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Minden gyümölcsnek megvan a maga sze-
zonalitása. Az almaszüret akkor kezdôdik, 
amikor a magházban a magok elkezdenek bar-
nulni, a kocsány körül széles, mély bemélyedés 
figyelhetô meg és könnyen leszedhetô a fáról, 
a kocsány könnyen leválik az ágról.  
Az almaszüret idôpontja és a fogyasztásra 
való érettség fajtától függ.

SZÜRETI IDÔPONT A gyümölcsöt kíméletesen 
kell szedni, hogy ne sérüljön meg. Az alma utóérô 
gyümölcs, a tárolás alatt éri el a teljes érettséget. 
Az optimális szüreti idôpont megválasztása min-
denképpen szakértelmet igényel, mivel a tárolási 
célból szedett almák szedési ideje 7–14 nappal ko-
rábban van, mint a friss fogyasztásra szánt almáé. 
Az optimális szüreti idôpontot nehéz meghatároz-
ni, melyet az idôjárási tényezôk, a piaci bizony-
talanságok, munkaszervezési hiányosság, munka-
erôhiány jelentôs mértékben befolyásolnak. Ha 
nem az optimális szedési érettségben történik a 
betakarítás, akkor késôbb a tárolt alma minôség-
romlása tapasztalható. 

HIBÁK Hazánkban a termesztett gyümölcsök 
közül az almához az év minden napján hozzá le-
het jutni a nagy fajtaválasztéknak, a téli fajták 
hosszú eltarthatóságának, valamint a kereske-
delmi lehetôségeknek is köszönhetôen. Az almák 
eltarthatóságát, a tárolás sikerességét nagy-
mértékben befolyásolják a fajták érésbiológiai 
sajátosságai, illetve a termesztéstechnológiai kö-

rülmények (víz- és tápanyagellátás). Az almaszü-
ret és az alma tárolása során sok hibát lehet elkö-
vetni. Nincs annál rosszabb, mint beleharapni egy 
olyanba, amit rosszul vagy rosszkor szedtek le, az 
aromái, íz- és illatanyagai, sav- és cukortartalma 
nem tudtak megfelelôképpen érvényesülni. A kis-
sé hibás, például a jég vagy ág által megnyomott 
vagy kukacos almák is fogyaszthatók, ha az adott 
hibát kivágjuk. A földre lehulló gyümölcsöket is 
érdemes minél elôbb felszedni, összegyûjteni, míg 
épek, akár naponta kisétálni a kertbe. Ezek az al-
mák azonban nem kerülhetnek be a tárolóba. Ha a 
földön maradnak, hamar elkezdenek megrohadni, 
és fogyaszthatatlanokká válnak. 

TÁROLÁS Csak nyomódás-, sérülés- és ütôdés-
mentes, egészséges, ép gyümölcs kerüljön a tá-
rolóba. A közepes vagy kisebb alma jobban eláll, 
mint a nagyméretû. Az almát csak akkor tudjuk 
hónapokon át frissen megôrizni, ha alacsony hô-
mérsékleten (0-3 °C-on) és magas, 85-90%-os pá-
ratartalmú, jól szellôztethetô helyiségben tároljuk. 
Az almát földes helyiségben, vagy sötét, száraz, 
szellôs pincében vagy kamrában (rácson, rekeszek-
ben vagy ládákban) helyezzük el. A betárolt almát 
hetente át kell válogatni és a romló hibásakat vagy 
túléretteket fel kell dolgozni vagy meg kell sem-
misíteni. 

Nemcsak a gyümölcsfajoknak vannak sajátos 
tárolási feltételei, hanem azon belül az egyes faj-
táknak is, különösen igaz ez az almára. Nem minden 
almafajta tárolható. A Jonathan csak rövid ideig (2-
3 hónap), ezzel szemben az Idared, Jonagold, Star-
king, Golden Spur fajták hosszú ideig, akár 6-8-10 
hónapig is jól tárolhatók, tavasszal is olyan frissnek 
tûnnek, mintha most szedték volna a fáról. 

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp

Az alma téli tárolására szolgáló tároló ter-
met, kamrákat, pincéket ajánlatos még a 
szüret elôtt kitisztítani, kimeszelni, esetleg 
fertôtleníteni. A betárolás elôtt  alaposan ki 
kell szellôztetni a tárolót.

Az alma tárolása
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A tökfélék családjába, a latin nevén Cucur-
bitaceae családba számos, nagy felületen és 
kiskertben is termesztett faj tartozik. Ide so-
roljuk a görög- és sárgadinnyét és az uborkát 
is, de ténylegesen tökfélének a fôzô- és sütô-
tököt, a cukkinit, illetve a patisszont tekint-
jük. Ezeknek a fajoknak mindegyike fontos 
élelmiszerforrás. Ôsidôk óta termesztett nö-
vényeink, amelyeknek nemcsak táplálékként, 
hanem használati tárgyként (pl. lopótök) vagy 
díszítô elemként (pl. töklámpás, dísztökök) is 
mindig nagy jelentôségük volt.

NYÁRI ÉS TÉLI TÖKÖK A tökféléket érési idejük 
szerint két nagy csoportba soroljuk. Az úgyneve-
zett nyári fajokat, amelyeknek érési ideje nyárra 
esik, akkor szedjük, amikor elérik a felhasználá-
si célnak megfelelô méretet, színt. Ezt nevezzük 
gazdasági érettségnek, amikor a növény biológiai 
értelemben még nem érett meg (pl. a magjai to-
vábbszaporításra még nem alkalmasak), de a mi 
céljainknak éppen megfelel az érettségük. Gon-
doljunk csak a cukkinire, amely grillezéshez ki-
sebb, 15-20 cm-es méretben keresett, de pl. ha 
meg szeretnénk tölteni, vagy rántani fogjuk, akkor 
megvárjuk, míg eléri a 30-40 cm-es méretet. Ezek 
közül biológiai értelemben egyik sem érett még 
teljesen, mert ahhoz még pár hónapot a tövön 
kellene hagyni a terméseket. A nyári tökök, így a 
már említett cukkini, a patisszon, illetve a spárga-
tök húsa jellemzôen fehéres, világoszöld. 

A téli tökök szedési ideje az ôsz, illetve a tél. 
Ezeket a fajokat teljes, biológiai érettségben szed-
jük. Húsuk legtöbb esetben élénk narancssárga és 
édeskés, amelyet a magas karotin- és cukortarta-
lom okoz. Ide soroljuk a sütôtököt, de a dísztökö-
ket és az olajtököket is, amelyeket a mag magas 
olajtartalmuk miatt termesztünk, és sajtolással 
tökmagolajat állítunk elô belôlük. Ezek a fajok 
megfelelô tárolási körülmények között hosszú hó-
napokon át eltarthatók.    

A zöldségfajok nagy részét (pl. a paradicso-
mot, de akár még a görögdinnyét is) biológiai 

érettségben szedjük, de a tökök felhasználásának 
körét könnyen színesíthetjük a különbözô szedési 
ütemezéssel.

TERMESZTÉS A cukkini, a patisszon, a fôzô- és 
sütôtökök kiskertben egyaránt termeszthetôk 
szabad földön. Gazdaboltokban mindig széles 
fajtaválasztékot találni ezekbôl a zöldségfélékbôl, 
bátran kísérletezzünk a nem hagyományos szí-
nekkel is, az ízében valószínûleg nem fogunk csa-
lódni. A megszokott, sötétzöld héjszínû cukkinibôl 
érdemes kipróbálni például a hazánkban nem túl 
népszerû citromsárga vagy világoszöld változatot 
is. Patisszonból is kapható a fehér héjszínû mellett 
sárga és sötétzöld is.   
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Kerti tipp

Ha  minél korábban szeretnénk szedni a nyá-
ri tököket, akkor inkább neveljünk belôlük 
palántát. A sütôtököknek bôven lesz idejük 
beérni az év folyamán, így esetükben ele-
gendô helyre vetni a magokat április közepé-
tôl (vagy másodvetésként július közepén).



A tökfélék nem tartoznak az igényesebb zöld-
ségfajok közé. A szerves trágyát, kerti komposz-
tot meghálálják, ezekbôl nagyobb adagot célszerû 
bedolgozni a leendô ágyás talajába az ôszi ta-
laj-elôkészítés folyamán. Nem igényelnek nagyon 
sima magágyat, mivel nagyok a magjaik, nem kell 
tartani a kimosódástól, amikor vetés után beön-
tözzük ôket. 

Helyre vetésnél alkalmazzunk úgynevezett 
fészkes vetést, tehát a magokat ne egyesével 
vessük, hanem egyszerre 3-4 db-ot tegyünk a fé-
szekbe. A palántákat május közepén ültessük ki, 
egyesével. A tökfélék jellemzôen nagy lombozat-
tal és legtöbb esetben nagy termésekkel rendel-
keznek, így sok helyet igényelnek a kertben. Nem 
valószínû, hogy találunk náluk helyigényesebb 
zöldségfélét: minden egyes tônek hagyjunk leg-
alább 1 m2 helyet, sôt a sütôtököknél dolgozzunk 
inkább 150×150 cm-es térállással! 

Erôs, mélyre hatoló gyökérzetük van, így köny-
nyebben átvészelik az átmeneti vízhiányt. Termés-
kötés és termésérés idôszaka alatt lehetôségeink 
szerint azonban öntözzünk. Más ápolási munkára 
nemigen lesz szükség, mindössze a kezdeti idô-
szakban igényel némi gyomirtást, késôbb aztán a 
nagyméretû levelek gondoskodnak a gyomok el-
nyomásáról.

A szedés idejét a nyári tököknél a felhaszná-
lási cél határozza meg. A cukkini és a patisszon 
kis méretben bármikor szedhetô, de legkésôbb ak-
kor kell levenni a terméseket, amikor a héj még 
annyira puha, hogy belemegy a körmünk. Ezután 
már nehezebb a konyhai feldolgozás, nehezebben 
hámozhatók és szeletelhetôk. A téli tököket akkor 
kel szedni, amikor a kocsány elkezd elszáradni, pa-
rásodni, a terméshéj mattul és megkeményedik. 

FELHASZNÁLÁS, TÁPÉRTÉK A tökféléket több-
nyire nyersen, sütve, fôve, savanyítva fogyasztjuk. 
A legtöbb fajnak a vitaminokban (különösen C- és 
A-vitaminban) gazdag termését használjuk fel. Az 
egészséges étrendbe jól beilleszthetôk alacsony 
zsír- és kalóriatartalmuk miatt. Káliumot, kalciu-
mot és foszfort is tartalmaznak.  

A sütôtök narancssárga színét a karotinoidok 
adják, ezért népszerû alapanyag a téli, szürke idô-
szakban, amikor jólesik a színes étel, például egy 
sütôtökkrémleves látványa. Mézzel megcsorgat-
va, vagy akár magában kisütve is különleges téli 
étel, akár már desszertnek tekinthetô.   

A fôzôtökök közül ki kell emelni a magyar 
konyhában népszerû tökfôzelék alapanyagául 
szolgáló nyári tököket, így például a spárgatö-
köt, illetve a laskatököt. Ez utóbbi népies neve az 
„Isten gyalulta tök”, amely arra utal, hogy fôzés 
közben szálakra esik szét, ezért nem is szükséges 
fôzés elôtt legyalulni. 

Az olajtök magjából sajtolt olaj az idegrend-
szer és a prosztata mûködésére van jótékony ha-
tással. 

A család nagy fajgazdagságából adódik, hogy 
a termesztett fajok felhasználási köre igen szé-
les. Ez azzal is magyarázható, hogy nem csupán a 
terméseket fogyasztjuk, hanem a növények egyéb 
részeit is hasznosítjuk. Egyes tökfajoknak például 
a virágát fogyasztjuk, több receptet is találni a 

töltött, rántott tökvirág elkészítésére. Más faj-
nál magát a hajtást és a levelet is élelmiszerként 
hasznosítják. 

Számos kultúrában a tökféléket a hagyo-
mányos gyógyászatban is alkalmazzák. Egyes 
népcsoportok a termések kivonatát hashajtó és 
féregûzô hatásuk miatt használták, de készítet-
tek belôle teákat is. A modern kori kutatások a 
rákbetegségek megelôzésében és kezelésében 
való alkalmazhatóságát vizsgálják. A termések 
magas rosttartalma tisztítja a bélfalakat, ezzel 
segít megelôzni a káros lerakódások kialakulá-

sát, amelyek bélrák kialakulásához vezethetnek. 
A magas víztartalom a veséket tisztítja. A külön-
bözô bioaktív anyagok jótékony hatással vannak 
az emésztô-, kiválasztó- és keringési rendszerre, 
szerepet játszanak a vérnyomás és a vércukorszint 
szabályozásában.  

A tökféléket azonban nem csak a konyhában 
használjuk. A lopótök, jellegzetes formájának kö-
szönhetôen, az üvegbôl készült lopók ideje elôtt 
már segítette a borászok munkáját. Más fajok 
edényként, tárolóként funkcionáltak, egyes tökö-
ket pedig hangszerkészítéshez is felhasználnak.  
A rostosabb fajokból kosarakat, kalapokat fonnak, 
de a fürdôszobai kellékek között helyet kaphat 
akár a mosdószivacsként használható luffatök is. 
A dísztökök megint nagy reneszánszukat élik, egy-
re nagyobb választékot találunk ôsszel a piacokon 
ezekbôl a megszámlálhatatlan színben, méretben 
és formában elôforduló termésekbôl. Halloween 
környékén sok háznál vigyorognak ránk a kivájt és 
mécsessel kivilágított, narancssárga sütôtökök is.     

dr. Szabó Anna 

info@royal-sluis.com

Tel./Fax: +36 76 321-156
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Ha azelôtt szedjük a téli tököket, hogy el-
érnék a teljes érettséget, akkor a termések 
nem alkalmasak a hosszú tárolásra, emellett 
még az íz- és színanyagaik sem alakultak ki 
teljesen.

  Jó tudni!



Hazánk éghajlati körülményei között a 
gyümölcsfák ültetésére a legalkalmasabb idô 
– kevés kivételtôl eltekintve – a növények 
nyugalmi idôszaka. Ez az idôszak az elsô ôszi 
fagyokkal, a lombhullással kezdôdik, majd 
tavasszal a rügyfakadáskor ér véget. Cikkünk-
ben a szabadgyökerû csemetékrôl ejtünk szót. 

A nálunk kapható faiskolai szaporítóanyagok 
több típusba sorolhatók. A legelterjedtebb a sza-
badgyökerû csemete, ami azt jelenti, hogy a fa 
gyökerei láthatók, amikor megvásároljuk a lera-
katban. Díszfák telepítésekor szinte kizárólagos 
a konténeres, földlabdás csemete alkalmazása. 
Ritkábban, de a nagy választékkal bíró faiskolai 
értékesítôláncok kínálatában egyre gyakrabban, 
gyümölcsfáknál is találhatunk ilyet, már nemcsak 
a különlegességek (ritka fajok, fajták, idôsebb, na-
gyobb fák), hanem a közönségesebb fajok eseté-
ben is.

Kiskerti körülmények között az embernek 
könnyebb dolga van, nem kell szabályos, precíz 
ültetvényben gondolkodni, a fákat elhelyezhet-
jük szabálytalanul, ha nem optimálisak a felté-
telek, egyedileg gondoskodhatunk növényeinkrôl. 
Ha kicsit megcsúszunk a munkával, akkor sem 
dôl össze a világ, de azért figyeljünk oda néhány 
fontos dologra, ami megkönnyíti a késôbbi mun-
kánkat. 

TÁJÉKOZÓDJUNK! A faiskolák ôszi nyitása ok-
tóber közepe táján várható, fölösleges rohanni, 
érdemes viszont tájékozódni és a környéken lévô 
lerakatok kínálatát, árát, minôségét megvizsgálni. 
Javallott odafigyelni az alanyként használt fajra, 
illik-e az a mi céljainkhoz. 

Tájékozódjunk a választandó fajta tulajdon-
ságairól: kell-e porzó fajta mellé, mikor virágzik, 
mikor érik, fagytûrô-e, betegségekkel szemben 
ellenálló-e.

ELÔKÉSZÜLETEK Most még nyár vége, ôsz eleje 
van, de jó, ha már ilyenkor tervezgetünk: mennyi 

fát akarunk ültetni, hová helyezzük el a fákat, hol 
szerezzük be a karókat, a szerves trágyát.

Augusztus végén már végezhetjük a talaj-
elôkészítést. Ha a talajminôség engedi, érdemes 
minél mélyebben fellazítani a talajt, hogy a fa 
gyökerei mélyre hatolhassanak, ezzel növelve a fa 
szárazságtûrését. (A mélyebb rétegek késôbb szá-
radnak ki, onnan tud a fa vizet felvenni aszályos 
idôben is.) A talaj lazítására elegendô, ha csak a 
fának kijelölt helyen ásunk egy körülbelül 1 köb-
méteres gödröt. 

A kiásott gödör falát ne csiszoljuk simára, 
hanem az ásó élével vágjunk bele hasadékokat, 
amelyek segítik a gyökér kinövését a gödör fa-
lain túlra. A lényeg az, hogy minél mélyebbre ás-
sunk, amennyire az altalaj engedi, valamint arra 
figyeljünk, hogy a különbözô talajrétegeket szét-
válogatva pakoljuk a verem szélére. Ezt a gödröt 
rögtön vissza is fogjuk temetni, csak a kiásott föl-
det feljavítjuk valamilyen szerves trágyával, kom-

Ültess fát!
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CoraxBio termékcsalád 
– a dobozba zárt tudás, kiskerttulajdonosoknak!
Komplex növényvédô szer és levéltrágya csomagok különbözô növénykultúrák egyéves gondo-
zásához. Minden CoraxBio® Box tartalmaz egy mérôhengert, mely megkönnyíti a termékek pontos 
adagolását, továbbá egy részletes, szakembereink által összeállított útmutatót, melyben a termé-
kekkel és a permetezéssel kapcsolatos hasznos információkat, részletes kijuttatási útmutatót és egy 
kitölthetô permetezési naplót is találnak. Így kínálunk a kiskerttulajdonosoknak is segítséget a szebb 
és egészségesebb kert gondozásához, a gazdagabb és ízesebb gyümölcs és zöldség termesztéséhez.

Ôsszel is fontos a növények megfelelô tápanyag-utánpótlása, és ne feledkezzünk meg az 
ôszi lemosó permetezésrôl sem! A szükséges teendôkrôl részletesebb tájékoztatást a Corax-
Bio boxokban található kijuttatási útmutatóban talál, továbbá folyamatosan rendelkezésre 
állunk online tanácsadással a www.coraxbio.hu oldalunkon - Dr. Eke István, növényvédelmi 
és tápanyag-gazdálkodási szakmérnök kollégánk válaszol a növénygondozás során felmerülô 
kérdésekre!

info@coraxbio.hu
    www.coraxbio.hu

CoraxBio Gyep Box
A CoraxBio® Gyep Box a házikertekben történô gyepgondozáshoz kínál környe-
zetbarát technológiát. A doboz 200-400 m2 területû gyep egyéves kezeléséhez 
szükséges növénytápláló termékeket tartalmaz.

CoraxBio Gyümölcs Box
A CoraxBio® Gyümölcs Box a kiskertekben jellemzô gyümölcsök, alma, kör-
te, cseresznye, meggy, barack, ribizli, eper termesztéséhez kínál környezetbarát 
technológiát. A doboz 8-12 átlagos lombozatú gyümölcsfa egyéves kezeléséhez 
szükséges növényvédô és növénytápláló termékeket tartalmaz.

CoraxBio Örökzöld és díszfa Box
A CoraxBio® Örökzöld és díszfa Box a kiskertekben örökzöldek és díszfák gon-
dozásához kínál környezetbarát technológiát. A doboz 30-40 átlagos méretû 
díszfa egyéves kezeléséhez szükséges növényvédô és növénytápláló termékeket 
tartalmaz.

CoraxBio Szôlô Box
A CoraxBio® Szôlô Box a kiskertekben történô szôlôtermesztéshez kínál környe-
zetbarát technológiát. A doboz 100 átlagos méretû szôlôtôke egyéves kezelésé-
hez szükséges növényvédô és növénytápláló termékeket tartalmaz.

Sikeres felhasználást kíván a Corax-Bioner Zrt. csapata.
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Kerti tipp

Válasszunk inkább szabadgyökerû csemetét, 
mert így nem viszünk haza zsákbamacskát. 
A gyökérzet megfelelô fejlettsége legalább 
olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a haj-
tásrendszer fejlettsége. A gyökérzet a fa táp-
anyag- és vízfelvevô rendszere, elôször úgyis 
ennek a nevelésére fordítja energiáit az átül-
tetés után. Elônye még, hogy jól ered és ked-
vezôbb az ára, mint a konténeres csemetéé.

Az ültetôgödör ásása



poszttal, mûtrágyával, tôzeggel, mészkô- vagy 
dolomitôrleménnyel, szükség szerint. Visszateme-
téskor viszont a különbözô rétegek kupacait fordí-
tott sorrendben lapátoljuk vissza, vagy legalább-
is arra ügyeljünk, hogy a legtermékenyebb felsô 
réteg a leendô gyökérzónába jusson. (Ha nagyon 
mély gödröt ástunk, ez lehet, hogy a gödör közép-
sô szintje lesz.) Az augusztusban így elôkészített 
(kiásott majd visszatemetett) talaj szépen üle-
pedik, benne a trágya feltáródik, hozzáférhetôvé 
válik a növény számára, mire október végén, no-
vember elején az ültetésre kerül a sor.

ÜLTETÉS ELÔTT készítsük elô a facsemetét: áz-
tassuk néhány órára hideg vízbe, hogy a szövetek 
megszívják magukat és a növény ne száradjon ki 
az ültetés ideje alatt, fôleg, ha sok fát ültetünk 
és elhúzódik a munka. Lehetôleg sose hagyjuk a 
csupasz gyökerû növényt a tûzô napon, helyez-

zük árnyékba, hûvös helyre. A gyökereket ne vág-
juk vissza, ha nem látunk rajtuk sérülést. Minél 
nagyobb a gyökértömeg, annál jobb. Ha nem 
metsszük, akkor is növekedni fog. A gyökereket 
agyagpépbe márthatjuk (agyagos föld és víz sû-
rûn folyós keveréke), ez a bevonat segít elkerülni a 
kiszáradást, tehetünk bele gombaölô szert védô-
anyagként, vagy (semmiképpen sem a gombaölô 
szerrel együtt) mikorrhiza gomba készítményt is, 
ezzel támogatjuk a tápanyagfelvételt. Az agyag-
pép ezenkívül még segíti a talajszemcsék ideális 
tapadását a gyökérhez, ami szintén a jó gyökér-
növekedésnek kedvez.

ÜLTETÉSKOR ebbe a laza talajba már csak akko-
ra gödröt kell ásnunk, amekkorában a facsemete 
gyökerei kényelmesen, meghajlás nélkül elférnek. 
Ültetéskor jó, ha van segítségünk, aki tartja a fát, 
hogy a gödör közepén és egyenesen álljon. A karót 
is könnyebb a fával együtt elültetni, mint utána 
beverni és a gyökereket felsérteni vele. Használ-
hatunk ültetôlécet is, ami szintén a gödör közepén 
egyenesen tartja a fát.

A fa gyökereire óvatosan lapátoljuk vissza a 
földet, mialatt segítôtársunk finoman rázogatva, 
nagyon enyhén felfelé húzza a facsemetét, hogy 
a gyökerei lefelé irányuljanak. Amikor körülbelül 
a gödör felét, kétharmadát betemettük, jót tesz 
egy beiszapoló öntözés, ez kb. 10 l víz. Haté-
kony támogatást jelent, fôleg száraz ôszön. Az 
így beöntözött gödröt immár teljesen feltöltjük, 
majd enyhén megtapossuk, hogy a gyökerek köré 
tömörítsük a talajt. Vigyázat! Ne teljes súlyunk-

kal, mert leszakadhatnak a vékonyabb gyökerek. 
Ezután fel is kupacoljuk a földet a fa törzse körül 
(kb. 30-40 cm magasra feltöltjük földdel), hogy 
az oltási hely is védve legyen a téli hidegtôl. A 
kupac megakadályozza a gyökérzónában lévô 
talaj kiszáradását és túlmelegedését vagy át-
fagyását, ezzel optimális körülményeket teremt-
ve a télen is növekvô gyökereknek. Ezt tavasz-
szal, metszéskor majd kitányérozzuk, kibontjuk.  
(A kupacolás helyett valamilyen szerves mul-
csot is alkalmazhatunk, tapasztalatom szerint 
ezt jobb tavasszal kihelyezni.) Végül rögzítsük a 
törzset a karóhoz, kb. középtájon, de ha szük-
séges, két ponton is. A kötés a fán laza, a karón 
rögzített nyolcas kötés legyen, hogy a törzs vas-
tagodni tudjon. 

Ha a kertünkben vadkárra számíthatunk, min-
denképpen lássuk el törzsvédôvel a zsenge fács-
kát, mert egy éhes nyúl is visszafordíthatatlan 
károkat képes okozni. A koronához most nem nyú-
lunk, majd csak rügyfakadás elôtt, amikor már lát-
juk, hogy volt-e fagykár. Ezzel készen is vagyunk, 
kíváncsian várhatjuk a tavaszt, kihajt-e, hogyan 
növekszik a kertünk új ékessége.

Prokaj Enikô

Forgalmazza: Bagi Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

Tel: 06 1 417-3081

Magyarországi képviselet: 
Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 50

A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. 
Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 Teldor®

500SC
Gombaölô

permetezôszer

Nagyon rövid várakozási idők

Kivételesen hosszú hatástartamú gom-
baölő szer a szürkerothadásos és moní-
liás termésrothadás ellen.

Alkalmazható csonthéjasok, szőlő, sza- 
móca, málna, paradicsom, uborka és 
saláta védelmére.
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Az alany sok tulajdonságát befolyásolja a 
ráoltott nemesnek. Mivel ez a rész látja el a 
fát vízzel és tápanyagokkal, leginkább a nö-
vekedésre és a termôképességre hat, tehát 
nagyon fontos. Célunktól függ, hogy melyik 
alany használata a kifizetôdôbb: ha kicsi fát 
szeretnénk, ami gyorsan termôre fordul, kis 
helyet foglal a kiskertben (viszont hamarabb 
elöregszik és ápolásigényesebb), válasszunk 
törpítô alanyokat, például almánál az M9, 
körténél a birs, cseresznyénél a Gisela5. De 
ha nagyra növô, szép, erôs, lassan fejlôdô, 
hosszú életidejû fákat szeretnénk, akkor vá-
lasszuk a vad jelzôvel ellátott alanyfajokat 
(vadcseresznye, vadkajszi, vadkörte, vadal-
ma stb.).

  Jó tudni!

A facsemete elhelyezése a gödörben A föld taposása Rögzítés

Kerti tipp

Ügyeljünk az ültetés mélységére. Az oltvá-
nyok esetében az oltási hely mindig marad-
jon a talaj felszíne fölött. (A felkupacolás 
kivételével.) Ha gyümölcsbokrot ültetünk, 
általában jó, ha 5-10 cm-rel mélyebbre ül-
tetjük, mint a faiskolában volt. 2-3 rügy ke-
rüljön a föld alá, ezzel növelhetô a növény 
élettartama, vitalitása. 



A málna kedvelt gyümölcs, számos fajtá-
ját termesztik hazánkban. Házikertekben is 
megtalálható, különösen a kétszer termô vagy 
folyton termô néven ismert fajták, amik tu-
lajdonképpen sarjon termô növények. Kártevôi 
és betegségei közül cikkünkben csak a jelen-
tôsebbekre térünk ki.

FONTOSABB KÁRTEVÔK
CSEREBOGÁR:  a málna egyik súlyos kártevôje, ki-
fejlett alakja a leveleit rágja, a talajban élô lárvái, a 
csimaszok a málna gyökereinek elrágásával okoznak 
súlyos pusztulást. A bogár ellen annak rajzásakor 
kell védekezni. Hajnali órákban a dermedt bogarak 
lerázása és összegyûjtése gyakran hatékony meg-
oldás. Málna telepítése elôtt a talajban elôforduló 
lárvák száma alapján (1-2 db/m2 egyedszám felett) 
talajfertôtlenítô alkalmazása indokolt.
KIS MÁLNA-LEVÉLTETÛ (Aphis idaei):  tavasszal 
szokott kárt okozni levél- és hajtásdeformációval. 
Ellene bármilyen levéltetû elleni rovarölô szeres 
kezelés eredményes. 
MÁLNA-SODRÓMOLYOK: a málna rügyfakadá-
sakor jelennek meg, lárvái kiodvasítják a rügyeket, 
késôbb pedig a hajtásvégi friss leveleket össze-
szövik, rágják. A tavaszi sodrómoly elleni rovarölô 
szeres permetezés egyben hatásos a levéltetvek 
ellen is.

HAJTÁS- ÉS VESSZÔKÁRTEVÔK
MÁLNA-VESSZÔSZUNYOG (Resseliella theobal-
di):  fiatal sarjak felrepedô epidermisze alá rakják 
tojásaikat, a kikelô lárvák ott rágnak, kártételük 
nyomán másodlagosan gombafertôzés léphet fel 
a vesszôn. A málna egyenletes víz- és tápanyag-
ellátásával megelôzhetô az epidermisz felrepedé-
se, a fertôzés kialakulása. A Fertôdi zamatos fajta 
kevéssé hajlamos epidermiszrepedésre.
MÁLNA-GUBACSSZUNYOG (Lasioptera rubi):  a 
málna hajtásokba, levélnyelekbe helyezik tojásai-
kat, azokon 1-2 cm-es, közel gömb formájú guba-
csok fejlôdnek. Bennük élnek az 1-3 mm hosszú, 
sárgás színû lárvák. 

MÁLNA-KARCSÚDÍSZBOGÁR (Agrilus cupres-
cens):  tojásaikat nyár elejétôl a fásodó hajtásba 
helyezik, annak helyén megnyúlt, enyhe kiszéle-
sedés látható, felülete hosszirányban berepedezik.  
A szár elgyengül, a fertôzés felett gyakran elszá-
rad, elpusztul. 

A hajtáson és vesszôkön kifejlôdött alakvál-
tozásokat, gubacsokat, kártételeket folyamatosan 
metsszük ki, semmisítsük meg a fertôzési gócot, 
ezzel megelôzzük a kártevô további felszaporo-
dását. Házikertekben ezzel a módszerrel a vesszô-
károsítók egyensúlyban tarthatók.
MÁLNA-GUBACSSZITKÁR ÉS -DARÁZSSZIT-
KÁR:  tojásaikat a hajtások tövébe és a gyökér-
nyakba rakják, a kifejlôdô lárvák ott folytatják 
rejtetten érési táplálkozásukat. A fertôzött vesz-
szôk vagy az egész tô lassan elhal, mintha ki-

száradt volna, nem nônek sarjak. A kártevô je-
lenlétét szexferomoncsapdával lehet ellenôrizni. 
A málnatövek talajjal történô betakarása meg-
gátolja a szitkárok tojásrakását, a további fertô-
zések megelôzhetôk.

TERMÉSEN ELÔFORDULÓ KÁRTEVÔK 
KIS MÁLNABOGÁR (Byturus tomentosus): to-
jásait a málna virágába helyezi, a kikelt lárvák 
a bogyókat rágják, azok elszáradnak, kártételük 
nyomán megjelenik a botrítiszes rothadás.
SZAMÓCA-BIMBÓLIKASZTÓ (Anthonomus rubi): 
2-3 mm méretû fekete ormányos bogár, mely a vi-
rágkocsányt elrágva a virágok lehullását okozza.

HAJTÁS- ÉS VESSZÔBETEGSÉGEK
LEPTOSZFÉRIÁS BETEGSÉG:  fellépésénél a mál-
navesszôk tövi részén hosszúkás, sötétbarna fol-
tok jelennek meg a háncsban és farészben egy-
aránt barnuló elszínezôdéssel. A foltnál a kéreg 
felrepedezik. Elôfordulását és terjedését a málna-
vesszôszúnyog segíti.
DIDIMELLÁS BETEGSÉG:  a hajtások rügyeket 
körülölelô megnyúlt foltjairól ismerhetô fel. Szí-
nük kezdetben lilás, késôbb megsötétedik, az epi-
dermisz kiszürkül és berepedezik. Az elváltozások 
felszínesek, csak a kéregre korlátozódnak. Málna-
vesszôk pusztulását okozza, a leveleken V alakú 
barna foltok, elhalások is fejlôdnek.

BOTRÍTISZES BETEGSÉG: szintén megfertôzi a 
málnahajtásokat, megnyúlt, több ízközre kiterjedô 
elhaló foltok formájában. Súlyosabb és gyako-
ri kártételét a málnabogyókon figyelhetjük meg, 
jellegzetes szürkerothadás formájában. Elhúzódó 
csapadékos idôjárásnál fellépésére számítani kell. 
A málna folyamatos és elhúzódó érése a hatékony 
kémiai védekezést megnehezíti.

A VÉDEKEZÉS ALAPJA
A vesszôt károsító szervezetek a fertôzött vesz-
szôn tartják fenn magukat, azokkal telelnek. A 
málna növényvédelmének alapja a letermett 
vesszôk nyári, legkésôbb augusztusig elvégzett 
kimetszése, a területrôl történô elszállítása és 
megsemmisítése. A málnahajtások és -vesszôk 
gyakori ellenôrzésével az azokon látható guba-
csokat, megvastagodásokat, elszáradt vesszôket 
folyamatosan ki kell vágni és eltávolítani. Ezzel 
az egyszerû módszerrel házikertekben a károsítók 
felszaporodása megelôzhetô.

Dr. Némethy Zsuzsanna
(A képek a szerzô felvételei)

A málna gyakori károsítói
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Vándorpoloska lárvák málnabogyón

Didimellával fertôzött hajtás

Málna-gubacsszúnyog

Málna-karcsúdíszbogár kártétele



Sorban dôltek meg a melegrekordok júliusban 
és augusztusban. Már hallani szakértôi véle-
ményeket a médiában, egyesek különlegesen jó 
évjáratot, míg mások  a szôlô savcsökkenését 
jósolják a tartós meleg miatt.

MIT TEGYEK?  Szôlôsgazdaként magam is szem-
besülök nap mint nap az idôjárás szélsôségessé 
válásával. Régi jegyzetek bizonyítják, hogy Pest 
környékén a szôlôszüret kb. két héttel korábban 
kezdôdik manapság, mint 20 évvel ezelôtt. Az idei 
évben is szinte biztosra vehetjük, hogy a forróság 
legalább egy héttel közelebb hozza a betakarítás 
kezdetét. A természet valahogy most próbálja meg 
behozni a tavaszi lemaradását, a vesszôk iszonya-
tos tempóban növekedtek. Dilemmába kerültem, 
hallgassak a régi nagy öregekre és „bontsam ki” a 
szôlômet (a fürtöket takaró lombozat megritkítá-
sa), végezzek zöldmunkát, vagy hagyjam a fürtö-
ket a levelek jótékony takarásában? 

NAPÉGÉS Ez minden évben lutri, valamikor be-
jön, valamikor nem. Ha borongósabb a nyár, nem 
lesz a szôlônek elegendô cukorfoka, segít a lom-
bozat eltávolítása, napsütéses nyarakon viszont 
napégést okoz a fokozott napsugárzás. Augusztus 
elején már én is felfedeztem fürtjeimen a napégés 
tüneteit. Sajnos a megégett szemek késôbb rotha-
dásnak indulnak, így mindenképpen védekeznünk 

kell ellene. Mivel már túl vagyunk a védekezési 
szezonon, védekeztünk a vissza-visszatérô liszt-
harmat, a fürtjeinket is károsító peronoszpóra 
ellen, sikeresen megvédtük fürtjeinket a molyok 
támadásától, kezdhetünk bizakodni, hogy lesz mit 
leszüretelnünk. A  napégés azonban  csak az egyik 
káros hozadéka ennek a természetellenes meleg-
nek. Minden ilyen hatalmas kánikula óriási viha-
rokkal, esôvel ér véget. 

SZÜRKEPENÉSZ Ha eddig sikerült is megvédeni 
a termést, figyeljünk arra, hogy a környékünkön 
nem volt-e jég, amely a lombozaton kívül a duz-
zadt szemeket is károsította, utat nyitva a szürke-
penész kártételének. Ennek megelôzésére bevált 
technika a kontakt, szürkepenész elleni készít-
ménnyel történô permetezés fürtzáródáskor, mi-
vel a fürtön belülre került szer sokáig véd a beteg-
ség támadása ellen. Kontakt, szürkepenész elleni 
szabadforgalmú, általunk is megvásárolható szer 
azonban jelenleg nem kapható már nálunk, így a 
tünetek kialakulása elôtt kell megelôzô védeke-
zést végeznünk. Jobb helyzetben vagyunk, ha már 
használtuk (Quadris, vagy az újra kapható Cabrió 
Top) az említett szerek valamelyikét, mivel ezek a 
szürkepenész ellen is védelmet nyújtanak. Ha nem 
használtunk ezek közül egyet sem, akkor fertôzés-
gyanús idôjárás esetén, vagy mechanikai sérülé-
sek keletkezésekor (nagy vihar, jégesô) a teljesség 
igénye nélkül az alábbi lehetôségek közül választ-
hatunk: Cantus, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, 
Teldor 500 SC. 

Andrej András

Természetes szakértők

• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozó-mentes, nincsen szaga, nincs benne gyom
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2, vagy 25 kg / 170 m2

HOSSZANTARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZOLÉSZETEKBE, KERTEKBE

Kertészkedjen velünk! 01 259-7466, office@unichemgaia.hu  |  hu.UNICHEM.siKertészkedjen velünk! 01 259-7466, office@unichemgaia.hu  |  hu.UNICHEM.siKertészkedjen velünk!  +36 30 692 7336 | office@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si
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Szüret elôtti gondolatok



A kertépítési technológiák gyorsan változnak, 
mivel a kedvezôtlen természeti és gazdasági 
hatásoknak egyaránt meg kell felelni. Ugyan-
akkor a lehetô legjobb minôségû gyepfelüle-
teket szeretnénk kialakítani, ezért az egyes 
fûfajták teljesítményét és pontos tulajdonsá-
gait független kísérletek alapján határozzák 
meg. Az egyes fajták magjaiból aztán sokféle 
körülményre és helyszínre alkalmas fûmagke-
verékek készíthetôk.

MELYEK A LEGFONTOSABB JELLEMZÔK 
A FÛFAJTÁKNÁL?
• Taposástûrés
Intenzív használatnak ellenáll, gyorsan regenerá-
lódik. Bármely, nagy terhelésnek kitett gyepfelület 
kialakítására alkalmas.
• Szárazságtûrés
Ellenáll a hôségnek és az aszálynak. Magas hômér-
sékletnek és szárazságnak kitett, nem öntözhetô, 
vagy olyan extenzív területekre, ahol az öntözés 
csak korlátozottan oldható meg.
• Tisztaság
Idegen fûmagoktól és egyéb gyommagoktól men-
tes.
• Csírázóképesség
Csírázóképességen a szabványban meghatározott 

körülmények között megadott idôn belül fejlôdött 
normális, egészséges, ép csíranövények százalékát 
értjük.  Ez mutatja meg, hogy a magból mennyi-
vel nagyobb ráhagyással kell számolnunk, ha vetés 
után azt szeretnénk, hogy a területegységre jutó 
optimális növényszám meglegyen.
• Sótûrés
Jól viseli a talaj magas sótartalmát. Tengerparti 
gyepfelületek, illetve magas oldottsó-tartalmú víz-
zel öntözhetô gyepek kialakítására alkalmas.
• Árnyéktûrés
Csekély fényviszonyok mellett is jól teljesít. Fák 
alatt, vagy épületek körüli területek, illetve ligetes 
területek gyepfelületének kialakítására alkalmas.
• Alacsony fenntartási igény
Lassan növô, a szokásosnál kevesebb nyírással, 
tápanyag-utánpótlással, öntözéssel és növényvé-
delemmel fenntartható gyep kialakítására.
• Betegség-ellenálló képesség
A gyakori gyepbetegségekkel szembeni természe-
tes ellenálló képességû fajták.
• Hidegtûrés
Alacsony hômérsékleten csírázó és növekvô fû. Ké-
sôi és korai vetésre, alacsony talaj- és léghômér-
séklet esetén alkalmazható.
• Kiemelkedô látványi hatás
Egész éven át tartó mutatós szín és gyepminôség.

www.zkivetomag.hu
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A LEGGYAKORIBB, KERESKEDELMI 
FORGALOMBA KERÜLÔ FÛFAJTÁK
Agrostis stolonifera – Tarackos tippan: Szétterje-
dô, lapos, tarackoló fûféle. Könnyen fenntartható, 
nem túl vízigényes gyepet képez, akkor szokták al-
kalmazni, ha az elsôdleges cél a kiemelkedô telje-
sítmény és az alacsony fenntartási költség.
Agrostis capillaris – Cérnatippan: A golfpályák 
alacsonyan is nyírható, tömött gyepet képezô, ha-
gyományos fûfaja. Legújabb fajtái alacsonyabb 
víz- és tápanyagigényûek, kisebb a fenntartási 
költségük. Erôsségük a kiemelkedô betegség-ellen-
álló képesség.
Festuca rubra commutata & trichophilia – Veres 
csenkesz (bokros és rövid tarackos): A finom le-
vélszerkezetû vörös csenkeszek széles fajtaválasz-

tékban állnak rendelkezésre. Extenzív és intenzíven 
öntözött, fenntartott gyepek kialakítására alkalmas 
fajták is találhatók közöttük. Tarackoló képességük 
miatt gyorsan fejlôdnek, de lazább talajt igényel-
nek és nem jól tûrik az alacsony nyírást.
Festuca arundinacea – Nádképû csenkesz: Mélyen 
és gyorsan gyökeresedô, kifejezetten szárazság-
tûrô, könnyen kezelhetô fûfaj. Fajtái  az integrált 
gyepfenntartási programokban is fontos szerepet 
játszanak. Zsombékosodásra hajlamos lehet. 
Festuca ovina – Juhcsenkesz: Alacsony fenntartá-
sú gyepfelületek, például parkok, valamint szabad-
idôs gyepfelületek kialakítására alkalmas.Alacsony 
fenntartási igényének köszönhetôen ritka nyírás 
mellett kifejezetten mutatós. Közterületeken cse-
kély forgalmú helyekre alkalmas.
Poa pratensis – Réti perje: Az egyik legszélesebb 
fajtaválasztékkal rendelkezô fûfaj. Erôteljesen gyö-
keresedô, évelô, magas fokú taposástûrés jellemzi. 
A hibrid réti perje erôsen terjedô rizómáival kiváló 
szárazságtûrô, rendkívül sûrû és ellenálló gyepfe-
lületet képez. Lassabban fejlôdik, de tápanyag- és 
vízigénye is alacsony.
Lolium Perenne – Angol perje: A gyepek kialakí-
tásában világszerte az egyik legszélesebb körben 
használt fûfaj. Kifejezetten víz- és tápanyagigé-
nyes. Jól tûri a taposást, évelô, laza bokrot képez. 
Finom levélszerkezet és gyors csírázás jellemzi.

 
KÜLÖNLEGESSÉGEK
A változatos klimatikus adottságokhoz, környeze-
ti viszonyokhoz alkalmazkodva több, különleges 
gyepalkotó fûfajt is használnak, pl. a Paspalum, a 
Zoysia, csillagpázsit és a keménylevelû csenkesz.

Gócza Szabolcs

Sportpálya
technológia

az Ön kertjében
http://landscaperpro.hu/hogyan/

+36 (30) 396 1252
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Stix Prémium szúnyoglárva-irtó
A Stix Prémium szúnyoglárva-irtó készítmény (1 ml/ 
1m2 vízfelületre) szilikon alapú, kör nye zet barát, új 
generációs termék a szúnyogok elleni véde ke zés-
ben. Nem tartalmaz rovarirtó ható anyagot, haté-
konysága egyedi fi zikai-kémiai hatás módjának 
köszönhető. Folyékony formu lá ciója miatt könnyen 
alkalmazható pangó és álló vizek fe lü letén úgy, 
hogy a víz felületén vékony szilikon réteg hoz létre, 
ezzel megakadályozza, hogy a szúnyog lárvák 
és bábok hozzájussanak a légköri oxigénhez, így 
azok elpusztulnak. 
Felhasználás: Zárt terekben, erkélyeken és tera-
szo kon, kiskerti füves területeken 1 m2 víz fe lü let re 
1 ml Stix Prémium szúnyoglárva-irtót juttassunk ki.
Gyakorlati tanács: a készítmény a tenyészővíz 
felü le tén alkalmazva a szúnyoglárvák fejlődésének 
és a bábok imágóvá történő átalakulásának meg-
gát  lására alkalmas. A víz felületén vékony szili kon 
réteget hoz létre, ezzel megakadályozza, hogy 
a szúnyoglárvák és bábok hozzájussanak a lég-

köri oxigénhez, ami pusztulásukhoz vezet. Az ala-
csony felületi feszültségű bevonat miatt a nőstény 
szúnyogok tojásaikat nem tudják a kezelt vízfelületre 
lerakni. A készítmény különféle szúnyogfajok lár vái-
ra fejti ki hatását. A kifejlett szúnyogokra nincsen 
hatással.
A Stix Prémium szúnyoglárva-irtó olyan, a lakóhely 
környezetében fellelhető, (dísz)halak tartására nem 
szolgáló, élővizekkel összeköttetésben nem lévő 
kisebb-nagyobb vízfelületek kezelésére hasz nál ható 
fel, amelyek időszakosan vagy folya ma tosan alkal-
masak lehetnek szúnyoglárva-tenyészetek ki ala-
kulására. A készítmény alkal ma zása nem változtatja 
meg a kezelt víz fi zikai-kémiai tulajdonságait (pH, 
hőmérséklet, vízben oldott oxigén, ammónia vagy 
nitrogén mennyisége) és nem befolyásolja az ivó-
vizek minőségét. Az előírt dózis ban alkalmazva a 
készítmény akár 4 hétig meg felelő védelmet biztosít.

Mártha Izabella
Kwizda Agro – www.kwizda.hu

NYÁR VÉGÉRE KIVIRUL A TERMÉSZET, AZ ERDŐK-MEZŐK ÉS A KERTEK VIRÁGBA 
BORULNAK, AZ ÁLLATVILÁG IS NAPRÓL NAPRA SZAPORODIK, SZEBBNÉL SZEBB 
PÉLDÁNYOKKAL GYÖNYÖRKÖDTETVE MINKET. KEVESEN SZERETJÜK AZONBAN, 
HA A HÁZON, LAKÁSON BELÜL LÁMPABÚRA KÖRÜL ZÜMMÖGNEK A SZÚNYOGOK 
ÉS KELLEMETLEN, VISZKETŐ CSÍPÉSÜKKEL IDEGESÍTENEK MINKET. BEMUTATJUK 
AZ ÚJ STIX PRÉMIUM SZÚNYOGLÁRVA-IRTÓ TERMÉKEKET, AMIVEL A BOSSZANTÓ 
TÁRSBÉRLŐKET TÁVOL TARTHATJUK A KÖRNYEZETÜNKTŐL. 

Természetes védekezés 
a szúnyogok ellen

Stix® Prémium
Stix Prémium szúnyoglárva-
irtó készítmény
20 ml 1 ml/1 m2 vízfelület

émmiiiiiiiiuuuuuuuuummmmmmmmmm

Otthonunk 
és kertünk 
nyugalma.
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glárva   ellen

VÉDEKEZZEN TERMÉSZETES 
MÓDON A SZÚNYOGOK ELLEN!
Az új Stix Prémium szúnyoglárva-irtó egy szilikon alapú ké-
szít mény a szúnyogok elleni védekezéshez. Környezetbarát, 
mivel nem tartalmaz rovarirtó ható anyagot, ugyanakkor haté-
konyan akadályozza meg, hogy a szúnyoglárvák és bábok 
hozzájussanak a légköri oxigénhez, így azok elpusztulnak.

K-KWIZ-KWIZ-015-17_Kerteszeti hirmondo_Stix_A5.indd   1 2017. 07. 19.   12:54:06
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Nyár végére kivirul a természet, az erdők-mezők és a kertek virágbaN pompáz-
Nak, az állatvilág is Napról Napra szaporodik, szebbNél szebb példáNyokkal 
gyöNyörködtetve miNket. keveseN szeretjük azoNbaN, ha a házoN, lakásoN belül, 
lámpabúra körül zümmögNek a szúNyogok és kellemetleN, viszkető csípésükkel 
idegesíteNek miNket. bemutatjuk az új stix prémium szúNyoglárvairtó terméke-
ket, melyekkel a bosszaNtó „társbérlőket” távoltarthatjuk a körNyezetüNktől. 

FIZETETT HIRDETÉS



Az ôsz beköszöntével a kertek szép lassan téli 
álomra térnek, a növények nyugalmi állapot-
ba kerülnek. A meleg szeptemberi és a kicsit 
hûvösebb októberi napok még ellátnak minket 
teendôkkel. Az elôrelátó kertgazda most készíti 
elô a tavaszi veteményest és virágoskertet, 
ugyanis a tavasszal virágzó hagymásokat a 
hetekben érdemes elültetni. Ezeket a terméke-
ket a mezôgazdasági boltok, kertészeti árudák, 
sôt élelmiszerláncok polcain már augusztus 
végétôl megtalálhatjuk. Választásnál vegyük 
figyelembe, hogy az olcsóbbak általában kisebb 
gumóméretet is jelenthetnek, illetve a tasakba 
rejtett hagymák száma is változó lehet.

SZEPTEMBERTÔL NOVEMBERIG A tavasszal vi-
rágzó hagymások rafinériája, hogy a tél végeztével 
sokan vágynak hirtelen virágos kiskertre, hisz a nap-
fénnyel és a meleggel újra élet költözik a kertbe. Ám 
aki elmulasztotta ôsszel a hagymások elültetését, 
csak irigykedve nézheti a szomszéd tulipánjait, vagy 
borsos áron hajtatott növényt vásárolhat. Ezért ér-
demes rászánni egy ôszi hétvégét a gumók beszer-
zésére és egy délutánt az elültetésükre. A hagymá-
soknak a hideghatás elengedhetetlen a fejlôdéshez, 
illetve a virágzáshoz, ezért szükséges ôsszel a ta-
lajba tenni ôket. A néphagyomány szerint az ülte-
tési idô szeptember, az iskolakezdés ideje, azonban 
ilyenkor gyakori a nappali meleg idô, mely a hagy-
mák fejlôdésében nem befolyásoló tényezô ugyan, 
de a talajélet még igen aktív (vakondok, pockok, 
egyéb kártevôk) és sérülhetnek a gumók. Az ültetés 
egészen november közepéig elvégezhetô, hogyha a 
hajnali fagyok még nem válnak rendszeressé. 

TALAJELÔKÉSZÍTÉS A következô lépés a  meg-
felelô terület kiválasztása , mert a tavasz elsô vi-
rágai a napos és meleg helyet kedvelik. Az  alapos 
gyommentesítés és egy  átforgató, talajlazító ásás 
itt is javasolt, mint minden ültetés elôtt. A talaj-
minôségétôl függôen a talajt lehet szerves anyag-
gal (komposzt, marhatrágya, humusz) dúsítani. A 
jó minôségû hagymák csávázottak, vagyis növény-

védô szerrel kezeltek, hogy megvédjék már a kis 
hajtást is a föld alatt. Ha saját hagymát szeretnénk 
a földbe helyezni, keressünk fel egy szakboltot és 
kérjünk hozzá csávázásra való szert. Ültetéshez 
feltétlenül használjunk kesztyût!

AZ ÜLTETÉSI MÉLYSÉG a hagyma magasságának 
két-háromszorosa. Legmélyebbre, „férfi arasznyira”  
(20-25 cm) a nárciszok és császárkoronák kerülje-
nek, a tulipánok és jácintok 10-15 cm-re ültethetôk, 
a krókusznak és a kisebb méretû hagymáknak pedig 
egy ujjhossznyi, kb 10 centi mélység a megfelelô. 
Ehhez a mûvelethez kis kerti lapát vagy ásó szüksé-
ges, a kisebb hagymákhoz elég az ültetôfa is.

Amennyiben többfajta növényt választottunk, 
a rendezettséget szem elôtt tartva a leendô ma-
gasságot és a várható színeket is vegyük figyelem-
be az ültetésnél. Ha ültetôkosarakba vagy földbe 

Gumóban a tavasz...
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A hagymáknak határozottan jót tesz, ha a csú-
csi résszel felfelé helyezzük a földbe, a sza-
bálytalanul elhelyezett növény is hajtani fog, 
csak felesleges energiákat pazarol a felfelé 
törekvésre és késôbb is fog nyílni, mint társai. 

  Jó tudni!



süllyesztett cserepekbe helyezve ültetjük el a hagy-
mákat, nem fognak ’elvándorolni’ és a felszedést 
is könnyebben elvégezhetjük. A majdan elvirágzó 
növények hagymáit nem szükséges kiásni minden 
évben, maradhatnak a helyükön, három-négy éven 
keresztül újra és újra ki fognak hajtani. Az elvi-
rágzott részek leszáradását meg kell várni, mert a 
tápanyagok a gumóba húzódnak vissza ilyenkor és 
ezzel a jövô évi virágzást támogatjuk. Az elvirág-
zott és már levágott növények helyére magról kelô 
egynyári növényeket vethetünk.

A BALKONKERTÉSZEKNEK sincs okuk a szo-
morkodásra, a hagymások ültetésére nekik is van 
lehetôségük, amihez elengedhetetlen a megfelelô 
méretû ültetôláda, hogy az ültetési mélység meg-
valósítható legyen, és a hagyma ne a cserép legal-
jába kerüljön. A cserepek földje hamarabb áthûlhet, 
ezért a téli keményebb fagyok idején érdemes azo-
kat lefedni. A cserepek kiszáradását is kerülni kell.

Bors Anita

A mentákról a legtöbb embernek a mentolos 
íz jut eszébe. A menták azonban jóval változa-
tosabbak ennél, sokféle ízük, illatuk, aromájuk 
és számtalan felhasználási lehetôségük van, 
érdemes tehát a saját kertünkben is megpró-
bálkozni a termesztésükkel.

A mentafajok az egész világon elterjedtek. Mint-
egy 50 faj ismert, egy részük Magyarországon 
vadon is megtalálható, általában nedves élôhelye-
ken. A legismertebb fajok azonban csak termesz-
tésben fordulnak elô.

ÉVELÔ, lágy szárú növények. Hajtásaik egy része 
a talajban fejlôdik, vízszintesen növekszik. Ezeket 
a sztólónak nevezett módosult hajtásokat a leg-

több faj esetében sikeresen használhatjuk szapo-
rításra. Tövük a talajban telel át, s április elsô felé-
ben hajt ki ismét. Leveleik keresztben átellenesen 
állnak, színük változatos, a világoszöldtôl a sötét-
liláig, sôt esetenként tarka levelû változatokig. 
Virágzataik júliusban nyílnak, színük a fehértôl a 
halványliláig többféle lehet. A mentafélék azon-
ban jellemzôen nem a virágzataikkal díszítenek, 
hanem a lombozatuk ad üde színfoltot és felhasz-
nálható növényanyagot. 

IGÉNYEIK: Fontos, hogy csak a megfelelô körül-
mények között várhatunk buja növekedést, dekora-
tív, egészséges lombozatot és gazdag aromát. Ezek 
a növények rendszeres és jó vízellátást igényelnek, 
de a levegôtlen talajt nem szeretik. Fényigénye-
sek, de a déli fekvést, erôs napsugárzást kerüljük! 
A kedvezô növekedéshez elsôsorban nitrogénre és 
káliumra van szükségük. A hajtások vágása után 
különösen hasznos a tápoldat adagolása és az ön-
tözés, mert segíti az ismételt kihajtást. Ugyanazon 
állományt akár 3-szor is vághatjuk egy évben. Vi-
rágzás után mindenképpen tanácsos visszavágni, 
s az újrasarjadzott hajtások 2-3 hét múlva újra 
díszíthetnek. A tavaszi kihajtás elôtt szintén távo-
lítsuk el az elôzô évi maradványokat a talaj felszí-
nérôl, így erôteljes, friss hajtásokat kapunk.

BORSOSMENTA (Mentha x Piperita)
A borsos- vagy borsmenta egyike a világon leg-
nagyobb mennyiségben termesztett mentafajok-

Mentafélék a kertben

Rovarölő spray
orchideára

Teljes körű védelem a növényeknek a kártevő rovarok ellen!

Rovarölő
 permet Rovarölő

koncentrátum

2 in 1 táprúd
rovarirtó szerrel

Rózsa
gomba-
betegségek
elleni szer

www.substral.hu
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Kerti tipp

A balkonládának át kell enegednie a vizet, 
ezért javasoljuk, hogy kavicsot is helyezzünk 
a cserép aljába, így biztosan kizárhatjuk a  
hagymák rothadását. Általános magasabb 
szervesanyag-tartalmú föld megfelelô lesz 
a beültetéshez. 

Kerti tipp

A borsos- és a fodormenta igen gyorsan ter-
jed, ha jól érzi magát, akár radikális „terület-
foglaló” is lehet. Ezért gondosan tervezzük 
meg, mekkora területet engedünk számára 
és rendszeresen tartsuk tisztán a szegélye-
ket. Más évelôk társaságában is jól mutat-
nak, de ne engedjük, hogy közéjük nôjenek! 



nak. Levelei – különösen a fonákon - jellegzetes 
lilás árnyalatúak és dörzsölésre erôs mentolillatot 
árasztanak. 

Ez a növény hibrid eredetû, ezért nem érlel 
magot és kizárólag sztólókkal vagy esetleg gyöke-
res sarjakkal szaporítható. Az elôbbit késô ôsszel 
vagy kora tavasszal, kihajtás elôtt érdemes kiszedni 
a talajból, és 10-15 cm mély barázdába ültetni. A 
gyökeres sarjakat kihajtás után, május elején tud-

juk felszedni és a palántákhoz hasonlóan elültetni. 
20-30 cm-enként egy-egy tövet ültetve, a növény 
hamar benövi a rendelkezésre álló területet. Virág-
záskor akár egy méter magasságot is elérhet. 

Felhasználása: A hideg borsmentateát el-
sôsorban gyomor-, bél- és epegörcsök esetén, 
puffadás, hányinger ellen fogyaszthatjuk, illetve 
torokgyulladás, légcsôhurut esetén gargarizá-
lóként vagy inhalálás formájában használható.  
A konyhában csirke, tészta és saláta ízesítôje le-
het, de egyszerûen a tálak díszítôjeként is dekora-
tív. Egy pár mentalevél a teának vagy limonádé-
nak is extra aromát kölcsönöz és akár mentalikôrt 
is készíthetünk belôle.

Illóolajának felhasználásával a kozmetikai ipar 
hûsítô hatású, enyhe helyi érzéstelenítô kréme-
ket, hintôporokat készít, bár napjainkban ezek a 
termékek zömmel szintetikus mentolt tartalmaz-
nak. Figyelem! A borsosmenta fogyasztása 6-7 év 
alatti kisgyermekek számára ellenjavallt, mert túl-
érzékenység léphet fel!  

FODORMENTA (Mentha Spicata var. Crispata)
A fodormenta megjelenésében és felhasználá-
sában sokban hasonlít a borsosmentához. Leve-
lei azonban élénkzöldek, és „gyûrött” felszínûek, 
amit az erek közötti levéllemez felhólyagosodá-

sa okoz. Errôl kapta a nevét is. Mivel ez egyben 
díszítô értéket is ad, érdemes a minél nagyobb 
és hólyagosabb levelû változatokat beszerezni.  
A kertben igénytelenebb, jobban tûri a szárazsá-
got, mint a borsosmenta. Mentol helyett az ún. 
karvon a fô illatanyaga.

CSOMBORMENTA (Mentha Pulegium)
A csombormenta levelei kisebbek, virágzatai jel-
legzetes örvökben állnak. Ez a faj vadon is meg-

való felkészítésre. Hármas hatásával valamint a 

magnéziumtartalma megakadályozza a 
levélbarnulást.
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A mentafélék aromáját a bennük felhalmo-
zódó illóolaj adja. Felhasználásra a legérté-
kesebbek a levelek. Ha egész évben élvezni 
akarjuk aromájukat, frissen szedjük le ôket a 
szárról, vékony rétegben kiterítve szárítsuk 
meg és papírzacskóban vagy dobozban tá-
roljuk. Néhány napig hûtôben is friss marad, 
illetve jégkocka tartóban adagolva le is fa-
gyaszthatjuk.

  Jó tudni!

található patakpartokon, nedves réteken. Illata 
inkább kellemetlen, de éppen ezért hasznos: ro-
varriasztó hatású. Régen a bolhák ellen a szalma-
zsákba tették vagy a háziállatokra nyakörvként. 
Ma is használhatjuk szúnyogriasztóként, ha a 
levelével bedörzsöljük a bôrünket vagy a fôze-
tét testápolóhoz keverjük. Teája (1-2 kávéskanál 
tört levél egy csésze forró vízbe és 15 percig állni 
hagyni) köhögéscsillapításra és emésztés serken-
tésére használható, bár kevésbé jó ízû, mint a bor-
sos- és fodormenta.

ALMAILLATú MENTA (Mentha Suaveolens)
Elsôsorban a ‘Variegata’ fajtája terjedt el, amelynek 
levelei fehér-tarkák. Az elôzô fajoktól eltérôen haj-
tásai csüngôek, ezért balkonládába, kiemelt tartók-
ba, továbbá talajtakarónak javasolható. A hidegre 
sokkal érzékenyebb, mint a többi, nem minden év-
ben telel át. Bár elsôsorban dísznövény, nevének 
megfelelôen almás és más sütemények ízesítésére, 
illetve potpourri illatosításra is használják.

Z. Németh Éva

Almaillatú menta (Mentha suaveolens var variegata) 
Forrás: Wikimedia Commons
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A takácsatkák, a különbözô növényeinken 
növényi nedvekkel táplálkozó apró, sza-
bad szemmel még éppen észrevehetô, tized 
milliméter nagyságú élôlények állatrendszer-
tanilag az ízeltlábúak nagy törzsébe tartoz-
nak ugyan, azonban nem a rovarok, hanem a 
pókszabásúak osztályába, ott is a takácsatkák 
családjába. Ezért van az, hogy a hagyományos 
rovarölô szerek nem hatásosak ellenük, ha 
védekeznünk kell, teljesen más hatóanyagokra 
van szükségünk.

Szôlôt, gyümölcsféléket, zöldségnövényeket, szán-
tóföldi kultúrákat, de dísznövényeket és számos 
gyomnövényt is károsítanak, ezért úgynevezett 
polifág, soktápnövényû kártevôknek tartjuk ôket. 
Szabad földön, termesztô berendezésekben egy-
aránt megtelepszenek.

Testük nem szelvényezett, csupán egy fejtort és 
egy utótestet különböztetünk meg rajtuk. Csápjuk 
sincs, helyette csáprágó van, mely a száj és a csáp 

összeolvadása, ami a takácsatkák esetében szúró-
szívásra módosult. Képesek ezzel a szájszervvel a 
növényi szövetet átszúrni, a sejtekbe behatolni, és 
onnan a nedveket kiszívni, szívogatni. Lábuk száma 
nyolc.

Legfontosabb takácsatka fajok a piros gyü-
mölcsfa-takácsatka, a közönséges takácsatka, a 
barna gyümölcsfa-takácsatka, a szilva-takács-
atka stb. Kártételükre jellemzô, hogy általában a 

Súlyos kártevôk a takácsatkák
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2017 augusztusában aktuálisan engedélyezett atkaölô, illetve gyérítô növényvédô készítmények, a teljesség igénye nélkül
Készítmény neve státusza forgalmi kategóriája alkalmazása

Agrokén lemosó szer III gyümölcsösben

Cosavet DF gombaölô III gyérítés alma

Eurokén 2000 80 WG gombaölô III gyérítés alma, szôlô

Envidor 240 SC atka- és rovarölô 50 ml és alatta III alma, körte, szôlô

Floramite 240 SC atkaölô szer III fôleg zölds., dísznöv.

Nevikén olajos lemosó III gyérítés fôleg gyümölcs, szôlô 

Nevikén extra rovar- és gombaölô III gyérítés fôleg gyümölcs, szôlô 

Microthiol Special gombaölô III gyérítés fôleg alma, szôlô 

Nissorun 10 WP atkaölô szer III fôleg gyümölcs, szôlô, dísznöv.

Olajos rézkén lemosó szer III fôleg gyümölcs

Ortus 5SC atkaölô szer 300 ml és alatta III fôleg gyümölcs

Pyranica 20 WP atka és rovarölô 250 g és alatta II fôleg almás, szôlô, paprika

Sanmite 10 SC rovar-és atkaölô II fôleg dísznöv.

Vektafid A rovarölô szer III pl. almában lemosó

Vektafid R rovar- és gombaölô III fôleg gyüm., szôlô, díszn.

Vertimec Pro rovarölô szer II fôleg gyümölcs, szôlô, dísznöv.

Zoom 11 SC atkaölô szer III fôleg gyüm., zölds., dísznöv.

Ezen kívül jó néhány analóg készítmény is létezik, melyek a folsorolásban itt most nem szerepelnek, és az I kategóriásak sincsenek felsorolva.



levelek fonákán táplálkoznak csoportosan, töme-
ges elterjedéskor egyéb növényrészeken (hajtás, 
virágbimbó) is. Minden mozgó fejlôdési alakjuk 
károsít. 

A bôrszövet megszúrása és a nedvszívás kö-
vetkeztében a levelek fakulnak, halványulnak, 
sárgulnak, ólomfényûvé válnak, bronzosodnak, a 
fiatal fejlôdô levelek torzulhatnak is. A sejtek el-
vesztik tartalmukat, a nedvüket, kiürül belôlük a 
klorofill, zavart szenved a mûködésük, megszûnik 
a fotoszintézis, a túlzott párologtatás következté-
ben a beteg levelek elszáradnak, elhalnak, majd idô 
elôtt lehullanak. A korai lombvesztés termésvesz-
teség is, hiszen a levelek hiánya csökkenti a termés 
mennyiségét és minôségét is. A közönséges és a 
barna gyümölcsfa-takácsatka finom szövedékkel is 
bevonja a növényi részeket, de a nagy mennyiségû 
levedlett lárvabôröktôl is tûnhetnek a levelek poro-
saknak más fajok esetében.

A takácsatkáknak több nemzedékük van egy 
évben, és az év bármely szakában felszaporod-
hatnak. Különösen kedvezôek számukra a száraz 
meleg nyaraink. A közönséges takácsatka kifejlett 
nôstény alakban telel karók, oszlopok repedéseiben, 
a fák kérge alatt, avarban gyomnövényeken, más 
fajok viszont tojás alakban a fák törzsén és ágain. A 

piros gyümölcsfa-takácsatka piros színû telelô to-
jásait akár szabad szemmel is észrevehetjük a fák 
kéregrepedéseiben, ha tömeges a megjelenésük.

VÉDEKEZÉS: A védekezés nehézségét az adja, 
hogy egyszerre vegyes populáció van jelen (tojás, 
lárva, kifejlett alak), és az alkalmazható készít-
mények nem egyformán hatékonyak a különbözô 
fejlôdési alakokra. Metszés után a nyesedékeket 
távolítsuk el, mert azzal nagy mennyiségû fertôzô 
anyagot semmisítünk meg. A tél végi lemosó per-
metezôszer megválasztása elôtt vizsgáljuk meg a 
fáinkat, találunk-e telelô tojásokat, s ha igen, az 
olajos hatóanyagokat részesítsük elônyben. Nem 
szabad megvárni a kártevô tömeges felszaporodá-
sát, megfigyelésre alapozva 3-5 db élô atka/levél 
esetében már érdemes védekezni. Segít a gyomsza-
bályozás, ha irtjuk a gyomokat, az azokon élô egye-
dek nem tudnak felszaporodni, és átfertôzni. Egyes 
rovarölôk rendelkeznek atkaölô mellékhatással, de 
erôs fertôzésnél kifizetôdô a speciális atkaölô szer 
használata. A tojásölô hatással bíró szereket inkább 
tavasszal fakadáskor alkalmazzuk, az egyéb fejlô-
dési alakot irtó készítményeket pedig a késôbbiek 
folyamán. Egy évben egy-két célzott permetezés 
elég kell hogy legyen ennek a kártevônek a vissza-
szorítására. (Táblázatunkban a gazdaboltokban je-
lenleg beszerezhetô készítményeket tüntettük fel.)

Taxner Ágnes

Az ôsz beköszöntével még a nyár emlékeibôl 
élünk és bízunk a napos, melegebb idôjárás 
ideiglenes visszatérésében. A „vénasszonyok 
nyara” vagy a jobban csengô „indián nyár” a 
tél beköszönte elôtt, októberben újra színpom-
pát varázsol ôszi lombszínezôdés formájában 
kertjeinkbe, ha néhány erre a célra megfelelô 
cserjét vagy fát ültetünk.

JÓL BEVÁLT, RÉGÓTA ÜLTETETT növény a cserjék 
közül az ôshonos, szárazságtûrô, tûzô napot ked-
velô cserszömörce (Cotinus coggygria), melynek 
levelei narancssárgás-sötét pirosra színezôdnek 
október végére, vagy az ôshonos fák közül a szin-
tén szárazságtûrô virágos kôris (Fraxinus ornus) 
idôvel 8-10 méteres fává nô, ôszi lombja sárgá-
tól narancssárgáig színezôdik. Az egzóták közül 
gyakran ültetett a déli falakra kaccsal és tapadó-
koronggal felfutó, rikító vörösesbordó levelû japán 
repkényszôlô (Parthenocissus tricuspidata) és az 

északi falakra felfutó amerikai tapadó vadszôlô 
(Parthenocissus quinquefolia). A 4-5 méter magas, 
gyökérsarjakkal terjedô, szárazságtûrô, sárgás-
narancssárgából skarlátvörösre színezôdô észak-
amerikai valódi ecetfa (Rhus typhina) és annak mé-
lyen szeldelt levélkéjû fajtája, a ’Dissecta’ szintén 
elterjedt a kertekben. A sárgára színezôdôk közül a 
közparkokban kedvelt, akár 20 méteres, különleges 
levél alakú amerikai tulipánfa (Liriodendron tulipi-
fera) megbízható napsárga ôszi lombszínével. 

KÖZISMERT LOMBHULLATÓ FENYÔFÉLE a páf-
rányfenyô (Ginkgo biloba) Kelet-Ázsia-szerte bizo-
nyította várostûrését, és nálunk is egyre több tele-
pülésen alkalmazzák, nemcsak mint parkfát vagy 
sorfát, hanem dézsás növényként is. Késô ôsszel, 
novemberre alakul ki szintén intenzív napsárga 
lombszínezôdése, kisebb termetû fajtái a kisker-
tekben is elférnek. A ritkábban ültetett japán juhar 
(Acer palmatum) a rendszeresen öntözött kertek 

Indián nyár – ôszi színkavalkád a kertben

Ültetvénytelepítések alaptrágyázása 
A legbiztosabb megoldás az Agroblen Total 11-22-9 + 6 MgO 

Everris International B.V. 
Magyarországi Képviselete

Szaktanácsadás:

0458_Everris_Agroblen_Total_Kerti_Hirmondo_Hird.indd   1 2016.08.10.   9:55
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Liriodendron tulipifera Ginkgo biloba

Erôs atkafertôzés következtében sárguló, fakuló szilvafa-
levelek

Kerti tipp

Nem mellékes, hogy a kén hatóanyag-tartal-
mú gombaölô szereknek kiváló atkaölô mel-
lékhatásuk van. Természetes ellenségük még 
a ragadozóatkák, fátyolkák, kíméljük ôket.

Idôszakosan megjelenô, országosan terjesztett, ingyenes mezôgazdasági és kertészeti hírlevél. • Kiadó:  
GBT Press Kft. • Postacím: 1330 Budapest, Pf. 26 • Felelôs szerkesztô: Gippert Bea • Lapszámunk szaktanács-
adói: Epres György, Dr. Lammel Kálmánné, Dr. Némethy Zsuzsanna, Zsigó György • Szerkesztôségi telefon:  
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tésfelvétel: Szentirmay Andrea (+ 36) 30 297 64 88 • Fotó: Puskás Böbe, Fekete László • Tervezôszerkesztô: Fekete 
Edit • Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. •  Terjesztés: mezôgazdasági és kertészeti szakboltok, gazdaboltok



alacsony fája, levelei sárgás narancssárgától-bor-
dóig színezôdnek. 

A Kínából származó, ritkán ültetett, kezdetben 
bokorfa, majd idôs korban gyakran 8-10 m magas 
többtörzses ellenálló fa a perzsa varázsfa (Parrotia 
persica), melynek ôszi lombszíne egyedenként vál-
tozóan narancssárga, piros vagy akár rikító bordó 
a ’Tûzmadár’ fajtája esetén. Igazi kerti ritkaság a 
kislevelû kacsurafa (Cercidiphyllum japonicum), 
szintén 10-12 m magasra is megnövô fa, meleg 
napsárga ôszi lombszínnel. 

A cserjék közül a Kínából származó szárnyas 
kecskerágót (Euonymus alatus) sötét rózsaszínes-
piros ôszi lombszíne teszi különlegessé. A fehér hi-
koridió (Carya ovata) és a keserû hikoridió (Carya 
cordiformis) tekintélyes méretû fák, élénk napsárga 
lomszínük lenyûgözô. 

KÜLÖNLEGES BOKORFA a virágos som (Cornus 
florida), májusban nyíló 10 cm átmérôjû hófehér 
virágzatai lenyûgözôek, levelei élénk skarlátvörös-

re színezôdnek ôsszel, fényes korallpiros termései 
önmagukban is díszítenek. Az ôshonos bibircses 
kecskerágó (Euonymus verrucosus), rendkívül szá-
razságtûrô cserje, ôszi lombszíne gyakran sárgás 
rózsaszín, majd piros. Az Észak-Amerikában ôs-
honos, szárazságtûrô arany ribiszke (Ribes aureum) 
fenségesen illatos sárga virágai április-májusban 
nyílnak, levelei már szeptemberben vörösre szí-
nezôdnek. Az ôshonos kányabangita (Viburnum 
opulus) ’Roseum’ fajtája, melyet labdarózsának is 
hívnak, május-júniusban nyíló gömb alakú hófehér 
virágzatai nagy tömegben nyílnak, ôszi lombszíne 
intenzív rózsaszínes piros. A szárazságtûrô, man-
dzsu juhar (Acer ginnala) intenzív narancsos skar-
látvörösre színezôdô, háromkaréjú levelei ragyogó 
színfoltot biztosítanak a kisebb kertekben is. Az 
amerikai ámbrafa (Liquidambar styraciflua) ritkán 
ültetett, karélyos levelei ôsszel élénk narancssár-
gás pirosra színezôdnek. 

Neményi András
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Acer ginnala

Carya cordiformis Cornus floridaCerdiphyllum japonicum

Kerti tipp

A szép ôszi lombszínhez, fôleg a narancssár-
ga, piros és bordó lombszín kialakulásához a 
növény tulajdonságain kívül éjszaka hideg, de 
fagymentes, nappal zavartalanul verôfényes 
napsütéses idôjárásra van szükség, illetve lé-
nyeges, hogy a növényt napos helyen nevel-
jük, mert félárnyékban, árnyékban jó esetben 
is csak sárgára színezôdik a növények lombja. 
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Az elôrelátó kerttulajdonos az ôsszel is elvé-
gezhetô munkálatokat nem halogatja tavaszig, 
lombhullás után rendbeteszi portáját. 

Amíg még zöldell a kert, és a növényeknek szük-
ségük van vízutánpótlásra, ugyanúgy gondozzuk 
ôket, mint korábban. Amikor viszont beköszönt a 
hidegebb idô, ideje elkezdeni az ôszi munkákat.

AMIT MUSZÁJ MEGCSINÁLNI Az egyik legidô-
igényesebb kerti munka az elszáradt növényi részek 
összegyûjtése. Ha ezt nem tesszük meg, azzal az 
áttelelô kártevôk nagyobb arányú tavaszi megjele-
nését segíthetjük elô. Ezzel egyidejûleg a lombhul-
lató díszcserjék és fák elszáradt gallyairól, ágairól 
se feledkezzünk meg. 

EGYSZERÛ FAGYVÉDELEM Az elmúlt tél a tartó-
san mínusz 20 fok körüli hômérsékleti értékeivel a 
legtöbb házikertben drasztikus pusztítást végzett. 
Jó elôre gondoljunk a tavasszal vagy ôsszel elül-
tetett, még fagyérzékeny, sekély gyökérrendszerrel 
rendelkezô fiatal díszcserjéink és fáink fagyvédel-
mére. Ezek nagyobb része nem tudta átvészelni ezt 
a hideget. A védekezés legegyszerûbb és legolcsóbb 
módja, ha a növények töve körül, a gyökérzóna szé-
lességében legalább 20-30 cm vastagságú lomb-
sátrat emelünk. Ez az esô és a hó terhe alatt tömö-
rödni fog, de így is nagyszerûen szigetel, ráadásul a 
nedvességet is segít megtartani a gyökérzónában. 
Ez utóbbi az anyagcsere-folyamataikat télen sem 
szüneteltetô, folyamatosan párologtató örökzöldek 
számára a túlélés elôfeltétele.

NE ÉGESSÜNK, KOMPOSZTÁLJUNK! Könnyebb, 
de nem környezetbarát módszer a lomb és az el-
száradt növényi részek elégetése. Egyetlen elônye, 
hogy ezzel az áttelelô kártevôk számát csökkent-
jük, de ez másképp is elérhetô. Ahol nagyobb tö-

FóKUSZBAN A KOMPOSZTÁLÁS 

Hasznosítsuk, 
amit lehet!

Forgalmazza: Bagi Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

Tel: 06 1 417-3081

Véd és táplál (két megoldás egy 
rúdban)
Hosszú hatástartam (akár 10 hét)
A rovarölő szer a tápanyaggal 
együtt szívódik fel

Provado® Care
rovarölő táprúd

Magyarországi képviselet: 
Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 50

A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. 
Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Leander pajzstetű tripsz

levéltetű liszteske
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megû falevél, növényi maradvány, konyhai hulla-
dék gyûlik össze, hasznosítsuk komposztálással. Az 
ágak, gallyak nehezebben kezelhetôk, de felaprítva 
ugyanúgy lebomlanak, ráadásul levegôsebbé teszik 
a komposztközeget. 

Így kiváló minôségû táptalajt nyerhetünk: ez az 
érett, humuszos, morzsalékos föld kiválóan alkal-
mas lesz mindennemû kerti felhasználásra. Nem-
csak környezetbarát módon kezeljük a hulladékot, 
de a késôbbiek során palántázáshoz, ültetéshez 
nem kell drága, bizonytalan minôségû, netán vegy-
szermaradványos bolti virágföldet vásárolnunk. 

GÖDÖRBEN VAGY FÖLD FELETT? A növényi ré-
szek lebomlását mikroszervezetek (baktériumok, 
gombák), rovarok, földigiliszták végzik, illetve se-
gítik elô. Mindannyian kizárólag optimális nedves-
ségtartalmú és megfelelô hômérsékletû közegben 
végzik tevékenységüket, ez viszont a szélnek és a 
napsütésnek kitett eszközökben nehezebben tart-
ható fenn folyamatosan. Ha túl magas a belsô hô-
mérséklet, ha a komposztközeg átfagy, vagy kiszá-
rad, a mikroszervezetek elpusztulnak, a rovarok és 
a földigiliszták elköltöznek. A végeredmény: száraz, 
korhadt, rossz minôségû maradványhalmaz lehet.

Sok helyütt látni felszíni komposzttárolókat, 
ládákat, nemritkán látványos díszlécekkel eszté-

tikusabbá varázsolva. A legegyszerûbb azonban, 
ha követjük a régi, hagyományos receptet: a kert 
egy távolabbi zugában, lehetôleg árnyékos, nedves 
területen ássunk komposztgödröt, melynek mére-
teit igazítsuk a keletkezô hulladék mennyiségéhez.  
A növényi maradványokat, lombot, szárat, kony-
hai szerves mellékterméket rétegezve helyezzük el. 
Mintegy 30-40 centiméternyi hulladékra szórjunk 
körülbelül 10 cm vastagságban friss földet. Ennek 
kettôs szerepe lesz: részint lezárja az alatta lévô 
réteget, ezáltal segít megôrizni annak nedvesség-
tartalmát, részint pedig a maga saját baktériumte-
nyészetével, mikroflórájával „beoltja” azt, és meg-
gyorsítja a komposztálódás folyamatát. Efölé jön 
egy újabb réteg lomb, amit ismét földdel takarunk 
be. Amikor megtelt a vermünk, a legtetejét szalmá-
val vagy földdel is lezárhatjuk.

FOLYAMATOSAN ÖNTÖZZÜK A lebomláshoz fo-
lyamatosan megfelelô nedvességtartalom szüksé-
ges. Ha kevés a csapadék, rendszeresen locsoljuk 
be a gödröt. Kerüljük a túlöntözést, mert ha a ve-
rem befülled, az kedvez rothadási folyamatoknak, 
ráadásul szagot is áraszt. Ugyanakkor a lebom-
láshoz a kellô oxigéntartalmat is biztosítani kell, 
ami lazább szerkezetû komposzt-alapanyagokkal, 
és mint említettük, szárakkal, gallyakkal érhetô 
el. A friss, nedves vágott fû ezért nem alkalmas 
komposztálásra. A komposztgödör további elônye, 
hogy a környezeténél magasabb, ideális hômérsék-
letet biztosít a mikroszervezetek számára, és még 
a földigiliszta sem fog mélyebbre húzódni fagyo-
sabb idôben. 

Némi odafigyeléssel és csipetnyi pluszmunká-
val saját készítésû, kiváló táptalajt készíthetünk. 

Veszelka András

Kerti tipp

Tilos a komposztba tenni: olaj, húsmaradék, 
csont, építési faanyag, vegyszerrel kezelt fa, 
fém, üveg, kô, mûanyag, hamu.

Forrás: countrysidenetwork.com

A komposztálás során a lebomlás akkor lesz 
a legintenzívebb, ha a szén-nitrogén aránya 
közelít a 25:1-hez. Nitrogénben a zöld növé-
nyi maradványok gazdagok, míg általában a 
barna színû részeknek – ágak, gallyak, szal-
ma, fûrészpor – a széntartalma magas. 

  Jó tudni!



Kényelem és könnyű 
munkavégzés a 

HONDA akkumulátoros 
gépeivel

www.hondakisgepek.hu
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Vakondriasztó
Amit a vakondokról tudni kell: 
A vakondok védett állat – eszmei értéke 25 000 Ft,
elpusztítása a vidékfejlesztési miniszter 
100/2012. (IX. 28.) VM rendelete alapján tilos!

Az agresszív megoldás helyett:

PERIDOX (VR450) Vakond Riasztó 
A gyógynövény-hatóanyagokat tartalmazó
készítmény felülírja a vakondokjáratok belsô 
szagát és a járatokban közlekedô vakondokok 
nem találják meg az élelmet, így gyorsan, 
2-3 nap alatt elhagyják a területet.

A Peridox VR450 vakondokriasztó használata egy-
szerû: Amikor észleljük a vakondok(ok) jelenlétét 
a területünkön, akkor a vakondtúrás tetejérôl óva-
tosan eltávolítjuk a földet és az így feltárt járatba 
a készítményben található adagolókanállal belete-
szünk 1-2 kanálnyit. Ha nagyobb területen látható 
a vakondok te-
vékenységének 
nyoma, úgy a 
m e g v é d e n d ô 
terület elvi kö-
zepén kezdjük a 
védekezést.

KERESSE a gazDabOltOKban!

Kullancs- és szúnyogriasztó
PERIDOX (légy0,2) 
lomb- és gyeptrágya Rovarriasztó  
Hatással

A szer használatának elônyei:

•  A készítmény vízben teljesen oldódó, klorid-
mentes, gyorsan ható kalcium- és magné-
zium-nitrát-tartalmú lomb- és gyeptrágya;

•  Gyógynövényhatóanyag-tartalmú, kullancs- 
és szúnyogriasztó hatású;

•  Nemcsak bennünket és pihenésünket védi 
meg a készítmény, hanem a velünk együtt élô 
kis házi kedvenceknek is védelmet nyújthat;

•  A rovarriasztó hatás mellett erôsíti a növé-
nyek gyökérzetét, levélzetét és a vegetációs 
idôszakban a termékkötést.

Kimondottan elônyös mészhiányos, kalciumban és 
magnéziumban szegény területeken, friss telepítésû 
gyepes, vagy cserjés, bokros területeken.
A flakon tartalmát keverje el 10 l vízben, majd per-
metezze ki a kezelni kívánt te-
rületre.
A kezelést célszerû 3~6 heten-
te megismételni, hogy a kezelt 
területen lévô vérszívó élôskö-
dôk – kullancsok és szúnyogok 
– egyedszáma minimálisra csök-
kenjen, ezáltal a területünkön 
élô kisállataink a lehetô leg-
kisebb kullancsfertôzést szen-
vedjék el.

Csak természetesen!

PERIDOX no Kill




