 
felvehetô formává alakítja, a szár- és gyökérma-
radványokat elbontja, valamint az általa termelt 
anyagok fokozzák a gyökér növekedését, ezzel ja-
vul a tápanyag- és vízfelvétel is. A jobb, megtisztí-
tott talajkörnyezetnek köszönhetôen a növényeink 
egészségesebbek, mutatósabbak és produktívab-
bak lesznek.

A talajban elôforduló lárvák, rovarok és fonal-
férgek a gyökér károsításával okoznak problémát.  
A megrágott, szívogatott gyökér ugyanis nem ké-
pes megfelelôen táplálni a növényünket. Ezek a 

kártevôk sokszor már az ültetésre használt virág-
földben élnek, vagy a kertünk talajában szaporod-
nak el káros mértékben.

Az Artis mikrobiológiai készítmény tartalma az 
Arthrobothrys oligospora hasznos gomba, amely 
képes természetes úton gátolni a talajban élô kár-
tevôk felszaporodását, hatékonyan kiszorítani ôket 
a talajból, így biztosítva a gyökér töretlen fejlôdé-
sének lehetôségét. 

A hasznos mikroorganizmusok használata 
semmilyen, az emberi és állati egészségre ártalmas 
kockázatot nem jelent! 

Ha a gombaspórákat tartalmazó termékeket 
már az ültetés elôtt a talajba keverjük, a növények 
kezdeti fejlôdésétôl ki tudják fejteni jótékony ha-
tásukat. A késôbbiekben az öntözôvízhez adagolva 
is kijuttathatók. Ezzel az eljárással egy vegetáció 
alatt akár többször is használhatók. 

Figyelem!
Az Artis és a Trifender készítmények is részt 
vesznek a Kwizda aktuális promóciójában, sok 
más termékhez hasonlóan. Az akciós termék-
kel a vásárlók Kwizda forintokat gyûjthetnek, 
amelyeket aztán a gazdaboltokban költhetnek 
el, tetszésük szerint. Az akció pontos részle-
teirôl a www.kwizdaforint.hu weboldalon és a 
a gazdaboltokban tájékozódhatnak.

Mártha Izabella
Kwizda Agro

EGÉSZSÉGES, VESZÉLYTELEN, ÉRTÉKES

Gyerekekre és házikedvencekre
SEM ÁRTALMAS!

Az Artis® gyors, 
termé  szetes 
megoldás a 
gyökérkárosítók 
kiszorítására!

Gyűjtse a Kwizda forintokat,
és költse bármire a gazdaboltokban!

Részletek: www.kwizdaforint.hu

A Trifender® 
kiváló biológiai 

megoldás a 
talajlakó 

kórokozó 
gombák 

kiszorítására! 
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Úgy jó, ha márciusban sikerül az egész kertet 
gereblyével könnyedén porhanyítani. Ne több-
ször, mert a poros felület rossz talajszerkezet. 
Tartsuk gyommentesen a még be nem vetett 
területet. Ha felmelegedett a talaj, 8-10 fokos 
a talajhômérséklet, ültethetjük a burgonyát. 

Kiskertben lehet barázdafenékre ültetni, mint ré-
gen, amikor eke után rakták el a 40–60 grammos, 
jércetojás nagyságú vetôgumót. „Vészhelyzetben” 
az étkezési burgonyából is kiválogathatunk ilyet, 
ha szép és egészségesnek látszik. Persze jobban 
járunk, ha vesszük a vetôgumót. Ma már több faj-
tából lehet válogatni, különbözô héjszínnel. Ám 
a színnél fontosabb, hogy a termést mire akarjuk 
használni. Az erre vonatkozó tudnivalókat rendsze-
rint a vetôgumó csomagolása tartalmazza.

BAKHÁTON Egy négy-öttagú családnak szükséges 
mennyiség kb. 100 négyzetméteren megtermelhe-
tô, ehhez a vetôgumóból kb. 20 kilogrammnyi kell. 
A sorokat egy lépés távolságra tegyük egymástól, 
mert a burgonyát töltögetnünk kell. Úgy ültessük, 
hogy négyzetméterenként 4-5 tô legyen.

Újburgonyának nagy tenyészértékû, úgyne-
vezett minigumót nem érdemes venni, mert ab-
ból nem kapunk termést korán. Arra számítsunk, 
hogy a burgonyát fel kell töltögetni, vagyis ahogy a 

bokra zöldje fejlôdik, friss, lehetôleg omlós földdel 
be kell takarni. Így június végére 30-40 centimé-
teres bakhát alakul ki és a sorok között mély ba-
rázda. Egyébként a japánok még ennél is nagyobb 
feltöltést alkalmaznak, és akkor egy-egy tô 4-5 
kilogrammnyi gumót is teremhet. Felszedni újbur-
gonyának is csak akkor lehet, ha már elvirágzott, 
ennél korábban kár háborgatni a töveket, mert a 
megbontott tô elpusztul.

A burgonya az öntözést meghálálja, de ne na-
ponta öntözzük, hanem inkább négy-öt alkalom-
mal, de nagyobb vízmennyiséggel.

TERMÉSZETESEN Kiskertben, ha nem akarjuk 
a burgonyánkat vegyszerezni, némi kézi mun-
kával is megvédhetô a burgonya, elsôsorban a 
burgonyabogártól, amely azonban nemcsak a 
burgonyán, hanem például a paradicsomon is je-
len lehet. Ha tehát nem akarunk vegyszerezni, de 
védeni igen, akkor a legcélszerûbb összeszedni és 
megsemmisíteni a bogár elsô nemzedékét. Ha így 
teszünk, késôbb már kevesebb gondunk lesz vele. 
A burgonyát károsító betegségek elleni védekezés 
legegyszerûbb módja a kiskertben is, ha a beteg 
növényt idôben eltávolítjuk. Ha vettük a vetô-
gumót, akkor elméletileg kevesebb betegséggel 
számolhatunk.

Orbán László

Ha burgonyát ültetünk

Tartsa formában növényeit
az ASB Greenworld termékeivel!

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

FIZETETT HIRDETÉS

Már megjelentek a tavasz hírnökei, az erdôkben 
sok helyen már el is virágzott a hóvirág.  
Ha szétnézünk gyönyörû, színpompás krókuszok, 
nárciszok tarkítják a kerteket. Mit üzennek ne-
künk ezek a hagymás virágok? Itt az ideje, hogy 
dolgozgassunk egy kicsit a gyümölcsöskertben 
és a szôlôültetvényben, hiszen aki még nem 
tette meg, annak be kell fejeznie a metszést és 
a lemosó permetezést is. Ebben a hónapban vé-
gezhetjük el az új gyümölcsfák ültetését. 

BAKTÉRIUM, GOMBA, ALGA Ültetéskor ne fe-
ledkezzünk meg a gyökérzónába juttatható, öko-
gazdálkodásban is használható kondicionálók-
ról, amit a 10 baktériumot tartalmazó BACTOFIL 
készítménnyel és a mikrobiológiai stimulátorral 
ALGAFIX-szel érhetünk el. A BACTOFIL az ásvá-
nyi anyagok feltárásával segíti a növényt a táp-
anyagok felvételében. Az ALGAFIX pedig a növény 
C-vitaminja, amely az egyetlen, balatoni élô algát, 
makro- és mikroelemeket tartalmazó antioxidáns 
készítmény. Azért hasznos a növények számára, 
mert az élô algasejtek az adott körülményeknek 
megfelelô élettani hatást kifejtô hormonokat ter-
melnek. Mindkét készítménynek fejlôdést gyorsító 
és termésnövelô hatása van. A SYMBIVIT készít-
mény mikorrhiza gombákat tartalmaz, amit csak 
egyszer kell ültetéskor használnunk ahhoz, hogy a 
gombák a növénnyel egy életen át tartó kapcsola-
tot építsenek ki. Hatására észrevehetôen dúsabb 

lombkorona és több, egészségesebb 
termés képzôdik. 

GYÖKEREZTETÉS A magról vetett 
paprikát, káposztaféléket (brok-
koli, karfiol stb.), gumós zellert, 
padlizsánt kikelésük után, pa-
lánta korukban a FLOWERS 
GYÖKEREZTETÔ lágy vizes ol-
datával érdemes locsolni. Így 
biztosítható a fiatal növények 
megerôsödése, egészséges 
fejlôdése, gyors gyökértömeg-
növekedése, s ezáltal életerôs 
palántáink lesznek. Folyamato-

san használható beöntözéssel 3-5 hétig, sôt még 
a fóliás vagy szabadföldi kiültetés utáni idôszak-
ban is, a stressz elkerülése végett.

DÍSZNÖVÉNYEK Az örökzöld sövények éves visz-
szavágását még idôben, március végéig végezzük 
el. Amikor elkezdôdik a lombosodás, FLOWERS 
ÖRÖKZÖLD tápoldattal locsoljunk vagy permetez-
zünk, így sûrûbb és zöldebb sövényt kapunk.

Itt az ideje a balkonnövények, dézsás és cse-
repes növények frissítésének is. Ha úgy 
gondoljuk, hogy még nem kell átültetni a 
növényeket, feltétlenül keverjünk a föld-
jükbe komposztot vagy öntözzük meg 
a növényünknek megfelelô speciális 
tápoldattal, ami lehet FLOWERS DÍSZ-
CSERJE, FLOWERS RÓZSA, FLOWERS 
CITRUS, FLOWERS LEANDER. Heti 
rendszeres adagolásukkal megelôz-
hetôk a tápelemhiány-betegségek, 
amit a növény bôséges virágzással 
hálál meg. Praktikus megoldást je-
lent a kiszerelésnél, hogy a kupak 
egyben az adagolópohár is. Vége-
zetül 1-2 cm friss földet helyez-
zünk a dézsás növény tövéhez. 

A szobai virágzó- és levéldísznövények átülte-
tését is elkezdhetjük, de ezzel akár még  várhatunk 
is. Amíg az új földbôl nem tud tápanyagokat fel-
venni a növény, addig mindenképpen gondoskod-
nunk kell a tápanyagok pótlásáról, amit FLOWER 
ÁLTALÁNOS, FLOWERS ORCHIDEA, FLOWERS LE-
VÉLDÍSZNÖVÉNY tápoldattal érhetünk el. Végez-
zük el a leveleken élôsködô pajzstetvek lemosását, 
a levelek portalanítását, az elhalt részeket vágjuk 
le. A szobanövényeket mindig lágy vízzel öntözzük 
meg, mert a csapvízben lévô klórnak káros hatása 
lehet. Ha pedig tápoldatos vízzel öntözünk, akkor 
pár hét alatt észrevehetô különbséget tapasztal-
hatunk. A növény több hajtást fejleszt, levele zöl-
debb, lombozata sûrûbb lesz. 

A MAGreen Ökogazda® termékeket megtalálja a 
gazdaboltokban!

www.okogazda.hu

Ökogazdálkodás a kiskertben
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kiindulva  ismertetjük a 3 alaptípusnak tekinthetô 
koronaforma közül – orsó, nyitott, sövény – az el-
sôként említettet.

ORSÓ FÁK KIALAKÍTÁSA Az orsó koronaforma a 
kúp alakú fákra jellemzô, jól benapozott, fentrôl le-
felé szélesedô faformát jelent, az önárnyékolás mi-
nimalizálása érdekében. Beszélhetünk termôkaros 
orsóról, szabad orsóról, karcsú és szuper orsó fákról, 
az alapelvük ugyanaz: a korona vázelemei (vesszôk, 
gallyak, ágak) a központi tengelybôl (sudár) indul-
nak ki csigavonalban, egyenletesen haladva felfe-
lé, minél feljebb, annál rövidebbek, igyekezve úgy 
kitölteni a teret, hogy egymást ne árnyékolják és 
stabil szerkezetet eredményezzenek. 
1. ÉV METSZÉSE

T1. Az elsô metszéskor (telepítés utáni tavasz, 
még nyugalmi idôszakban, kb. március eleje, köze-
pe), az elültetett suhángot a kívánt törzsmagas-
ság fölötti 5-8. rügy felett vágjuk vissza.

NY1. A tavasszal kihajtott rügyek közül nyár 

elején, közepén 3 hajtást választunk ki, amelyek 
nagyjából egyenlô részekre osztják azt a képze-
letbeli kört, amit a fa középpontja köré lehetne 
rajzolni. A meghagyott hajtások legyenek meg-
felelô erôsségûek és közel vízszintes (max. 30°) 
szögállásúak. Ha nem állnak elég lapos szögben, 
lekötözéssel, lesúlyozással, kitámasztással javí-
tunk a helyzetükön. Ezenkívül a végálló rügybôl 
fejlôdött függôleges hajtást is meghagyjuk, hogy 
folytatása legyen a sudárnak. A többi hajtást tôbôl 
eltávolítjuk. Ezzel kész az elsô emelet váza. Ôsszel 
eltávolítjuk a feleslegessé vált kötözô-, súlyozó-, 
támasztóelemeket.
2. ÉV METSZÉSE

T2. A 2. év tavaszán az elôzô éves vesszôket 
erejüktôl függôen, de hasonló mértékben vissza-
vágjuk (ha gyengébben fejlettek, erôsebb visszavá-
gást alkalmazunk). A sudarat is hasonló mértékben 
visszavágjuk, ügyelve, hogy a végálló rügy idén az 
ellentétes oldalon legyen, mint tavaly.

NY2. A tavasszal visszavágott vázvesszôkön 
oldalhajtások alakulnak ki. Ezeket halszálkasze-

En garde! 
Gyümölcsfáink alakító metszése
a termôre fordulás elôtt

Lekötözések nélküli, természetes orsó korona alakító 
metszése

Hajtás
helyzetének 
megváltoztatása
ruhacsipesszel

Hazánkban az ültetésre legalkalmasabb idô-
pont az október végétôl november közepéig 
tartó kb. 3 hét. A legtöbb gyümölcsfának 
jobb, ha ôsszel kerül a földbe, ennek fôleg az 
az oka, hogy a gyökerek az enyhébb téli na-
pokon képesek növekedni, és mire elérkezik a 
rügyfakadás, a friss hajtásokat már egy fel-
készült, aktív gyökérzet táplálja, míg tavaszi 
ültetésnél a gyökerek hátrányban vannak.

  Jó tudni!
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Kezdô gyümölcsészek számára a fiatal fa ko-
ronájának kialakítása gondot okozhat. Hogyan 
indítsuk el, hogy sokat és rendszeresen terem-
jen, lehetôleg minél hamarabb? Vagy a másik 
gyakori probléma: hogyan metsszük, hogy mind 
elférjen a kiskertünkben, meg mi is elférjünk 
alatta, ugyanakkor könnyen fel is érjük, no és 
persze bôven, rendszeresen teremjen? Így elsô 
nekifutásra elég komplikáltnak tûnik a dolog, de 
van megoldás. Cikkünk elsô részében az orsó fák 
kialakításához nyújtunk segítséget.

TÍPUS, ÜLTETÉSI IDÔ ÉS A METSZÉS ÖSSZE-
FÜGGÉSE A faiskolából vagy lerakatból vásárolt 
facsemete hazánkban leggyakrabban szabad-
gyökerû oltványt jelent. Cserjéknél lehet bujtvány 
vagy dugvány, nem feltétlenül oltással szaporít-
ják. Kaphatók konténeres facsemeték, de ezek 
drágábbak , ha nem megfelelôen tárolják azokat, a 
gyökerük gyakran kiszárad, amit a konténer miatt 
nem tudunk egyszerûen ellenôrizni. Elônyük ab-
ban áll, hogy ezeket a földlabdás fákat vegetációs 
idôszakban is lehet ültetni, míg a szabadgyöke-
rûeket csak nyugalmi idôszakban. 

A facsemeténk igen gyakran koronás fácska, 
mert a faiskolában már koronába metszették. Ezek 
a fák általában egy szabvány elôírásainak megfele-
lô elágazásokkal rendelkeznek, gyakorlatlan kerté-
szeknek megkönnyítve a korona alakítását. Ha spe-
ciális igényünk van, vagy nagyobb az önbizalmunk, 
akkor választhatunk suhángot is (elágazások nél-
küli facsemete), ebben az esetben a koronaalakítás 
a mi ízlésünk, igényünk szerint történhet. 

Ôszi ültetéskor ne vágjuk vissza a fák vesz-
szôit, lassú a gyógyulás; várjunk vele tavaszig, 
fagymentes, napos idôben, amikor a kezünk nem 
fázik az ollón, már kezdhetjük a munkát. A tava-
szi ültetéssel egy idôben a metszést is megejtjük. 
A következôkben ôszi ültetésû suháng állapotból 



rûen elhelyezkedve hagyjuk meg, kiritkítjuk a le-
felé lógó, vagy meredeken felfelé növô hajtásokat. 
A központi tengelybôl induló második hajtásso-
rozatból meghagyunk 3-4 hajtást, hasonló elvek 
szerint, mint tavaly, de ügyelve arra, hogy az elsô 
emelettel is harmonikusan osztozzanak a téren és 
a fényen. Ugyanúgy javítunk a szögállasukon is, ha 
szükséges. A végálló rügybôl fejlôdött sudarat is 
meghagyjuk.
3. ÉV METSZÉSE

T3. Megismételjük, amit a 2. év tavaszán csi-
náltunk: a sudár és a 2. emelet vesszôinek viszony-
lag erôs visszavágását. Az elsô emeleten ebben 
az évben már termôgallyakat találunk, itt csak 
ritkítást végzünk, ha szükség van rá. (A NY2 met-
szésnél elméletileg megritkítottuk, de elôfordulhat, 
hogy valami kimaradt.) 

NY3. Megismételjük, amit a 2. év nyarán csi-
náltunk: kiválogatjuk a 3. emelet hajtásait, 3-4-et 
meghagyunk, ugyanúgy, mint tavaly, és a sudarat 
is ugyanúgy folytatjuk. De ha a fánk elérte a kí-

vánt magasságot, akkor a sudár végét derékszög-
ben megpróbáljuk vízszintesre hajlítani. (Ez segít a 
növekedés korlátozásában.) A 3. emeleti hajtások 
szögállását szintén javítjuk, ha kell. A 2. emelet 
vesszein halszálkaszerûen elhelyezkedve hagyjuk 
meg az oldalhajtásokat, kiritkítjuk a lefelé lógó, 
vagy meredeken felfelé növôket. Az 1. emeleten 
pedig csak hajtásritkítást, esetleg termésritkítást 
végzünk, hogy ne terheljük túl a fát.
4. ÉV METSZÉSE

T4. Ha még nem érte el a fánk tavaly a terve-
zett méretet, és nem hajlítottuk le a csúcsát, akkor 
idén kinevelünk még egy 4. emeletet. Ugyanazzal 
a módszerrel, ahogy eddig tettük, visszavágjuk a 
sudarat. A folytatástól függetlenül, a 3. emelet 
vesszeit visszavágjuk és megismételjük, amit ta-
valy csináltunk: a 2. és 3. szinten csak ritkítunk.

NY4. A 4. emeleten hajtásválogatást csinálunk, 
idén valószínûleg lehajlíthatjuk a sudarat, elég ma-
gas a fa. A hajtások szögállását javítjuk. Az alsóbb 
emeleteken megismételjük a tavalyi eljárást.

Termôkaros orsónál kész a koronaforma, in-
nentôl fenntartó metszés folyik, ritkítás és ifjítás, 
ahogy öregszik a fánk. Közepes helyigényû fa. 
Könnyen fenntartható, szedhetô.

Szabad orsó esetében nem alkalmazunk lekö-
tözést, próbáljuk az optimális szögállású vesszô-
bôl kinevelni a vázágat. Egyébként megegyezik a 
termôkaros orsóval.

Karcsú orsónál csak az elsô emelet vázvesszôi 
fejlôdnek ágakká, a felsôbb részeken a 4 éves ré-
szeket ifjítjuk (ággyûrûre metszünk), arra ügyel-
ve, hogy a sudáron egyenletesen elosztva mindig 
legyen 1, 2 és 3 éves rész. Ez biztosítja a folya-
matos termést. Kis helyigényû fa, könnyen kezel-
hetô, fokozott törôdést, odafigyelést és támaszt 
igényelhet.

Szuper orsó esetében ágakról már nem be-
szélhetünk, 4 évesnél idôsebb oldalelágazás nincs 
a koronában. Rendszeres ággyûrûre metszéssel 
biztosítjuk az 1 éves részek megjelenését. Gya-
korlatilag egy karcsú, oszlop jellegû fát alkotunk. 
Korán termôre fordul, és kis helyen elfér, viszont 
az ápolását nem szabad elhanyagolni. Támaszt 
igényel.

(folytatjuk)
Prokaj Enikô

A termôkaros orsó korona szerkezete

A dió, mogyoró, mandula
permetezési menetrendje
A korábbi számainkban bemutattuk
a termesztett fás növények nagy részének
permetezési menetrendjét. 
Most a dió, a mogyoró és a mandula kerül sorra.

A DIóFáK PERMETEZéSI MENETRENDjE

Károsítók
A növény fenológiája

rügyfakadás
elôtt

virágzás
alatt

virágzás
után

gyümölcs-
növekedés alatt

lombhullás
után

dió baktériumos levél-
és gyümölcsfoltossága
dió gnomóniás betegsége
levéltetvek
atkakártevôk
almamoly*

*a rajzás pontos megfigyeléséhez használjunk szexferomon csapdát

A MOGYORó KáROSíTóI AZ ALábbI IDÔPONTOKbAN TáMADhATNAK

Károsítók
A növény fenológiája

rügyfakadás 
elôtt

virágzás
alatt

virágzás
után

gyümölcs-
növekedés alatt

lombhullás
után

mogyoró lisztharmat
monília
gubacs és takácsatkák
mogyoró-ormányos májustól júliusig mechanikai védekezés javasolt

A MANDuLAFáKNáL A KáROSíTóKRA A KÖVETKEZÔK SZERINT FIGYELjüNK

Károsítók
A növény fenológiája

rügyfakadás
elôtt

virágzás
alatt

virágzás
után

gyümölcs-
növekedés alatt

lombhullás
után

sztigminás levéllikasztó 
betegség
ventúriás varasodás
feketefoltos mandula- 
levéltetû

Molnár Zsuzsa
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Mindenki látott már barnán megromló, 
rohadó gyümölcsöt a fán. Hasonló tünetek-
kel találkozhatunk vásárolt gyümölcsnél is, 
különösen gyorsan megjelenik a betegség, ha 
szobahômérsékleten tároljuk azokat. Ezek a 
moníliás betegségek, melyeket több monília-
gomba-faj okozhat.

A Monilia gombafajok megfertôzhetik a gyümöl-
csöket, a virágokat, rajtuk keresztül a fiatal haj-
tásokat, vesszôket, majd ágelhalást is okoznak. A 
különbözô monília fajok biológiája eltérô, a tüne-
tek alapján elkülöníthetôk.

MONILIA FRUCTIGENA A csak gyümölcsöt fer-
tôzô és azon gyümölcsrothadást okozó Moni-
lia fructigena gomba mindig sebzésen keresztül 
hatol a gyümölcsbe, melyet általában valamilyen 
gyümölcskártevô okoz (gyümölcsmolyok lárvája, 
cseresznyelégy stb.). Értelemszerûen a védeke-
zés a rovarkártevô elleni, idôben végzett rovarölô 
szeres permetezés. Azonosítását a barnán rot-
hadó foltban gyûrû alakban kifejlôdô okkersárga 
színû gombatelepek (sztrómák) segítik. Almát, 
körtét és csonthéjas gyümölcsféléket egyaránt 
fertôz (1. kép).

MONILIA LAXA, MONILIA FRUCTICOLA Ez a 
két Monilia faj virágfertôzést és gyümölcsfertô-
zést is okoz a csonthéjas gyümölcsfajokon (kaj-
szi-, ôszibarack, meggy, szilva, mandula stb.) kü-
lönbözô idôszakokban. Az elsô és súlyos fertôzést 
virágzáskor figyelhetjük meg, a gombafonalak a 
bibén keresztül hatolnak a virágba, azokon gyors 
hervadást, elhalást okoznak, a virágzat úgy néz ki, 
mintha leforrázták volna. A fertôzés lehetôsége 
mindaddig fennáll, amíg a fán kinyílt virágok van-
nak. A virágzás idôtartama évjáratonként eltérô, 
meleg, száraz idôjárásnál gyors, hûvös idôjárásnál 
elhúzódó a virágzás. A gombaspórák (konídiumok) 
csírázásához nedves virágfelület szükséges, ezért 
az esôs, ködös idôjárási periódusok erôs virág-
fertôzést indítanak el. A virágból a gombafona-
lak a fiatal hajtásba nônek, majd ezt követôen 
a fiatal levélkezdemények a virághoz hasonlóan 
igen gyorsan hervadnak, elszáradnak. A gomba 
az elhalt növényi részbôl tovább nô az élô vesz-
szôk, fás részek felé, azokon is hervadást, majd 
elhalást okozva, de ez már lassúbb folyamat, mi-
vel a gomba terjedése is lassúbb. A virágfertôzési 
idôszak alatt virágzás kezdetekor, fô virágzásban 
és a virágzás végén (sziromhulláskor), tehát 3 al-
kalommal végzett felszívódó hatású monília elleni 
gombaölô szeres permetezéssel lehet megvédeni 
a fakoronát a moníliás fertôzéstôl (2. kép).

A fejlôdésben lévô csonthéjas gyümölcsöket is 
fertôzi e két monília faj, gyorsan növô, nagy kiter-
jedésû barna rothadást okozva, a foltokon szürke 
színû gombatelepek (sztrómák) fejlôdnek. Ezek 
lehetnek aprók, kör alakúak, elszórtan elhelyez-
kedôek, de gyakran összefüggô szürke bevonatot 
alkotnak (3. kép).

MONILIA POLYSTROMA Az elmúlt években ha-
zánkban is megtalálták és azonosították almafán 
és csonthéjas gyümölcsfán is a Monilia polystro-
ma fajt. Európában is terjedô új kórokozóról van 
szó, a gyümölcsfák hajtását és a gyümölcsét is 
fertôzi, a gombatelepeik szürke színûek, ránézésre 
nem különíthetô el a M. laxa vagy a M. fructicola 

Hányfélék a moníliák?

kártételétôl. Biológiájáról még keveset tudnak a 
szakemberek.

MONÍLIAGOMBÁK TELELÉSE Mindegyik monília 
faj a fák kérgén telel át apró gombatelepekkel. Az 
ellenük való védekezés alapja a rügypattanás elôt-
ti (téli vagy kora tavaszi) lemosó permetezés bár-
milyen réztartalmú gombaölô szerrel. A megfelelô 
hatás biztosításához szükséges, hogy a bôséges, 
áztatásszerû kezeléskor egyenletesen juttassák ki 
a permetlevet, 1-2 napig az a fakérgén maradjon, 
ne mossa le esô.

KÉMIAI ÉS MECHANIKAI VÉDEKEZÉS A mo-
nília fajok gombaspórái tavasztól ôszig a levegô-
ben repkednek, a fertôzés veszélye folyamatosan 
fennáll. Házikertekben a következô megfontolt 
kezelésekkel és mûveletekkel a moníliák elleni vé-
delem megoldható:

• Téli metszésnél az elhalt ágak és a moníliás 
gyümölcsmúmiák eltávolítása a koronából

• Téli lemosó permetezés réztartalmú gom-
baölô szerrel

• Csonthéjas gyümölcsfáknál virágzás ide-
jén megelôzô védekezés (virágzás kezdetén, teljes 
virágzáskor, sziromhulláskor), azaz 3 alkalommal 
monília ellen ható III. forgalmi kategóriájú gom-
baölô szerek valamelyikével, melyek hatóanyaga: 
ciprodinil, ciprodinil+fludioxonil, fenhexamid, 
miklobutanil, penkonazol. A II. forgalmi kategóri-
ájú hatóanyagok a következôk: tebukonazol, tifo-
nátmetil (csak a forgalomban lévô, kis kiszerelés-
ben is kapható szerek hatóanyagait soroltuk fel, a 
szerk.).

• Almatermésûeknél és csonthéjas fajoknál 
a termésvédelem alapja a rovarkártevôk elleni 
megelôzô védelem. A rovarkárosított gyümölcsöt 
monília ellen utólag már nem tudjuk megvédeni. 
Ezeket a lepotyogó gyümölcsöket folyamatosan 
össze kell gyûjteni és elásni vagy zsákba elzárni. 
Komposztba nem való!

• Rovarkártevô-mentes csonthéjas gyümöl-
csöknél fellépô moníliás barnulás jelentkezésénél 
a virágzásnál javasolt szerekkel ajánlott perme-
tezni a tünetek megjelenésének kezdetén. A haté-
konyság alapja az észlelést követô minél korábbi 
kezelés. Ez viszont feltételezi a fák – ha lehetsé-
ges – naponkénti megfigyelését.

• A fertôzött, elhalt virágokat, elhervadt haj-
tásokat minél elôbb ki kell metszeni a koronából, 
ezzel megelôzhetô a gomba továbbhaladása a 
vastagabb ágak felé. A lombkoronában észlelt el-
halásokat ajánlott ôszig folyamatosan eltávolíta-
ni. Az elhalt vesszô alatt legalább 20-25 cm-es, 
látszólag ép részt is vágjunk le. Az egészséges ág 
keresztmetszetében a fa szövete világos, egyszínû, 
abban sárgás vagy barnás csíkok nem láthatók.

Dr. Némethy Zsuzsanna

1. kép: A Monilia fructigena sárga színû telepei körkörösen 
nônek a sebzés körül

2. kép: Monilia laxa okozta virág- és hajtáselhalás szilva-

3. kép: Monilia laxa, M. fructicola szürke telepei meggy 
termésén

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány  
monília ellen használható szabadforgalmú  
szert, amely  a legtöbb gazdaboltban jelenleg 
beszerezhetô: Cercobin 70 WDG, Chorus 50 
WG, Folicur solo, Orius 20 EW (II. forg. kat.), 
Systhane Duplo, Teldor 500 SC, Topas 100 EC, 
Topsin-M 70 WDG. (A szerk.)

  Jó tudni!
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Ugye mindenki ismeri a Csigabiga gyere ki 
kezdetû kedves gyermekdalt… Egy biztos, nem 
mindenki irtózik tôlük, fôként persze a gyere-
kek nem. A kiskerttulajdonosok viszont joggal 
tekintik ôket ellenségnek, jellemzôen a házat-
lan, vagy csupasz csigákat.

Számos csigafaj létezik. Vannak házas csigák, me-
lyek kártétele kevésbé jelentôs, sôt a legnagyobb 
termetû hazai házascsiga-fajunk, az éti csiga, még 
védett is. Vele ellentétben a házatlan csigák vi-
szont nagy pusztítást, sok bosszúságot okozhatnak 
a kertet mûvelôknek. Nem szükséges név szerint 
ismerni ôket, mert bármelyikkel találkozunk is, ha-
sonló kártétellel kell szembenéznünk. 

A SPANYOL CSIGA 
(8-14 cm) közülük 
a legismertebb, 
amely méltán ér-
demelte ki a rette-
gett jelzôt, ugyanis 
elsô hazai megje-
lenése, 1985 óta, 
rendkívül elterjedt 
kártevô lett nap-
jainkra, rendre je-
lentôs pusztítást 
okoz, ahol megjelenik. Habár van gesztenyebarna, 
világosbarna, sôt szürke és fekete változata is, leg-
inkább a narancssárga, téglavörös színérôl tudják 
ôt a legtöbben beazonosítani.

ÉJSZAKA FALNAK Az összes csigára a rejtôz-
ködô életmód a jellemzô. Kerülik a fényt, keresik 
a nedvességet. Bôrük mirigyei nyálkát termelnek, 
mely védi egyrészt az állatokat a kiszáradástól, 
másrészt segíti ôket a mozgásban. Éjszaka táp-
lálkoznak, nappal búvóhelyre vonulnak. Falánksá-
guk határtalan, szinte minden lágy zöld növényi 
részt elfogyasztanak, de nemcsak a föld feletti 
részeken tanyáznak és csupaszítanak, hanem a 
föld alatti szerveket is megrágják. A kis csírázó 
növényeket, egyik napról a másikra eltüntetik. 

Nemcsak a kerti, szántóföldi növényeket bánt-
ják, hanem a tárolókban is dézsmálnak. Az er-
dôkben nem akadály számukra a mérges gomba 
sem. Rágásuk mellett a megmászott növényt 
gusztustalan nyálukkal is szennyezik. A szabad-
földön zömmel tojás alakban telelnek a talajban, 
de üvegházakban, fûtött fóliákban télen is talál-
kozhatunk kifejlett példányaikkal. 

A VÉDEKEZÉS elsô lépése a betelepedés megelô-
zése legyen, ami kertünkben a lehetséges búvóhe-
lyek rendszeres felszámolását jelenti. Távolítsuk el 
pl. az összegyûjtött nyesedékeket, a kigyomlált nö-
vénykupacokat, számoljuk fel a hûvös, nyirkos, ár-
nyékot adó gazos területeket. Szellôs térállású nö-
vényállományt alakítsunk ki. Számos természetes 
ellenségük van, használjuk ki ôket! Hagyatkozzunk 
a békára, varangyra, lábatlan gyíkra vagy kusz-
mára, tyúkra, vakondra, sündisznóra, futóbogárra, 
futrinkára, bábrablóra, madarakra. Ha nem saj-
nálunk megvonni magunktól egy-egy pohár sört, 
akkor sörcsapdát is állíthatunk nekik. Süllyesz-
szünk egy-egy nagyobb tejfölös poharat vagy üres 
konzervdobozt az ágyás földjébe, és töltsünk bele 
vizezett sört. Csodálkozni fogunk, mennyi csiga 
pottyan bele egy-egy reggelre, ugyanis a sör illata 
igen vonzó számukra. Ha egyéb csapdát állítunk, 
pl. vizes rongy, vagy nedves deszka kihelyezése, ne 
felejtsük el mindennap ellenôrizni, és a nappalra 
alájuk húzódott állatokat összeszedni, elpusztítani. 
Biztos a hatás, ha esténként egy éles késsel indu-
lunk portyára az ágyások közé, ilyenkor tucatszám 
végezhetünk velük. 

Taxner ágnes

Meztelen vagy házas, mindegyik ártalmas!
Kerti tipp

Kaphatók a gazdaboltokban a metaldehid 
hatóanyagú különbözô csigaölô granulátu-
mok, de vigyázat, fogyasztásra kerülô leveles 
zöldségnövényekben nem alkalmazhatók!
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Kertünkben nemcsak kéziszerszámokat, de egy-
re gyakrabban különbözô kisgépeket (fûnyíró, 
sövényvágó stb.) is használunk. Ezek karban-
tartása, és a tavaszi munkákra való felkészítése 
éppen annyira fontos, mint a szerszámainké. 
Ezúttal azokat a teendôket vesszük sorra, me-
lyekhez nem kell szerelôt igénybe vennünk, ám 
benzinmotoros gépeink kifogástalan mûködé-
séhez jó, ha mi magunk megtesszük. 

KEZDJÜK AZ OLAJ CSERÉJÉVEL A mai, leggya-
koribb típusok négyütemû motorral rendelkeznek, 
tehát a motor kenését szolgáló olajat nem a ben-
zinhez keverjük. Ôsszel, az utolsó fûnyírás után a 
legtöbben a gépet letisztítják ugyan, de az olajcse-
rével nem törôdnek, pedig a megfelelô mennyiségû, 
és minôségû motorolaj a motor kenése miatt lénye-
ges. Mind a mennyiséget, mind a minôséget illetôen 
vegyük figyelembe a kezelési utasításban foglalta-
kat. A motorolaj szintjét rendszeresen ellenôrizzük, 
s ha szükséges, pótoljuk. Tavasszal pedig célszerû a 
tavalyi olajat leereszteni és újjal pótolni. Ehhez be 
kell indítanunk a gépet, és néhány percnyi járatással 
felmelegíteni az olajat, úgy könnyebben kifolyik.

GYERTYAÁLLAPOT Az olaj, tehát a megfelelô ke-
nés mellett a másik legfontosabb elem, a gyújtó-
gyertya. Ennek állapotát is ellenôrizzük. Ha néhány 
indítási próbálkozásra sem indult a masina, s a ki-
szedett gyertya locsog a benzintôl, akkor a gépünk 
túlszívta magát. Ilyenkor nincs más teendônk, mint 
hogy hagyjuk a gyertyát megszáradni, s a gyertya 

nélküli motoron 
egynéhányat for-
gatva, a henger 
kiszellôztetésével 
elhárítható a baj.

Ha viszont a 
kiszedett gyertya 
nem nedves, ha-
nem koromfekete, 
akkor a rárakódott 
koromtól vagy 
más szennyezô-
déstôl lett mû-
ködésképtelen. Ennek az lehet a kiváltó oka, hogy 
rossz a gyújtásbeállítás. Ez esetben forduljunk sze-
relôhöz. Persze az is lehet az ok, hogy elkoszolódott 
a légszûrô. Ezt viszont magunk is megtisztíthatjuk 
és érdemes idônként a géphasználat idôszakában is 
megtennünk. Végül oka lehet ennek a hibának az is, 
ha a benzinbe került valami szennyezôdés. Az ilyen 
hiba tiszta üzemanyagkannával megelôzhetô. Ha 
tehát a gyertya kormos, koszos, akkor egy drótke-
fével tisztítsuk meg, helyezzük vissza, és próbáljuk 
újraindítani a gépet.

KÉSÉLEZÉS A leggyakrabban használt kerti gép-
nél, a fûnyírónál gondoskodjunk a kés rendszeres 
élezésérôl. A tompa kés roncsolja, tépi a fûszálat. 
A roncsolt növényzet pedig jó táptalaj a különféle 
kórokozóknak, tehát az életlen penge növényvé-
delmi többletkiadásokat (is) eredményez, nem csak 
a látványt rontja. Élezéskor érdemes végignézni a 
penge állapotát, ha bárhol repedést látunk rajta, 
cseréljük ki újra. A penge cseréje javasolt akkor is, 
ha bármelyik része már erôsen kopott.

Azt talán mondani sem kell, hogy a gépeket, 
ahogy egyéb szerszámainkat is, a használat után 
tisztítsuk meg. Érdemes ezt megtenni, ha sokáig 
szeretnénk biztonságosan használni masináinkat.  
E mûvelet nemcsak a rozsdától véd, de a követ-
kezô használat alkalmával a gépünk is könnyebben 
mûködik, ha a vágótérbe, munkatérbe nincs bele-
száradva semmi.

Orbán András 

Mit tegyünk az olajozott mûködésért?

Kerti tipp

A motoros kapáknál a felszerelt kapatagok 
zsírozására érdemes nagyobb figyelmet for-
dítani, a használati utasításban megjelölt 
helyeken. Ha a zsírozás nem megfelelô, az 
a kapatagok gyorsabb kopásához, esetleg 
gyakoribb töréséhez vezet.
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Ha azt szeretnénk, hogy  a pázsitunk jól kondi-
cionált és szép zöld legyen, bizony idejében el 
kell kezdenünk a gondoskodást.

1. LÉPÉS: GYEPSZELLÔZTETÉS Az idei gyep szép-
ségének alapja, hogy a tél során elpusztult növényi 
részeket gereblyével eltávolítjuk. Igazán jót akkor 
teszünk a fûnek, ha a gyökereket körülvevô talajt is 
fellazítjuk, ehhez szükség van egy gyepszellôztetô 
gépre. Már elfogadható áron hozzá lehet jutni kis-
kerti gyepszellôztetô géphez, de akár bérelhetünk 
is egyet, vagy érdemes szakembert hívni, hogy kora 
tavasszal egy profi késes gyepszellôztetôvel kezelje 
a fûfelületet. Az így fellazított gyepen a friss haj-
tások hamar zárt, tömött pázsitot tudnak képezni, 
ha a fejlôdésükhöz megfelelô tápanyagellátást biz-
tosítunk. 

Ez csak az alapja annak, hogy a pázsit besûrû-
södjön, és a tavalyinál sûrûbb, erôsebb és egész-
ségesebb gyepet kapjunk. 

2. LÉPÉS: FELÜLVETÉS A gyep szerkezetét, mi-
nôségét az adott kertbe megfelelô, jó minôségû 
fajtakeverék helyes megválasztásával lehet megha-
tározni. Ha nem maga a testmozgás csábított min-
ket arra, hogy kapát ragadjunk kora tavasszal, és 
nem szeretnénk egész évben a gyomokkal küzdeni 

a kertünkben, hanem valódi pázsitot, jól használha-
tó, egészséges, erôs, dús, gyepet szeretnénk – olyat, 
ami simogatja a talpunkat és ruganyosan puha 
–, akkor javasolt a gyepfelület felülvetése, a célnak 
legjobban megfelelô, ellenôrzött fajtakeverékkel.

A fûmag gyors begyökeresedését hatékonyan 
segítheti a felvehetô foszfortartalom, azonban a 
talajban található foszfor, fôleg a kora tavaszi hi-
deg földben, nehezen érhetô el a még gyenge gyö-
kerek számára. Ha vetéskor magas foszfortartalmú 
mûtrágyát is alkalmazunk, akkor akár 7-10 nappal 
korábban gyökeresedik be az újonnan vetett fû.

3. LÉPÉS: SZÜKSÉGES TÁPANYAGOK UTÁNPÓT-
LÁSA Sajnos az egy félreértés, hogy a fû magától nô. 
A gaz nô magától. A téli nyugalmi idôszakot követôen 
a pázsitot az elsô pillanattól táplálni kell. Megfele-
lô tápanyag-utánpótlás nélkül „az a szép zöld gyep” 
csak Poldi bácsi álma marad. A szomszéd gyepje azért 
lehet zöldebb, mert bizonyára táplálja a gyepet, nem 
csak öntözi és nyírja. A fû egész élete során növe-
kedési szakaszban van, ezért folyamatos tápanyag-
utánpótlást is igényel. A dús gyepfelület kialakítá-
sához szükséges rendszeres fûnyíráskor a levágott 
nyesedékkel is energiát vonunk el a növénytôl. 

Ugye Ön is sokszor elcsodálkozik, hogy a té-
vében látott, nagy igénybevételnek kitett sportpá-
lyákat vajon hogyan tudják mégis olyan gyönyörû 
zöldre varázsolni? Természetesen az olcsó, egysze-
rû mûtrágya is jobb lehet a semminél, elsôsorban a 
lelkiismeretünk megnyugtatására. Ha nem akarunk 
minden hétvégén mûtrágyázni, akkor olyan, hosz-
szú hatástartamú mûtrágyát válasszunk, amit nem 
mos bele az elsô tavaszi zápor a talajvízbe.

A nitrogén gyep egyik fontos tápeleme, amely 
korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre a ta-

lajban, éppen ezért egész éven át folyamatosan 
pótolni kell azt. Emellett azonban a fûnek fosz-
forra, káliumra és mikroelemekre is szüksége van. 
Használjon kifejezetten a gyep igényeinek meg-
felelôen fejlesztett tápanyagtartalmú és -arányú 
termékeket! De mennyi tápanyagot is tartalmaz 
a mûtrágya? Ellenôrizze a címkét a zsákon! Az 
EU-ban használatos jelölés szerint az elsô szám 
a nitrogéntartalmat, a második a foszfort, a har-
madik a sejtfalakat szilárdító, ellenálló képességet 
növelô káliumot jelenti, %-ban, pl. 24-5-12 egy 
beállt gyepekre ajánlott nitrogéntúlsúlyos, míg 
pl. a 20-20-8 összetétel, magas foszfortartalma 
miatt, egy gyökeresedéshez ajánlott típus. Mi-
nél nagyobb ez a szám, annál magasabb az adott 
tápanyagtartalom a termék egy kilójára vetítve. A 
burkolt, szabályozott tápanyag-leadású mûtrágya 
ráadásul ezt a tápanyagmennyiséget hosszabb idô 
alatt, egyenletesen juttatja ki a gyökérzónába. 

Már a magyar kertészetekben, gazdaboltokban 
is elérhetôk a sportpályák, focistadionok számára 
kifejlesztett, modern technológiával készült mû-
trágyák, amelyek megkönnyítik, és maximális ha-
tékonyságúvá teszik a pázsit táplálását. Ahogy a 
teflon is ma már minden háztartásban megtalál-
ható, a burkolt szemcsékbôl álló, szabályozott táp-
anyag-feltáródású mûtrágyák és a nedvességmeg-
kötô bevonattal ellátott, garantáltan jól gyökerezô 
fûmagok is hamarosan minden kertben helyet kap-
nak. A gyönyörû gyep nem csak a sportpályák és a 
magánparkok kiváltsága.

Fûmagjaink és gyepmûtrágyáink teljes kínálata megtekinthetô a
www.landscaperpro.hu oldalon.
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Mitôl lesz zöld és dús a pázsit?

Kerti tipp

Amikor mûtrágyát választ, ne csak a zsáknyi 
mennyiség árát nézze, hanem azt is, hogy egy 
zsák mekkora terület kezeléséhez elegendô  és 
mennyi ideig biztosítja a kezelt terület táp-
anyag-utánpótlását. Egy hosszabb hatástar-
tamú, szabályozott tápanyag-leadású, burkolt 
mûtrágya zsákonkénti ára magasabb lehet, 
mint más, egyszerûbb terméké, de használa-
tukkal akár egyetlen kezeléssel megoldható a 
tápanyag-utánpótlás egész évre. Míg a ha-
gyományos mûtrágyát egy évben többször is 
alkalmazni kell,  akár 50-80%-ban is kimo-
sódhat a talajból, addig a burkolt mûtrágyák 
használata mellett a veszteség gyakorlatilag 
nulla. Ráadásul ezáltal még a környezetünket 
is kímélhetjük.



Manapság újra reneszánszukat élik a magnóliák, 
számtalan faiskola és kertészeti áruda forgal-
maz sokféle liliomfafajtát. A magnóliákat, vagy 
más néven liliomfákat, méltán nevezhetjük ta-
lán legszebb és legnagyobb virágú kerti virágos 
díszcserjéinknek vagy díszfáinknak. 

A szélesebb körben kapható, ázsiai eredetû lomb-
hullató fajok (japán liliomfa vagy fehér liliomfa 
– Magnolia kobus, nagyvirágú liliomfa – Magnolia 
x soulangeana, jülan liliomfa – Magnolia denuda-
ta, kínai liliomfa – Magnolia liliiflora, csillagvirá-
gú liliomfa – Magnolia stellata, loebner-liliomfa 
– Magnolia x loebneri) tavasszal, április–májusban 
bontják ki fenséges virágaikat, míg az örökzöld, 
észak-amerikai származású Magnolia grandiflora 
nyáron, június–júliusban virágzik. Dugványozással, 
oltással szaporítva már kis méretben virágoznak, 
ezért gondolhatjuk kezdetben, hogy bokorterme-
tûek, de  – fajtól függôen – idôvel nálunk is alacso- nyabb, akár 8-10 méteres kis fává is fejlôdhetnek, 

ha jól érzik magukat kertünkben. 

TALAJIGÉNY A liliomfák nem az extenzív kertek 
növényei, a szárazságot rosszul tûrik, folyamatos 
öntözés és tápanyag-utánpótlás mellett fejlôdnek 
megfelelôen. A tájolás is lényeges a kiültetést meg-
elôzôen, fontos, hogy jó rálátás nyíljon a növényre, 
ezért ne a háztól vagy a rendszeresen használt ker-
ti ösvénytôl távol ültessük el. A megfelelôen na-
pos, de szélvédett hely a legjobb, hiszen a tavaszi 
viharos szelek kárt tehetnek a nagy virágokban. A 
lombhullató fajok, mint a közismert fehér virágú 
japán liliomfa (Magnolia kobus), vagy a rózsaszín 
nagyvirágú liliomfa (Magnolia x soulangeana), a 
szerves anyagban, tápanyagban gazdag, jó vízmeg-
tartó képességû, savanyú talajokat igényli. Itt a fô 
hangsúly a savanyú vagy savas kémhatáson (ala-
csony pH) van, ha meszes talajba ültetjük ezeket 

a fajokat és fajtáikat gyorsan, már az elsô nyáron 
leveleik elsárgulnak, klorotizálódnak és sajnos né-
hány év alatt gally-, majd ágpusztulást követôen, 
az egész növény elpusztul. Ezért nagyon fontos, 
hogy tisztában legyünk kertünk talajféleségével. 
Segít, hogyha körülnézünk településünkön, hogy 
látunk-e idôsebb, szép liliomfákat a környékbéli 
kertekben, ez jelzi, hogy nálunk is érdemes-e a ker-
tünket magnóliákkal díszíteni. 

MELYIKET HOVA? Ha a talajunk kémhatása sem-
leges vagy ahhoz közeli, akkor a növény kiülteté-
sét megelôzôen egy nagyobb ültetôgödörben a 
talajt javíthatjuk savanyú tôzeg bekeverésével.  
A lombhullató fajok közül a japán liliomfa (Mag-
nolia kobus) talajjavítás nélkül is megél a semleges 
kémhatású talajokon is, ezért ez a legelterjedtebb 
a hazai kertekben. A nagyon kötött agyagos, lú-
gos kémhatású talajba inkább az örökzöld liliomfa 
ültetése javasolt (Magnolia grandiflora) bár csak 
nyáron virágzik, de citromos illatú porcelánfehér 
virágai legalább olyan szépek, mint lombhullató 
testvéreié, és fényes, nagyméretû levelei egész év-
ben díszítenek. Az örökzöld magnólia a tûzô napos, 
szintén szélvédett helyeket kedveli, a komolyabb 
téli fagyok viszont károsíthatják a leveleit, ezért 
fagyzugos helyre ne ültessük. 
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Csodálatos
virágpompa 
– magnóliák

Magnolia ’Susan’

Magnolia grandiflora ’Edith Bogue’  Fotó: Neményi A.

Magnolia x soulangeana

Kerti tipp

Mielôtt magnóliát ültetünk, segít, hogyha 
körülnézünk településünkön, hogy látunk-e 
idôsebb, szép liliomfákat a környékbéli ker-
tekben. Ez jelzi, hogy nálunk is érdemes-e a 
kertünket magnóliákkal díszíteni. 
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AZ ÜLTETÉSI IDÔ a liliomfák esetében a kora ta-
vasz, de ha konténeresek, akár az ôsz is megfelelô. 
Fontos, hogy csak ép földlabdás vagy konténeres 
növényt válasszunk, megbízható forrásból. Jó, ha 
tudjuk, hogy a dugványról vagy oltással szaporított 
fajták már akár méteres termet mellett is virágoz-
nak, viszont a magról szaporított alapfajok csak 
nagyobb méretben, 12-14 éves korukban kezdenek 
el virágozni, kezdetben csak néhány virággal. 

KÍNÁLAT Lássuk, mely fajok, fajták kaphatók szé-
lesebb körben a gazdag választékból. A legedzet-
tebb fehér virágú japán liliomfa (Magnolia kobus) 
biztos, hogy szinte minden kertészeti árudában 
kapható, idôvel 8-10 méter magasra is megnövô, 
szabályos fácska. A nagyvirágú liliomfa (Magnolia 
x soulangeana) halvány rózsaszín virágai nagyob-
bak az elôbbinél, idôvel 5-6 méteres többtörzses 
bokorfává fejlôdik. A M. x soulangeana ’Alexand-
rina’ fajtájának virágai sötétebb rózsaszínûek, ka-
nalas szirmúak. 

A csillagvirágú liliomfa (Magnolia stellata) 
egy kisebb termetû, 2-2,5 méteres bokor, sok-
szirmú hófehér virágai csillagszerûen szétnyílnak.  
A loebner-liliomfa (Magnolia x loebneri), az elôbbi 
faj hibridje, de annál magasabbra, 3-4 méteresre 

nô, virágai hasonlóan csillag elrendezôdésûek. A M. 
x loebneri ’Merrill’ fajtának a virágai fehér színûek, 
a M. x loebneri ’Leonard Messel’ fajta virágai vilá-
gos rózsaszínûek. 

A kínai liliomfa (Magnolia liliiflora) ’Nigra’ 
fajtája kicsit késôbb nyílik, mint az elôbbi fajták, 
május végén, június elején, sötétbordó virágai na-
gyon dekoratívak. A Magnolia ’Susan’ virágainak 
szirmai keskenyek, a liliomra emlékeztetôk, szin-
tén sötétbordó színûek. 

A jülan liliomfát (Magnolia denudata) Kíná-
ban és Japánban nagy becsben tartják, az alapfaj 
kehely alakú nagy virágai szép porcelánfehér szí-
nûek. A M. denudata ’Double Diamond’ fajtájának 
szintén fehér telt virágai sok sziromból állnak, aM. 
denudata ’Yellow River’ fajtának a virágai különle-
ges krémsárga színûek. 

Az örökzöld liliomfa (Magnolia grandiflora) po-
tenciálisan a legnagyobb termetû az eddigi liliomfa 
fajok közül, melegebb klímán 20 méter magasra is 
megnô. Nálunk télen védett, enyhe, meleg és na-
pos fekvés, rendszeres öntözés és tápanyag-után-
pótlás mellett, idôs korára szintén megnôhet 10 
méter magasra. Télen zord, fagyzugos helyre nem 
való. Az alapfajt ne ültessük, mert viszonylag rit-
ka, felkopaszodó ágai és sima zöld levelei vannak.  
A fajtákat sûrû levélállásra és a levelek fonákán 
szép gesztenyebarna, sûrû, nemezes molyhos szô-
rözöttségre szelektálták. 

A M. grandiflora ’Galissonniére’ a nálunk leg-
régebben ültetett és legkönnyebben beszerezhetô 
francia fajta. Az alapfajnál télállóbb és leveleinek 
fonáka világos gesztenyebarnán szôrözött. 

A M. grandiflora ’Edith Bogue’ a legtélállóbb 
fajták közé tartozik, ez a legnagyobb értéke, leve-
leinek fonáka kevésbé szôrözött. A M. grandiflora 
’Bracken’s B.B.’ vagyis ’Bracken’s Brown Beauty’ 
szintén jó télállóságú fajta, viszont az egyik leg-
szebb, levelének fonáka, a levélnyél és a hajtások 
sûrû, élénk gesztenyebarnán molyhosan szôrözött, 
ami nagyon szép kontrasztot ad a levelek üde zöld 
felsô színével. 

Az örökzöld liliomfa fajták (M. grandiflora) 
nyáron nyíló fehér, fûszeres citromos illatú virá-
gaikkal a télen enyhébb, védettebb, meleg napos 
kertek igazi színpompái.

Neményi András

Magnolia denudata ’Yellow River’



A lestyán (latin nevén Levisticum officinale) a 
zellerfélék családjába tartozik, ízében, illatában 
és külsô megjelenésében is nagyon hasonlít a 
zellerre, ismertségben és felhasználását te-
kintve azonban jócskán elmarad rokonától. Bár 
az erdélyi konyha jellegzetes, elmaradhatatlan 
fûszere, és Angliában, valamint Közép- és 
Dél-Európában is egyre nagyobb elôszeretettel 
használják, még sokat kell tenni a növény nép-
szerûsítése érdekében. 

ELÔFORDULÁS, KÜLLEM A lestyán Perzsiából 
származik, hazánkban nem honos, így vadon nem 
találkozhatunk vele, de kiskertekben, háztáji gaz-
daságokban sok helyen termesztik. Évelô növény, 
ôsszel leszárad a lombja, de töve tavasszal újra 
kihajt. Gyökere vastag, karószerû gyöktörzsbôl és 
húsos, 2-4 cm vastag oldalgyökerekbôl áll, melyek 
kívül barna, belül sárgásfehér színûek. A növény az 
elsô évben még nem fejleszt virágzati szárat, csu-
pán tôlevélrózsát, de másodévtôl május tájékán 
1,5-2 m magas hajtást nevel, mely sárga apró virá-
gú ernyôvirágzatokban zárul. A virágok idôjárástól 
függôen május végétôl július végéig nyílnak. Tôle-
velei nyelesek, páratlanul szárnyaltak, 4-6 levélke-

párból állnak, kopaszok és fénylô élénkzöld színûek. 
Szárnyas ikerkaszattermése ha beérik, nagyon ha-
mar elpereg. Az egész növény jellegzetes, zellerre 
emlékeztetô illatú. Érdekesség, hogy az idôsebb 
növények érzékszervi tulajdonságai (szín, illat, íz) 
intenzívebbek.

LESTYÁN A KONYHÁBAN Fontos fûszernövény, 
népies magyar elnevezései (levescsík, magginö-
vény) is ez irányú felhasználási területeire utalnak. 
Friss vagy szárított leveleivel leveseket (pl. húsle-
ves, csorba), zöldséges ételeket (pl. fôzelékek, le-
csó) ízesíthetünk. A lestyánlevél nagyon jól harmo-
nizál a zöldborsó, póréhagyma, lencse vagy ánizs 
ízvilágával, de Olaszországban a fokhagymával és 
oregánóval ízesített paradicsomszószhoz is adják. 
Húsételek esetén is használják, pörköltek, raguk, 
rakott húsok fûszerezésére, de szárnyas ételekhez 
is jól passzol, például töltelékbe vagy a páchoz ke-
verve. Pikáns ízt ad a fûszerecetnek vagy a vele íze-
sített savanyúságnak. A lestyán illóolajos növény, 
jellegzetes, markáns illatát és ízét is ennek köszön-
heti, így elôször csak keveset használjunk belôle, 
óvatosan adagolva kísérletezzük ki a számunkra 
tetszô ízkombinációt.

A levelén kívül termését is felhasználhatjuk, 
keverhetjük házi sajtokhoz, sós süteményekhez, 
burgonyapürébe vagy kenyértésztába, de rizses 
ételeket és szeszes italokat (pl. pálinka) is fûsze-

rezhetünk vele. Kellemes ízû és egészséges fûszer-
növény, érdemes kipróbálni. 

KÖRNYEZETI IGÉNYEI ÉS TERMESZTÉSE A les-
tyán szereti a meleget, ezenkívül fény-, tápanyag- 
és vízigényes növény. A talaj iránt is igényes, a túl 
laza vagy túl kötött talajokon nem termeszthetô 
sikerrel. Államilag elismert fajtája nincs, így kül-
földi fajták, illetve köztermesztésben lévô anyagok 
vásárolhatók.

A lestyánt régebben fôleg szabadágyi palánta-
neveléssel szaporították, ma már a szaporítás elsô-
sorban állandó helyre vetéssel történik. A magot 
október végén, november elején, esetleg kényszer-
megoldásból kora tavasszal, márciusban vessük. 
Vetésmélysége 1,0-1,5 cm, sortávolsága 50-60 
cm. Cserépben mélyre hatoló gyökérzete miatt 
nem termeszthetô. Legfontosabb ápolási munkái a 
rendszeres mechanikai gyomirtás és öntözés, ill. a 
növényvédelem. Legveszélyesebb betegsége a fu-
zikládiumos varasodás (Passalora depressa), illetve 
a ramuláriás levélfoltosság (Ramularia levistici), de 
a levéltetvek is kedvelik. 

A levelek betakarítása teljesen kifejlett álla-
potban történik, folyamatosan szedhetôk a te-
nyészidôszak folyamán, de a legszebb levelek a 
virágzati szár megjelenése elôtt fejlôdnek. A gyö-
kerek betakarítása ôsszel, október végén ajánlott, 
a terméseké pedig teljes éréskor, júliusban. A leve-
leket felhasználhatjuk frissen vagy fagyasztva (pl. 
felaprítva jégkockatartóba téve és vízzel felöntve), 
vagy meg is száríthatjuk, max. 35-40 °C-on.

Dr. Gosztola beáta

28 29

Lestyán tôlevelek és beérett termések

Kerti tipp

Ha nem szeretnénk termést érlelni, érdemes a 
virágzati szárat rögtön megjelenésekor kivág-
ni, így a tôlevelek tovább szépek maradnak.

Egyéves lestyántövek

A növény minden szervében található illóolaj 
(kb. 0,5-2%), de felhalmozódásának mérté-
kében és összetételében azért vannak kü-
lönbségek, melyeket a környezeti tényezôk és 
termesztéstechnológiai paraméterek tovább 
módosíthatnak. Gyógyászati szempontból 
legfontosabb szerveiben, így gyökerében a 
Z-ligusztilid, levelében az α-terpinil-acetát, 
míg termésében a β-fellandrén a domináns 
illóolaj-komponens. A lestyánban az illóolaj 
mellett elôfordulnak még kumarinok és szer-
ves savak is. 

Hatóanyagainak köszönhetôen számos 
gyógyhatással rendelkezik, ami tovább növe-
li a növény értékét. Elsôsorban étvágyjavító, 
emésztésserkentô, epehajtó és szélhajtó ha-
tással bír, melynek köszönhetôen az  emész-
tési folyamatot kedvezôen befolyásolja. 
Enyhe görcsoldó és vízhajtó tulajdonsága is 
ismeretes, teáját vesekô kialakulásának meg-
elôzésére és vesekôoldásra is használják. Az 
állatgyógyászatban is felhasználásra kerül, a 
növény hajtásából és gyökerébôl fôzetet ké-
szítenek, mely elôsegíti a kérôdzést és csil-
lapítja a köhögést. Egyes kumarin vegyüle-
tei azonban fényérzékenységet okozhatnak, 
emiatt tartós alkalmazás esetén kerülni kell 
az erôs napfényt. Napi javasolt adagja 4-8 g 
szárított gyökér vagy levél, vagy ennek meg-
felelô hatóanyag-tartalmú készítmény. 

  Jó tudni!

Lestyán, a sokoldalú fûszernövény



A mediterrán vidékek hangulatát varázsol-
ják kertünkbe a citrusfélék. Fénylô, bôrnemû 
leveleikkel, bódítóan illatos, hófehér virágaik-
kal, zamatos gyümölcseikkel örvendeztet-
nek meg bennünket. Ahhoz, hogy sikeresen 
tarthassuk ôket a kertben, teraszon, néhány 
alapszabályt be kell tartanunk. Ha ügyesek 
vagyunk, még termést is szedhetünk a ma-
gunk nevelte növényrôl.

A citrusfélék közül nálunk a legismertebbek a 
citrom, a koktélok ízesítésére szolgáló zöldcit-
rom, a narancs, a grépfrút és a mandarin. A cit-
rusfélék mediterrán származású, fagyérzékeny 
növények. Egyedül a vadcitrom, más néven a 
lombhullató tövisescitrom telel át itthon védet-
tebb helyen.

A citrusfélék tehát teleltetést igényelnek, 
ezért edényes növényként tartjuk ôket. Ennek 
ellenére a citrusfélék nem szobanövények! Egye-
dül a kalamondint és a klementint lehet lakásban 
tartani hûvös, fényes helyen. A citrusok világos, 
napsütötte helyet kívánnak, ahol jól jár a levegô.  
A tûzô napot azonban nem bírják. Fülledt erké-
lyen, teraszon sem érzik jól magukat.

TAVASZ A citrusok beszerzésére a legkedvezôbb 
idôszak a tavasz vége. Tápoldatozni már kihajtás-
kor kell, ekkor használjunk citrusfélékhez javasolt, 
kissé nitrogénesebb tápoldatot. Ha tartós mû-

trágyát dolgozunk az ültetôföldbe, akkor csak vi-
rágzástól termésérésig kell kiegészítô tápoldatot 
adnunk.

NYÁR A citrusokat bôségesen öntözzük, különö-
sen virágzás és termésnevelés idején, a nyári me-
legben igényel sok vizet. Hetente káliumban gaz-
dag, virágzó növényekhez javasolt tápoldatot is 
adjunk. A cserepet (lehetôleg vastag falú agyag-
edényt) állítsuk kis lábakra, hogy a felesleges ön-
tözôvíz elfolyhasson. Az öntözéshez a legjobb a 
környezet hômérsékletével megegyezô esôvíz. 

A termésneveléshez a citrusok számára is ro-
varbeporzás szükséges. Kedvezô idôjárásban szí-
vesen látogatják a méhek, de ha biztosra akarunk 
menni, akkor finomszálú, iskolai festôecsettel 
mi is gondoskodhatunk a megfelelô beporzásról.  
A virágzástól kezdôdôen a növényt ne bolygassuk, 
ne mozgassuk. A fiatal növények az elsô évben 
elrúghatják a terméseiket. Legyünk türelemmel. 
A növény termôegyensúlyát megfelelô gondozás 
esetén önmaga beállítja, nem kell termést ritkí-
tani. Ha a nyár folyamán az idôjárás esôs, hûvös, 
vigyük tetô alá a növényt. A citrusféléket a pajzs-
tetvek támadhatják meg, amelyektôl – lehetôleg 
szappanos vizes lemosással – idôben szabadul-
junk meg.

ÔSZ ÉS TÉL Ôsszel, amikor az éjszakai hômér-
séklet 10 ˚C alá esik, elérkezett az idô a betelel-
tetésre. A beteletetés fokozatosan történjen!  
A citrusféléket télen 5-10 ˚C-fokos, fényes helyi-
ségben teleltessük. Fûtött szobában a kevés fény, 
a száraz levegô és a túlöntözés miatt kanalasod-
nak, lehullanak a levelek, és tavasszal nagyon las-
san jön rendbe a növény. A legjobb hely számára 
a körben üvegablakos, fûtetlen, zárt veranda. Ha 

erre nincs mód, akkor a lehetô leghûvösebb he-
lyen, szinte öntözés nélkül tartsuk. Télen egyál-
talán ne öntözzük, havonta fél-egy deciliter vizet 
adhatunk, tápoldatot egyáltalán ne. Így is elôfor-
dulhat, hogy levelet veszít a növény, de ne essünk 
kétségbe, tavasszal helyre fog jönni.

ÚJRA TAVASZ A citrusféléket tavasszal szükség 
esetén átültethetjük egy mérettel nagyobb cse-
répbe, komposzt, agyag, tôzeg és homok 2:1:1:1 
arányú keverékébe, vagy készen vásárolt citrus-
földbe. Átültetés után néhány hétig csak tiszta 
vízzel öntözzünk. A nagyobb, nehezen átültet-
hetô példányok földjét célszerû ezzel a közeggel 
felfrissíteni úgy, hogy a felsô 5-6 centiméteres 
talajréteget eltávolítjuk, és friss földdel pótóljuk. 
Metszést csak a szép bokorforma és a télen elhalt 
vesszôvégek eltávolítása céljából igényel. 

NÉPSZERÛ CITRUSFÉLÉK A közönséges citrom 
(Citrus limon) a mediterrán vidékeken akár 6 mé-
ter magasra is megnô. A virágrügyekbôl fehér, 
leggyakrabban ötszirmú, illatos klementinek virá-
gok fejlôdnek. A gyümölcs héja fajtától függôen 
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Citrusfélék nevelése

Kerti tipp

Megbízható helyrôl, árudából vásároljunk, 
ahol szaktanácsot is kapunk. A beszerzett 
citrusfélét átültetni nem szükséges, várjuk 
meg ezzel a következô tavaszt. A frissen vá-
sárolt növényt a tûzô naptól védett, gyorsan 
felmelegedô, déli fekvésû, huzatmentes he-
lyen szoktassuk a mi körülményeinkhez.

Citrom

Klementin Buddha keze

Calamondin



vékony vagy vastag. Kertben, erkélyen vagy a te-
raszon nagy dézsában tartható, déli fekvésû, na-
pos, meleg helyen.

A kumquat vagy kumkvát (Citrus fortunella) 
termései 2-3 cm nagyságúak, hosszúkás tojásda-
dok. Törpemandarinnak is nevezik, évente többször 
is terem. Ízletes termését héjastól fogyaszthatjuk. 
Télen levele lehullhat, de tavasszal újrahajt.

A kalamondin (xCitrofortunella mitis) legked-
veltebb és a legigénytelenebb hibrid díszcitrus. A 
csillag alakú, illatos, apró fehér virágok egész év-
ben szórványosan nyílnak. A virágok és az apró, 
3-4 cm átmérôjû, kerek vagy ovális, narancssárga 
színû termések gyakran egyszerre vannak a növé-
nyen. Már viszonylag fiatal korban hoz termése-
ket, amelyek rendkívül keserûek! Enyhén savanyú 
talajt igényel, csak lágy vízzel öntözzük.

A klementinek a mandarinok egy csoportja, 
szintén hibridek. Általában dísznövényként tar-
ják ôket. Gyümölcsei aprók, 5-7 cm átmérôjûek, 
lapított gömb alakúak. Héjuk vékony, ízük édes, 

de kevésbé ízletes, magvas. Meleg- és tápanyag-
igényesek.

Igazi különlegesség az ujjas citrom vagy 
Buddha keze (Citrus medica var. sacrodactylis), 
ami rendkívül mutatós és illatos terméseket te-
rem. Az ujjszerûen elvékonyodó termésrészekben 
alig van hús, szinte héj az egész gyümölcs, ezért 
olyan illatos. Lereszelve süteményekben is fel-
használhatjuk.

A vadcitromot vagy télálló citromot (Poncirus 
trifoliata) a kertbe ültethetjük. Kezdetben lassan 
fejlôdik, késôbb 2-3 méter magas bokorfává nô. A 
merev, matt zöld hajtások lapítottak, erôsen tüs-
kések. Fényes zöld, összetett levelei 3 levélkébôl 
állnak, megdörzsölve jellegzetes citromillatúak. 
Fehér, illatos virágai április végén, május elején 
nyílnak az egyéves hajtásokon. 5 cm átmérôjû 
sárga termései az ôszi lombhullás után is a tövises 
ágakon maradnak. A termések íze keserû, renge-
teg magot tartalmaz. Meleg, napos helyet kedvel. 
A fiatal növényeket az elsô télen takarni kell. Az 
idôsebb példányok –20 °C-ig télállók. A talajra 
nem érzékeny, nyári forróságban öntözni kell.

harmath Rita
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DÖGLENEK ÉRTE!
VARAT 

paraffinos kocka, 500 g

VESPER
univerzális

rovarirtó permet

www.hatagro.hu

FOVAL
csótányirtó gél, 5 g

Hatékony  
kártevő-mentesítés

VARAT
pép  

200 g, 500 g

KERESSE TERMÉKEINKET 
A GAZDABOLTOKBAN!


