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Provado® CARE
rovarölő táprúd
Véd és táplál
Két megoldás egy rúdban!
• Hosszú hatástartam (akár 10 hét)
• A rovarölő szer a tápanyaggal
együtt szívódik fel

•
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Levéltetű •
Liszteske •

Leander pajzstetű

Beköszöntő
A tavasz nem érkezik parancsszóra. Egyre többször borul a papírforma, van, amikor március
közepén térdig járunk a hóban, vagy éppen ellenkezőleg, aggódva nézzük a gyümölcsfák korai
bimbóba borulását. Hiába a belső sürgetés, kertünk életre keltése összjáték a természettel.
Kétkedve figyelem, amikor az első tavaszi
napsütéssel az útszéli árudákban megjelennek
az egynyári virágok. Ráhajrázva a nárciszra, a
jácintra meg a tulipánra, virítanak a ládákban a
színpompás muskátlik – nehéz megállni, hogy legalább néhányat ne vegyünk belőlük. Miközben évről évre valamennyi ismerősömet türelemre intem
és arra biztatom, hogy mindent a maga idejében,
éppen tavaly estem a naptár csapdájába és hordtam halomba áprilisban az elfagyott növényeimet.
A Kerti hírmondó első számának szerkesztésekor még nem tudni, hogy mikor köszönt be a
tavasz. Mikor jön el az idő, amikor elvégezhetjük
a lemosó permetezést, előkészíthetjük a magágyat, megszellőztethetjük a gyepet. Ha tudomásul vesszük a biológia törvényeit, ha figyelünk
a természet jeleire, követjük az előrejelzéseket,
kevesebb hibát vétünk. A február az alapozás

időszaka. Gondoljuk végig, írjuk össze, tervezzük
meg, milyen kertet szeretnénk 2018-ban. Kezdjük
alapos rendrakással, a tél nyomainak felszámolásával, eszközeink karbantartásával és csatasorba
állításával.
Nagymértékben visszavetjük növényeink teljesítményét, megnehezítjük kibontakozásukat, ha
elvétjük az alapokat és nem biztosítunk megfelelő
környezeti feltételeket a fejlődésükhöz. Ez évi első
lapszámunkban éppen ezért fókuszálunk ezekre a
témákra. Megalapozunk a következő számainknak, amelyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tavaszi időszakban gyakrabban jelennek meg, míg nyáron és ősszel egy-egy számmal
jelentkezünk.
Továbbra is a gazdaboltok pultjaira kihelyezve – ingyenesen – találják meg kiadványunkat.
Örömmel újságolom, hogy immáron elkészült
webfelületünk (www.kertihirmondo.hu), amelyen
elektronikusan is megtalálják lapunk írásait.
Reméljük, hogy idén is velünk tartanak. Kérjük, továbbra is szerkesszék velünk az újságot,
várjuk észrevételeiket, javaslataikat az impres�szumunkban közölt szerkesztőségi címünkre.
Kellemes olvasást, jó kertészkedést kívánok!
Gippert Bea
felelős szerkesztő

Időszakosan megjelenő, országosan terjesztett, ingyenes mezőgazdasági és kertészeti hírlevél. • Kiadó:
GBT Press Kft. • Postacím: 1330 Budapest, Pf. 26 • Felelős szerkesztő: Gippert Bea • Lapszámunk szaktanácsadói: Epres György, Dr. Lammel Kálmánné, Dr. Némethy Zsuzsanna, Zsigó György • Szerkesztőségi telefon:
(+36) 1 380 92 61 • E-mail: kertihirmondo@upcmail.hu • Irodavezető/hirdetésfelvétel: Szentirmay Andrea
(+ 36) 30 297 64 88 • Tervezőszerkesztő: Fekete Edit • Fotó: Puskás Böbe • Nyomda: Ipress Center Hungary Kft.
• Terjesztés: mezőgazdasági és kertészeti szakboltok, gazdaboltok
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Magágykészítési egyszeregy

Kerti tipp

Tavasszal az egyik legfontosabb kerti munka a
magágy előkészítése, hogy a majdani, kibomló
élet számára optimális feltételeket biztosítsunk. Tekintsük át röviden az ezzel kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat.

A tőzeg igazi jolly joker. Nem olcsó, de kiváló
megoldás a gyengébb minőségű talaj feljavítására. Laza talaj esetében segít megtartani
a nedvességet, a kötött talajt levegőssé teszi. Ideális közeg a mikroorganizmusok számára, és magas a tápanyagtartalma is.

Hiába vásároltunk kiváló minőségű, drága vetőmagot, ha az ültetőközegünk nem megfelelő, a
csírázás késik, a kelési százalék alacsony marad, a
növényeink nem fejlődnek kellőképpen.
AZ ŐSZ FOLYAMÁN A gondos kertész nem várja meg a tél beköszöntét. A majdan beültetendő
területet még a fagyok beállta előtt ássuk fel,
vagy szántassuk meg, előtte a nagyobb növényi
maradványokat gondosan távolítsuk el. Ha ezeket
aprítás nélkül beforgatjuk, a nehezebben elbomló
szárak, gyökérmaradványok a csíranövény fejlődését gátolni fogják.
Lapszámunkban részletesebben is foglalkozunk a tápanyag-utánpótlás, a trágyázás tudnivalóival, így erről csak annyit, hogy a szerves
trágyát a talajforgatást megelőzően juttassuk ki.
Tavaszig a fagyok, a hólé, az eső, majd a beinduló
talajélet gondoskodnak arról, hogy alig fél év elteltével tápanyagban dús ültetőközeget kapjunk.
NE A NAPTÁRHOZ IGAZODJUNK Várhatóan az
idei tél is elhúzódik, kései havazással és visszatérő
fagyokkal ezúttal is számolni kell. Ne legyünk türelmetlenek: várjuk meg, amíg a talaj hőmérséklete 12 fok fölé emelkedik és a nedvességtartalma is
lecsökken. Ideális magágyat készíthetünk rotoros

kapával, de ha kisebb területet szeretnénk csak
hasznosítani, a hagyományos módon, gereblyével
is eredményesek lehetünk. A lényeg: jól eldolgozott, morzsalékos magágyat készítsünk. Sekély
gyökérrendszerű konyhakerti növényeknek, vagy
például pázsit számára bőven elegendő, ha a talaj
felső 20-30 cm-es részét munkáljuk meg.
TÖMÖREN A talajt közel 50% szilárd anyag és
50% pórustér alkotja. Ideális esetben a pórusok
egyik felét víz, a másik felét levegő tölti ki, bár
ez nagyban függ a csapadék mennyiségétől, a
talaj szerkezetétől és a talajműveléstől is. A talaj
visszatömörítésének célja, hogy a mag és a talaj
megfelelően érintkezzen egymással, annak érdekében, hogy a víz-, a tápanyag- és az oxigénellátás biztosított legyen. Ha a pórusok nagyok maradnak, a vízháztartás nem lesz megfelelő, a talaj
gyorsan kiszárad. Ugyanakkor a túl erős tömörítés
sem kívánatos, mert a pórusok összenyomódnak:
ez gátolja a felesleges víz eltávozását, továbbá az
oxigénben gazdag levegő maghoz, a szén-dioxidtartalmú levegő magtól történő elszállítását.
HOMOK? AGYAG? Tapasztalataink szerint kevés
kerttulajdonos van tisztában kertje talajtípusával,
de még a kötöttségével sem, jóllehet ez az alapja
annak, hogy egyáltalán el tudjuk dönteni, milyen
növényt érdemes ültetnünk, és ehhez milyen előkészületi munkákra van szükség.
A homoktalaj világos színű, ha tenyerünkkel
összenyomjuk, szétesik. A nedvességet jól áten

gedi, nagy a pufferkapacitása. Benne a magok
könnyen, gyorsan kicsíráznak, a gyökérzet szépen fejlődik, akadálymentesen terül szét. Ezzel
szemben hamar kiszárad, ezért ha nincsen elegendő természetes csapadék, gyakorta kell öntöznünk. Kevesen élnek a homoktalaj javításának
kézenfekvő lehetőségével: tavasszal, a magágyelőkészítéssel egyidejűleg keverjünk kötöttebb,
tápanyagdús földet, vagy tőzeget a talaj felső
rétegébe. Ezzel megnövelhetjük a nedvességmegtartó képességet és a tápanyagtartalmat is.

A kötöttebb, agyagos talajból gyurmát lehet
formálni, nedvesség hatására összeáll. Ha kiszárad, megkeményedik, ami rendkívül megnehezíti a
gyökérzet fejlődését. Ezen laza szerkezetű, homokos föld hozzáadásával segíthetünk. A konyhakerti és a dísznövények többsége kevésbé tolerálja a
kötött talajt, mint a lazább, homokosabb közeget.
Veszelka András

4

5

Trágyázzunk körültekintően
A növények egészséges fejlődéséhez megfelelő
tápanyagellátás szükséges, azonban ehhez
nem árt ismernünk talaj-, illetve tápanyagigényeiket. Kertünkben a különböző zöldségek
más-más mértékben hasznosítják a tápanyagokat.
TÁPANYAGIGÉNY A zöldségnövények tápanyagszükségleteit alaptrágyázással tudjuk elsősorban
fedezni, ehhez szerves trágyát használjunk, főleg
ősszel. Műtrágyákkal tavasszal segíthetjük a növények fejlődését, illetve ősszel célzottan a foszfort és káliumot is a talajba dolgozhatjuk. Később
a vegetációs időszakban a nitrogént és más mikroelemeket öntözéssel is pótolhatjuk a növekedés
és a terméskötődés során.
A paradicsom és a paprika foszfor- és káliumigényes növény, az őszi szervestrágyázás fedezi a
tápanyagigény kétharmadát, a fentmaradó részt
érdemes műtrágya formájában fejtrágyázással
vagy levéltrágyázással kijuttatni a növekedési
időszakban, a növényvédelemmel egy menetben.
A tökfélék (cukkini, tök, patisszon, padlizsán,
uborka) termesztésekor alkalmazzunk fészektrágyázást. Az uborkánál fontos a megfelelő tápanyagarány betartása a jó terméshozam érdekében: N:P:K–4:1:5 a helyes arány.
A gyökérzöldségfélék káliumigényes növények, itt épp a nitrogén-túladagolást kell elkerülni, mert a téli tárolhatóságot befolyásolja. Ősszel
ássunk be az ágyásokba a szerves trágyát.
A káposztaféléknek is igen nagy a tápanyagigénye, meghálálja az éves őszi szervestrágyá-

Kerti tipp
A műtrágya bizonyos mennyiség után
már nem tápanyag, hanem méreg. Felhasználásukkor kérjenek szaktanácsot a mezőgazdasági boltokban.

A túl sok nitrogén káros is lehet, mert laza
szöveteket okoz, a nagy levélfelület következtében növeli a párologtatást és több vízre van
szüksége a növénynek. Sokkal alacsonyabb
szárazanyag-tartalom alakul ki, emiatt rossz
lesz a termés tárolhatósága. Csökken a növény
stressztűrése a hővel, faggyal, szárazsággal, kórokozókkal szemben, késik a virágzás és ezáltal
a termésképzés is, kevesebb íz- és aromaanyag
képződik, hosszabb lesz a tenyészideje az adott
kultúrának. A talajból kimosódó tápanyag nem
hasznosul és kárba vész, illetve még a környezetet is szennyezi.

NÉHÁNY ALAPFOGALOM
Alaptrágyázás: a talajba forgatva juttatjuk ki a trágyát, általában ősszel, szerves vagy műtrágya formájában. Előbbinél szárítottan és éretten, utóbbinál
szemcsésen, granuláltan.
Fejtrágyázás: vegetációs időszakban a nitrogén és a
mikroelem kijuttatása granulált és folyékony formában a talajra kiszórva, öntözve.
Lombtrágyázás: mikro- és makroelemek folyékony,
porlasztott formában való kijuttatása.
Fészektrágyázás: nagyobb tenyészterületű növényeknél a gyökér közvetlen közelébe juttatjuk a
tápanyagot.

zást, de mellette még műtrágyát is kell adnunk
a növényeknek. A lombozat megfelelő fejlődése
érdekében adhatunk egy-két alkalommal nitrogén
fejtrágyát.
A hagymafélék a nitrogéndús talajban kevésbé fejlődnek jól, ezért soha ne trágyázzunk közvetlenül a hagyma alá. Ha lehet, olyan területre
ültessük, ahol 2-3 éve történt utoljára trágyázás.
A bab és borsó szintén tápanyagigényes növények, főleg foszfor és kálium tekintetében. Gyö-

kérzetük nitrogénmegkötő baktériumokat fejleszt,
ezért a gyökeret az állomány felszámolásakor
hagyjuk a talajban, így a következő kultúra hasznosíthatja.
NITROGÉNTARTALMÚ MŰTRÁGYÁK Ne szórjuk ki ősszel, mivel a tavaszi intenzív növekedési időszakig lemosódik a talaj alsóbb rétegeibe.
A harmadát a vetés előtt 1-2 héttel sekélyen,
ásónyomnyit munkáljuk be a talajba. Ősszel a
növénymaradványok és a kevésbé érett, almosabb szerves trágya beforgatásakor adhatunk
mintegy 1 kg/100 m2 nitrogénműtrágyát is, a lebomlás gyorsítására. A többit a növényektől függően osszuk el 2-3 részre, és a zöld lomb gyors
növekedésének idején, általában május–júniusban
adagoljuk ki.
A pétisó és az ammónium-nitrát a két leggyakoribb ilyen műtrágyánk. Az utóbbit csak kimondottan meszes talajon érdemes használni, mivel
a talajt erősen savanyítja. A pétisó mésztartalma
ellensúlyozza ezt a hatását. Hatóanyag-tartalmuk
általában 24–34% közötti.
A nitrogén egy bizonyos mértékig – ez függ a
talajtól és a fajtatulajdonságoktól – növeli a termésmennyiséget, egy ponton túl a káliummal ellentétben már rontja a minőséget. A túlzott mértékű N-műtrágyázással a gyökérzöldségfélék, saláták
NO3-tartalma mérgező szintig is emelkedhet.

FOSZFORTARTALMÚ MŰTRÁGYÁK Az őszi
szántás előtt a szerves trágyával együtt forgassuk
be a talajba, de adhatjuk vetés előtt közvetlenül a
sorokba is, mivel a csírázó növények ezt igénylik
a legnagyobb mennyiségben. A foszfor a talajban
igen erősen kötődik, míg a nitrogén akár 1 m-t is
képes mozogni tenyészidőben, a foszfor max. 5
cm-t mozog egész évben, ezért is fontos a gyökérmélységbe mélyen beszántani. Ezt elég évente
megtenni, sőt van, hogy ritkábban is elég kijuttatni. Szinte csak a szuperfoszfát kapható nálunk,
18%-os hatóanyag tartalmú.
KÁLIUMTARTALMÚ MŰTRÁGYÁK Az őszi
mélyszántással munkáljuk be, mivel jól megkötődik a talajban. Ha elmaradt az őszi kijuttatás,
tavasszal a kálisó helyett inkább a kissé drágább
káliumszulfátot használjuk, mert több növény
(pl. szamóca, köszméte, málna) érzékeny a klórra. Kálium kálisó és kénsavas káli (káliumszulfát) formában kapható a leginkább, 40-60%-os
hatóanyagtartalommal.
A jó káliumellátottság képes fokozni a növények szárazságtűrését, mivel javítja a vízfelvételt
és a vízmegtartó képességet is. Fontos szerepe van a szervesanyagképzésben és csökkenti a
fagyveszélyt. Ellensúlyozva a nitrogén hatását,
nagyban javítja a növényben a tartaléktápanyagraktározást. Túlzott adagolása esetén viszont
megnő a talajban a sókoncentráció, ami a növény
lankadását, száradását eredményezi és a gyökér
is károsodhat.
Bors Anita
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Korai palánta,
korai termesztés

MINDENT AZ ÖNÖK ZÖLD KEDVENCEINEK
EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN
Plantella speciális műtrágyák minden növényfajtához KRISTÁLY
FORMÁBAN – dísznövények, rózsák, rododendronok, tűlevelűek,
bogyósok, vetemények, pázsitok –, 1 kg-os csomagolásban.

PROFESSZIONÁLIS MŰTRÁGYÁK KRISTÁLY
FORMÁBAN, AMELYEK 1 PERCEN BELÜL VÍZBEN
TELJESEN FELOLDÓDNAK.
A használatuk egyszerű:
• szórjuk ki öntözés vagy eső előtt,
• öntözzük a növényeket már a kész oldattal
(a gyors hatás érdekében),
• a kész oldatot alkalmazzuk levéltrágyázásra
(az azonnali hatás érdekében).

KRISTÁLYOS KISZERELÉS = HÁROMFÉLE HASZNÁLAT:
· LOCSOLÁS
· A LEVELEK PERMETEZÉSE
· TALAJRA TÖRTÉNŐ KISZÓRÁS

A Plantella speciális
műtrágyák összetétele
alkalmazkodik az egyes
növények igényeihez, és
kiváló minőség, gyors
és hosszan tartó hatás,
valamint alacsony fogyasztás
jellemzi őket. A növényeket
rendszeresen trágyázzuk,
teljes fejlődési ciklusuk alatt.

Kertészkedjen velünk!
UNICHEM GAIA Kft. 2146 Mogyoród, Ipar utca 2., T.: +36 28 361 901, office@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si

Hidegágy
a kiskertben
Noha a tényleges tavasz még várat
magára, mi már most nekiláthatunk
az előkészületeknek, és néhány
egyszerű megoldással, mint például
hidegágy használatával – természetesen, ha az időjárás is engedi
–, már korán nevelhetünk palántát,
sőt, akár termeszthetünk is.
A HIDEGÁGY FUNKCIÓI Régebben egy-egy hidegágyat majdnem minden kertben találhattunk.
Az egyik legsokoldalúbban használható eszközök
egyike volt: hidegágyban készültek a szezon első
palántái, majd azok kiültetését követően a primőr zöldségeknek jutott hely a tavaszi időszakban. Ősszel a szezon meghosszabbítására szolgált, hiszen az első enyhébb fagyok ideje alatt is
védelmet biztosított a hidegtűrő fajoknak, és így
akár egy hónappal is meg lehetett hosszabbítani
a termesztési időszakot.
A hidegágy tulajdonképpen egy mini üvegházként funkcionál. A működési elve az, hogy hidegebb napokon és éjszaka a fedelet lehajtva lehet tartani, hogy az alacsony hőmérséklet, vagy
az enyhébb fagyok ne tehessenek kárt a fejlődő
növényekben, míg meleg, napsütéses napokon
a fedelet kinyitva és kitámasztva a növények

Forrás: www.agraroldal.hu/hidegagyas-elonyei.html

a szabadban nőhetnek. Nem szabad elfelejteni
azonban, hogy az átlátszó, csukott fedél alatt
a növények fényhez jutnak ugyan, de levegőhöz
nem, így a megfelelő szellőztetésről gondoskodnunk kell.
Napjainkban, amikor a kiskerti, városi termesztés a reneszánszát éli, remélhetőleg sokan
felismerik majd, hogy milyen hasznos szerkezetről is van szó, és megpróbálkoznak a telepítésével. Ehhez adunk néhány hasznos tanácsot.
SZERKEZETE ÉS MÉRETE Helyenként kész
szerkezeteket is lehet venni, ezek azonban nem
olcsók. Jobban járunk, ha magunk készítjük el
a ház körül található anyagokból. A hidegágy
mérete a rendelkezésre álló helytől is függ, de
célszerű egy, maximum két méter hosszúra terveznünk. A szélessége ne legyen egy méternél
sokkal nagyobb, különben nem fogjuk elérni a
hátsó sorokban fejlődő növényeket.
A hidegágy két fő részből, egy keretből
és egy átlátszó/áttetsző nyitható fedélből áll.
A keretet a legjobban talán egy alacsonyabb
magaságyáshoz lehetne hasonlítani. Az anyaga
függ attól, hogy hány évre tervezzük, hogy át
fogjuk-e telepíteni vagy esetleg szét fogjuk-e
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Forrás: www.hobbikert.hu/magazin/epits-korai-agyasthogy-mielobb-zoldet-szedegethess.html

szerelni a szezon folyamán. Hosszú időtartamra
tervezve a keret anyaga lehet fa. Ebben az esetben célszerű a hosszabb ideig tartós fenyőfélék
használata, illetve a lapok, lécek növényekre nem
ártalmas favédő szerrel való kezelése. Ha szétszerelhető, áttelepíthető szerkezetet szeretnénk,
az alapanyag lehet esetleg polikarbonát lap,
amelyet méretre lehet venni, és mivel nem túl
nagy felületre van szükségünk, talán belefér a
kert költségvetésébe. A kőből, térkőből, bontott
téglából emelt hidegágy a kert díszéül is szolgálhat, de számolni kell vele, hogy az egész szezonban „foglalja a helyet”, hőgazdálkodása pedig
nem a legjobb.
A hidegágy méretét a keret mérete hatá-

Kerti tipp
A termesztés koraiságához nagyban hozzájárul, ha az ágyás talaját egy kis trágyával
keverjük. A 40 cm mély rétegben felásott
talajhoz előző évi kerti komposztot, vagy
fele-fele arányban kevert istállótrágyát 1525 cm-es rétegben juttassunk ki, majd forgassuk a talajba. A tápanyagban is gazdag
szerves anyag bomlani kezd és hőt termel,
amely természetes fűtésként fog szolgálni
az ágyásunkban. A talaj előkészítését és a
trágya bekeverését a vetés előtt 1-2 héttel
végezzük, hogy a termelődő bomláshőt optimálisan tudjuk hasznosítani.

rozza meg. A fény optimális kihasználásához a
lejtős kialakítás a cél, a hátsó fal 10-15 cm-rel
magasabb legyen, mint az első. Bevált méret az
elöl alacsonyabb, 20–30 cm közötti fal kialakítása, míg hátul a magasabb, 30–50 cm körüli.
Ez a magasság alkalmas palántaneveléshez, és
alacsonyabb növények (pl. fejes vagy tépő saláta,
spenót, retek) neveléséhez.
A keretre illesztjük a fedelet, amely szintén
több megoldással is készülhet. Régen népszerű
volt a keretezett üveg, vagy akár régi, feleslegessé vált üveges ajtók használata, ez az anyag
azonban a törésveszély és a nagy súly miatt nem
javasolt. Helyette magunk is könnyen készíthetünk keretet fából és az arra kifeszített fóliából.
A kerethez használható polikarbonát természetesen a fedél alanyagául is szolgálhat: könnyű,
egyszerűen mozgatható és tisztítható.
A fedélnek nyithatónak és nyitva rögzíthetőnek kell lennie. Célszerű több állítható magasságot kialakítani: kisebb nyitás a szellőztetéshez
(4 °C kinti hőmérsékletnél 15 cm), nagyobb/teljes
nyitás magasabb hőmérsékletnél (10 °C felett)
és a növényápolási munkák ideje alatt. Gondoskodni kell a fedél biztonságos kitámasztásáról is,
nehogy ránk essen munka közben! A hidegágy
fedelét késő délután minden esetben helyezzük
vissza vagy csukjuk le, hogy a növények számára
előnyös hőmérsékletet megőrizzük az éjszakai
hidegek alatt is. A fedél nyitásához-zárásához
egyszerű érzékelővel összekötött automata szerkezetet is vehetünk.

KIALAKÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE Mivel a hidegágy használatának célja a koraiság növelése, amelyhez a sok fény és – lehetőség szerint
– magas hőmérséklet elengedhetetlen, a kertnek
védettebb, teljesen napsütött részére telepítsük.

PALÁNTANEVELÉS ÉS TERMESZTÉS A palántákat cserepezve vagy akár a hidegágy saját
talajában is nevelhetjük. Enyhébb tél végi időjárás mellett már akár február végén indíthatjuk a
palántanevelést. Számítani kell rá, hogy a késő
téli éjszakai fagyok idején plusz hőszigetelő réteggel, szalmával, papírral takarnunk kell a hidegágyást.
A korai, hidegtűrő zöldségek (pl. saláta,
retek, karalábé, spenót) termesztését a szabadföldinél 2-3 héttel korábban is meg lehet
kezdeni. Egy 1,5×1 m-es hidegágyban a friss
primőrök 2-3 főnek elegendő mennyiségben is
megtermelhetők. A korai zöldségek kikerülése után akár dísznövénypalánták nevelésébe is
foghatunk, vagy nekiláthatunk a melegigényes
burgonyafélék (paprika és paradicsom), vagy
kabakosok (uborka és dinnyék) palántanevelésének. A hidegágyban télen, az enyhébb kora őszi
fagyok idején is biztonsággal megteremnek a
salátafélék.
dr. Szabó Anna
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FIZETETT HIRDETÉS

Fozát® és Flumite®, a magyar növényvédő szerek
A nagy múltú Chinoin Rt. növényvédő szer részlegéből megalakult Agro-Chemie Kft. immár
több mint 10 éve működik önállóan a magyar piacon. Cégünk
sikeressége elsősorban a külföldi
értékesítésen alapszik, emellett
azonban fontosnak tartjuk, hogy
fejlesztéseinkből és termékeinkből a hazai termelők is minél inkább részesülhessenek. Ennek szellemében ajánljuk figyelmükbe
két termékünket, melyeket 100%-ig magyar
tulajdonban lévő vállalatként, Magyarországon
gyártva és forgalmazva kínálunk felhasználásra.
Fozát® 480
– glifozáttartalmú totális gyomirtó szer
A Fozát® 480 glifozát IPA só hatóanyagot tartalmazó, biztonságosan felhasználható totális gyomirtó szer. Alkalmazható szántóföldi növényeknél a
gyomos foltok kezelésére vagy állományszárításra,
3 évesnél idősebb szőlő- és gyümölcsültetvények
sorkezelésére, illetve tarló, házikert vagy nem művelt területek gyommentesítésére. Hatásspektrumát
tekintve kiválóan irtja a mélyen gyökerező évelő,
illetve a magról kelő egy- és kétszikű gyomokat is.
HÁZIKERTI ALKALMAZÁS
Házikerti kijuttatás során a Fozát® 480-at 1,5-2%os permetlében kell alkalmazni, tehát 10 liter vízhez
1,5-2 dl Fozát® hozzáadása javasolt. Alacsonyabb
koncentrációban a magról kelő, míg magasabb koncentrációban az évelő, mélyen gyökerező gyomok
ellen hatásos (pl. tarackbúza, mezei aszat).
A permetezést akkor legjobb végezni, amikor
a magról kelő gyomok néhány leveles állapotban
vannak, az évelő gyomok pedig legalább 10-30 cm
magasságúak. Mivel a Fozát® 480 totális gyomirtó, ezért ügyelni kell arra, hogy a permetcseppek ne
sodródjanak a termesztett növényekre!
HATÁSA
Mivel a glifozát a növényben az anyagcsere-folyamatokat gátolja, ezért az első tünetek megjelenéséhez magról kelő gyomok esetében legalább 4-5
napra van szükség, az évelőknél pedig több mint

egy hét is eltelhet, mire látható lesz a szer hatása.
A lassú hatás azonban nem hatástalanság! Ez idő
alatt ugyanis a hatóanyag szétterjed a növényben,
lejut a gyökérbe, majd a kezelt növény száradni kezd,
sárgulásnak indul, a szövetpusztulás miatt fokozatosan megbarnul és teljesen kihal.
Hőmérséklet: A Fozát® 480-at a gyomok a leveleken és zöld hajtásokon keresztül veszik fel, ezért
a gyomirtás szempontjából az eső utáni, mérsékelten meleg, „jó növénynevelő idő” a legkedvezőbb.
Meleg száraz időt követően a hajtásokon lévő megvastagodott viaszréteg rontja a felszívódást, illetve
kisebb hatékonyságra számíthatunk aszály után,
amikor a gyomok levelein található légzőnyílások
zárva vannak. A vízhiány emellett gátolja a hatóanyag szétáramlását a növényekben, de ugyanígy
elmaradhat a kívánt hatás 12 °C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten, amikor a növényi keringés lelassul.
Vízminőség: A permetezéshez használt kemény
vízben lévő kalcium és magnézium a glifozát hatóanyag egy részét megköti. Ez a kedvezőtlen hatás
ammónium-szulfát műtrágya adagolásával ellensúlyozható (1,5-2%-os koncentrációban), amely elősegíti a szer növényen való megtapadását. A nitrogén
levéltrágya serkenti a gyomok életműködését, ezáltal felgyorsítja a mérgeződést is.
Flumite® 200
– célzott védelem az atkák ellen
2018. április 1-től 4 hónapon át ismét elérhető lesz
a gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölő szerünk. A készítmény hatóanyaga a diflovidazin, mely
jelenleg az egyetlen magyar fejlesztésű növényvédőszer-molekula a piacon.
Bővebb technológiai leírást olvashatnak a Kerti Hírmondó áprilisi számában.
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Gyümölcsfélék metszése
is túlságosan kopasz, emiatt a koronából ki kell
metszeni a befelé növekedő vesszőket, gallyakat,
illetve, amelyek egymást keresztezik, vagy esetleg
túl sűrűen állnak. Ha az ágak csúcsán több, közel azonos méretű, vastagságú vessző található,
akkor a legerősebbet hagyjuk meg, a többit tőből
metsszük ki, és az így megmaradt vezérvesszőt is
a felére visszavághatjuk.

A megfelelő, jól megválasztott metszéssel
több és szebb gyümölcsöket teremnek a fák.
A metszést végezhetjük ősszel, tél elején
vagy kora tavasszal, fontos, hogy fagymentes napokon. Vannak gyümölcsfák, melyek
fagyérzékenyek, mint például a mandula, az
őszibarack, a kajszibarack, melyeket rügyfakadás után is metszhetünk.
MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK alakító, karbantartó és
ifjító metszést. Az alakító metszésre „fiatal korban”, az ősszel vagy tavasszal ültetett, még nem
termő gyümölcsfáknál, a karbantartó metszésre
az „aranykorban”, termőre fordulás után, és az
ifjító metszésre az „öregkorban”, az idős, koros
fáknál van szükség.
Fontos figyelembe venni az alakító és karbantartó metszésnél a rügyek állását, a vesszők
erősségét. Lehetőleg az alsó, kifelé álló rügyekre
vágjuk vissza az ágakat, valamint a gyenge ves�szőt rövidre, míg az erősebbet hosszabbra mets�szük, mivel a későbbiekben ezek befolyásolják a
fák alakját, koronaformáját, a gyümölcshozam
mennyiségét és minőségét.
A termékeny, jó kondíciójú gyümölcsfáknak a
központi, függőleges tengelye körül öt-hat oldalvezér ágra van szüksége. A fővezérágat hosszabbra, az oldalvezér ágakat rövidebbre metsszük
vissza. A termő, idősebb gyümölcsfák helyes metszése során a korona szellős, nem túl sűrű és nem

SARJAK A gyümölcsfák gyökereitől, valamint a kisebb fácskává nevelt ribiszke- és köszmétebokrok
tövében gyakran gyorsan növekedő sarjak törnek
elő, melyek vizet, tápanyagot vonnak el a fáktól
és a betegségek, kártevők terjedésében is nagy
szerepet játszanak. Ezeket a sarjakat minél előbb,
tőből távolítsuk el. A korosodó, idős, illetve a túlságosan, erősen metszett gyümölcsfák vízhajtások
(fattyúvesszők) növekedésével próbálnak megújulni. Ezekre mindenképpen oda kell figyelni, meg kell
ritkítani és arasznyira vissza kell metszeni.
BOGYÓSOK A bogyós gyümölcsöt (josta, ribiszke, köszméte) termő bokrok felkopaszodott ágait,
vesszőit meg kell ritkítani, úgy, hogy helyet kapjanak az új hajtások. A szeder letermett indáit tőből
távolítsuk el, a hónaljvesszőket pedig arasznyira
vágjuk vissza. A málna letermett és elszáradt
vesszőit tőből metsszük ki. Az őszi- és kajszibarack gyümölcsök számát a metszéssel tudjuk
meghatározni, szabályozni, azonban nem lehet a
célunk, hogy túlságosan sok gyümölcs teremjen,

12

Természetes szakértők
mert azok nem képesek kifejlődni, beszínesedni,
kiváló íz- és illatanyagot gyűjteni, megfelelő méretre megnőni, ezért inkább kevesebb, de kiválóbb
minőségű gyümölcs termelésére kell törekednünk.
A FATERMETŰ GYÜMÖLCSFÉLÉK metszéséhez
a bogyósokhoz képest általában több szakmai ismeret és gyakorlat kell. A legfontosabb tudnivaló
a termőrészek és a metszés hatásának ismerete.
Fontos, hogy az alábbi hibákat ne kövessük el:
FELKOPASZÍTÁS: Idős, koros gyümölcsfákon
gyakori metszési hiba, ha a fák vázágai 1,5-2 m
hosszan kopaszok, csupaszok, nincs rajtuk termőgally. Ez sajnos a metsző hibája, hogy ameddig a
keze elér, mindent vagy nagyon sok termőrészt
eltávolít a vázágakról. Az ilyen fák messziről úgy
néznek ki, mintha seprűket ültettünk volna a kertbe, mert csak a fák felső részében van termőfelület. Azok a jól metszett fák, amelyeken a vázágak
szinte a törzstől a csúcsukig termőrészekkel vannak berakódva.
SŰRŰ KORONA: ez a másik jelentős probléma. Erős visszametszések hatására rendszerint a

Jó tudni!
Sebzéseken keresztül különböző kártevők, kórokozók kerülhetnek be a növények szöveteibe,
sejt közötti járataiba, edénynyalábjaiba, ezért
kezelni kell, be kell kenni sebvédő, sebkezelő
anyaggal, amely távol tartja a vizet és a levegőt, és így fertőtleníti a keletkezett sebet.

Kerti tipp
A metszés után a fákon és bokrokon sebek
maradnak vissza. A rosszul vágott metszéslapok nehezen gyógyulnak be. A metszés
során fontos, hogy jól karbantartott, jó erős
metszőollót, fűrészt, ágvágót használjunk,
mert egy életlen szerszám csak szétroncsolja az ágakat, vesszőket, így nagy kárt okozhatnak a gyümölcsösben.
vártnál több és erősebb hajtás képződik, melyek
leárnyékolják a korona alsóbb részeit, fény hiá
nyában pedig nem nagyon keletkeznek új hajtások, termőrészek. Termőkorú almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya) vesszőit nem ajánlatos erősen visszametszeni, mert csak hosszú
hajtásokat fognak az adott évben fejleszteni és
nem rövideket, melyek csak a következő évben teremnek. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban
bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra, vagy esetleg a sudár részleges, esetleg
teljes kivágása, mellyel a fák megújulnak, a belső
részek új növekményekkel rakódnak be.
A kerti gyümölcsfák 25-40 évig hoznak termést. Metszéssel tarthatjuk őket fiatalon, hogy
gyümölcstermő képességük minél tovább megmaradjon. Ezeknek a metszési szabályoknak, alapelveknek a betartása fontos, azonban minden gyümölcsfa egyedi és ennek megfelelően a fa alkatát,
habitusát figyelembe véve kell elvégezni a metszést.
Dr. Karacs-Végh Anita

HOSSZANTARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA!
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE, KERTEKBE
• 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
Kertészkedjen velünk!
UNICHEM GAIA kft. 2146 Mogyoród, Ipar Utca 2, T: +36 28 361 901, office@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si

Szőlő növényvédelmi technológia
a Syngenta ajánlásával

Még nyugalomban...
gubacsatka, kétfoltos takácsatka, piros gyümölcsfa takácsatka, szilva-takácsatka húzódnak meg,
➤ a fás részeken az akác pajzstetű, vagy más
néven közönséges teknőspajzstetű másodlárvái
várakoznak a melegebb időkre,
➤ a vesszőkön a baktériumos vesszőgolyva
és a kordonkar elhalás (gyűjtőnevén esca) kórokozói ellen tudunk és kell is védekezni.

Amíg a gyümölcsfáknál jól tudjuk, hogy fontos és szükséges a tél végi lemosó permetezés,
addig a szőlőben ez még mindig nem terjedt el
általánosan. Biztos, hogy jól van ez így?
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az eseteket,
amikor – hátunkon a permetezőtartállyal, a gyümölcsfák téli lemosó permetezésekor – semmiképpen ne hagyjuk ki a szőlősorokat, tőkéket sem!
➤ A vesszőkön a lisztharmat gombafonalai
telelnek,
➤ a rügyekben, vagy a tőkék repedéseiben a
különböző atkakártevők: szőlő-levélatka, szőlő-

A lemosó permetezésre olyan időt válas�szunk, amikor már megszűnnek az éjszakai fagyok
és a nappali hőmérséklet 6-8 ˚C körül alakul. Bő
lémennyiséggel, áztatásszerűen permetezzünk!
Molnár Zsuzsa

Táblázat: A szőlőben engedélyezett lemosó permetező szerek
Készítmény

Hatóanyaga

Hatásterülete

Dózisa

Agrokén
lemosó permetező szer

Poliszulfid
kén+paraffinolaj

Lisztharmat, pajzstetvek
ellen és atkák gyérítésére

2.5-5.0 kg/
100 liter víz

Bordóilé+Kén Neo SC

Bordeaux-i
keverék+kén

Gombabetegségek

0,4-0,5 l/
100 liter víz

Nevikén
lemosó permetező szer

Poliszulfid
kén+paraffinolaj

Lisztharmat, pajzstetvek
ellen és atkák gyérítésére

2.5-5.0 l/
100 liter víz

Nevikén Extra

Poliszulfid
kén+paraffinolaj

Lisztharmat, pajzstetvek
ellen és atkák gyérítésére

2.5-5.0 l/100
liter víz

Olajos Rézkén
lemosó permetező szer

Réz+kén+
paraffinolaj

Baktériumos betegségek,
lisztharmat és atkák ellen

4 l/100 liter víz

Vektafid R

Rézhidroxid+
paraffinolaj

Vektafid S

Poliszulfid
kén+paraffinolaj

Egyéb

Vegetációban is használható

Alacsonyabb dózisban,
0,5-1%-ban a vegetációban
is használható

Levél- és gubacsatkák
ellen

3 l/100 liter víz

Alacsonyabb dózisban a
vegetációban gombaölő
szerként használható

Lisztharmat, pajzstetvek
ellen és atkák gyérítésére

2,5-5 l/
100 liter víz

Alacsonyabb dózisban a
vegetációban is használható

A Syngenta az egyetlen növényvédőszergyártó a hazai piacon, amelynek teljes
technológiai ajánlata van a szőlő
növényvédelmében.
TALAJFERTŐTLENÍTÉS A telepítés
előtti talajfertőtlenítés biztosítja a
kártevőktől mentes fejlődést. A talajlakó kártevők (drótférgek, cserebogár
pajorok, mocskos pajorok, különféle
gyökérlegyek) veszélyeztetik a szőlőt.
Védekezés ellenük a Force 1,5 G (15 g/
kg teflutrin) gázhatású készítmény 7,510,0 g/m2 dózisban. A készítményt a gyökérzónába (40-60 cm) kell kijuttatni. Pótlások
esetén is használhatjuk a Force 1,5 G talajfertőtlenítő szert.
GYOMIRTÁS Az ültetvény telepítése előtt rendkívül fontos a terület gyommentesítése, amely elsősorban az évelő gyomok elleni védekezést jelenti.
Javaslatunk a Medallon Premium (360 g/l glifozát)
készítmény 60 ml/10 l víz dózisban. A készítményt
a tenyészidőszak folyamán is tudjuk használni
3 évnél idősebb ültetvényben. Mind az egynyári,
mind a nehezen irtható évelők gyomok ellen használhatjuk 40-60 ml/10 l víz mennyiségben.
VÉDEKEZÉS A következőkben nézzük át a szőlő fenológiája szerint a védekezés egyes elemeit.
15-20 cm hajtáshosszban kórokozók oldaláról a
szőlőlisztharmat ellen Thiovit Jet (800 g/kg kén)
40 g/10 l víz + Topas 100 EC (100 g/l penkonazol)
3 ml/10 l víz dózisban javasolt. Szőlőperonoszpóra
ellen a Bravo 500 (500 g/l klórtalonil) 25 ml/10 l
víz dózisa ajánlott. Abban az esetben, ha kártevők
(levélatkák, szőlőtripsz) ellen kell védekeznünk, akkor javaslatunk a Vertimec Pro (18 g/l abamektin)
7,5 ml/10 l víz dózisa. Fürtvirágzat megnyúlása
fenológiában szőlőlisztharmat ellen Dynali (60 g/l
difenokonazol + 30 g/l ciflufenamid) 6,5 ml/10 l víz
+ Thiovit Jet 30 g/10 l víz dózisa javasolt. Szőlőperonoszpóra ellen a Ridomil Gold MZ 68 WG (38,8
g/kg mefenoxam + 640 g/kg mankoceb) 25 g/10

l víz dózisát ajánljuk. Szőlőmolyok első
nemzedéke ellen a Karate Zeon 5 CS
(50 g/l lambda cihalotrin) 2,5 ml/10
l víz dózisa szükséges.
Virágzás kezdetén a szőlőlisztharmat ellen a lehetséges
rezisztenciaveszély kialakulásának megelőzésére javasoljuk,
hogy eltérő hatóanyagcsoport készítményeit alkalmazzuk. Szőlőperonoszpóra ellen
a Ridomil Gold MZ 68 WG
25 g/10 l víz dózisát ajánljuk. Bogyókötődés stádiumában a szőlőlisztharmat ellen Dynali 6,5 ml/10 l víz
+ Thiovit Jet 30 g/10 l víz dózisa javasolt. Szőlőperonoszpóra ellen a Ridomil Gold MZ 68 WG
25 g/10 l víz dózisát ajánljuk. Kártevők oldaláról a
szőlőmolyok második nemzedéke ellen az Affirm
(9,5 g/kg emamektin benzoát) 15 g/10 l víz dózisa, míg az amerikai szőlőkabóca 1. és 2. lárvastádiuma ellen az Actara SC (240 g/l tiametoxam)
2 ml/10 l víz dózisa ajánlott. Abban az esetben,
ha a molyok és az amerikai szőlőkabóca ellen célzottan egy készítménnyel szeretnénk védekezni,
akkor a Luzindo (200 g/kg klorantraniliprol + 200
g/kg tiametoxam) 2,5 g/10 l víz dózisa szükséges.
Bogyónövekedés időszakában szőlőlisztharmat
ellen Thiovit Jet 40 g/10 l víz + Topas 100 EC
3 ml/10 l víz dózisban javasolt. Szőlőperonoszpóra
ellen Quadris (250 g/l azoxistrobin) 10 ml/10 l víz
dózisát ajánljuk.
Fürtzáródásban szőlőlisztharmat ellen Thiovit
Jet 40 g/10 l víz, szőlőperonoszpóra ellen pedig
réztartalmú készítményt javasolunk. Szürkepenész
ellen Switch 62,5 WG (250 g/kg fludioxonil + 375
g/kg ciprodinil) 10 g/10 l víz dózisa ajánlott.
A vegatáció végén zárókezelésre zsendülésben
szőlőlisztharmat ellen Thiovit Jet 40 g/10 l víz,
szőlőperonoszpóra ellen pedig réztartalmú készítmény alkalmazását javasoljuk. Szürkepenész ellen
a Chorus 50 WG (500 g/kg ciprodinil) készítmény
7,5 g/10 l víz dózisa javasolt.
Horváth Tamás

FIZETETT HIRDETÉS
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Buxus avagy puszpáng
Közkedvelt örökzöld szoliter növény, mivel
sűrű, tömött lombot nevel, amit könnyen és
jól alakíthatunk. Viszonylag lassan növekszik,
de akár a 3 méteres magasságot is elérheti. Az
utóbbi pár évben visszaesett a kedveltsége, a
megjelenő kártevők miatt.
Fényes, kerekded, bőrnemű levelei adják a fő díszítőértékét. Virágai apró sárga színűek, amelyek
áprilisban-májusban nyílnak. Ideális körülmények
között – tápdús és nedves talaj, párás klíma és a
félárnyékos környezet – szépen fejlődik.
Hazánkban ezekkel a kártevőivel találkozhatunk:
A selyemfényű puszpángmoly (a képek forrása: A növénydoki), mely az utóbbi években jelent
csak meg, de rövid idő alatt a buxus legjelentősebb kártevőjévé vált.
A kártételt a hernyója
okozza. A fiatal egyedek a leveleket hámozgatják, míg a fejlettebb hernyók már nagy
karéjozó rágást végeznek. Így a teljes levéllemezt
elfogyasztják, csak a csupasz hajtás és levélnyelek
maradnak hátra. A lerágott növényi részeken felfedezhető a lárvák által hagyott szövedék és ürülék.
A károsított növények a rákövetkező évben ismét
ki fognak hajtani, de a hernyók kártételére is újból
számítani kell.
Évente három nemzedéke fejlődik. Az első
nemzedék június elején, a második július végén–augusztus elején, a harmadik pedig szeptember má-

Jó tudni!
Amennyiben a védekezés nem megfelelő,
idővel el fog pusztulni a növény. Sajnálatos
módon választani kell majd, hogy vagy a folyamatos permetezések mellett döntünk, vagy
esetleg más örökzöld szoliter növényt választunk helyette.

sodik felében rajzik. A harmadik nemzedék hernyó
alakban, az általuk szőtt levelek között, többnyire
a hajtásvégeken telel át, melyek tavasszal, a 9-10
°C körüli hőmérséklet elérésekor kezdenek aktivizálódni. Ez általában a március végi és április eleji
időszakra tehető. Így a késő őszi és kora tavaszi
metszéssel elérhetjük az áttelelő nemzedék egyedszámának csökkentését.
A védekezés alapja, hogy minél hamarabb észleljük a lárvák kártételét, mert ilyenkor még lehet
ellene tenni. A jó átpermetezhetőség érdekében
nagynyomású, benzinmotoros gépek alkalmazását
ajánljuk.
Kémiai védekezés során használható készítmények:
- kontakt piretroidok, pl. Decis, Karate, Cyperkill
- kontakt kitinszintézis-gátlók, pl. Dimilin
- felszívódó nonikotinoidok, pl. Mospilan, Actara
Mivel a buxus levele viaszos, célszerű tapadásfokozót hozzátenni, pl. Nonit, Silwet Star.
A puszpángszúnyog kizárólag a
puszpángot káro
sítja. Apró narancssárga imágói alig
néhány napig életképesek, amíg lerakják a tojásaikat.
Ezeket a levelek
fonákába süllyesztik bele. A kifejlett
alakokat általában
csak a reggeli órákban láthatjuk. Nem jó repülők, ezért a terjedésüket a szél is elősegítheti.
A tojásból kikelő lárvák levélgubacsokat hoznak
létre, ezekben telelnek át. Kártételük a gubacsok
alapján könnyen felismerhető. A levél fonáka felé
kiemelkedő duzzanatként, míg a levél színén sárgás-barnás foltként jelentkeznek. A védekezés
egyik formája lehet a szükséges koronaalakítás
(nyírás) elvégezése, mert a lehullott levelekben a
lárvák nem képesek kifejlődni. A kémiai védekezéshez felszívódó szerek ajánlottak.

Puszpáng-levélbolha szintén csak a
buxusokon károsít. Nem
egy jelentős kártevő, a
kártétele könnyen felismerhető. Általában
tavasszal jelenik meg,
amikor a növény hajtásnövekedése megindul.
Ez az időszak kedvez a
levélbolhának, mivel a fiatal, erőteljes növekedésű
hajtásokat szokták szívogatni. A kártétel hatására
a levelek a színük felé kanalasodnak, és egymásra
borulnak. Ez jó védelmet is biztosít a kártevőnek.
Jellegzetessége még, hogy a lárvák fehér viaszos
váladékot termelnek, ami a leveleken észlelhető.
Kémiai védekezés nem szükséges ellenük, kivéve,
ha tavasszal nagyon elszaporodnak. Ajánlott védekezés ellenük nyár végén–ősszel a károsított hajtások eltávolítása, megsemmisítése.
A puszpángráknak
széles a gazdanövényköre, mivel a
kórokozó számos fás
szárú növényen károsíthat, de az örökzöld puszpáng a fő
tápnövénye. A kártétel levélhullásban
és hajtáselhalásban
nyilvánul meg. Mielőtt a puszpáng újra növekedésnek indul tavasszal,
a fertőzött ágakon a levelek csúcsa először pirossá
válik, majd bronz és végül szalmasárga színű lesz.
A fertőzött ágak hamar elhalnak. Nedves, párás
időjárási körülmények kedveznek a betegség terjedésének. Érdemes rendszeresen ritkítani a bokrot,
mert a fertőzés megjelenését segíti a sűrű állomány.
A fertőzött ágakat ajánlatos eltávolítani, majd megsemmisíteni. Előzzük meg a sérülések, sebek kialakulását, mert azok segítik a kórokozó terjedését. Kora
tavasszal, a friss hajtások megjelenése előtti időszaktól egészen a hajtásnövekedés befejezéséig réztartalmú szerekkel védekezhetünk a betegség ellen.
Ezzel megakadályozhatjuk a kórokozó terjedését.
Ujvári Péter
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A tavasz hírnökei I.

végén, a krémfehér, sárga vagy kék, illetve cirmos
apró virágú tarka sáfrány (Crocus chrysanthus)
nyílik, ezt követi a kék sáfrány (Crocus sieberi),
majd a tavaszi sáfrány (Crocus napolitanus) és az
arany-sáfrány (Crocus flavus), melyek fajtáikkal
gyönyörű színkavalkádot biztosítanak március
vége-április elejéig a kertben. Apró hagymagu
móikat napos helyre, szeptemberben 5-9 cm
mélyre ültessük.

Hagymás virágok
A melegebb idő és a tél visszavonhatatlan
múlásának legelső hírnökei közé tartoznak
közismert évelő hagymás dísznövényeink.
Lehetőleg ne a kert eldugott zugaiba ültessük
őket, hanem olyan helyre, ahol jól láthatók
valamelyik ablakból, vagy közlekedőösvényről.

A kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) a legismertebb tavaszhírnök, amely erdeink védett évelő
hagymás növénye. Az elmúlt évben az enyhe tél
miatt volt, ahol már decemberben kivirágzott, hidegebb tél után általában február végén, március
legelején, a hó elolvadása után nem sokkal várható
bókoló harang alakú fehér virágainak megjelenése.
A vissza-visszatérő tél gyakran temeti be hóval kis
kecses lepelleveleit, az ekkor előforduló fagyokat
jól elviseli. Kereskedelmi forgalomban általában a
kis-ázsiai hóvirágot (Galanthus elwesii) lehet kapni
főleg hollandiai termesztésből, virágai nagyobbak,
mint a kikeleti hóvirágé. Vásárolt hagymáját korán,
augusztus-szeptemberben 5 cm mélyen ültessük ki
félárnyékos, üde helyre, bokrok aljába.
Erdeink, védett gumós-gyöktörzses apró növénye a csillagos téltemető (Eranthis hyemalis),
sallangos zöld gallérlevelek között nyíló citromsárga virágai szintén február-márciusban a hó
elolvadását követően nagy felületet borítva nyílnak. Üde, félárnyékos helyen, magját elszórva
terjedő foltokat alkothat kertünkben is, ha nem

bolygatjuk. Fontos, hogy csak megbízható, előrecsomagolt, fényképes, származásigazolt terméket
vegyünk, utcán, piacon ömlesztett „zacskóból”
árult hagyma, gumó eredete bizonytalan lehet,
ne támogassuk a természetből illegálisan
gyűjtögetőket!
Ugyancsak a korai tavasz hírnökei
közé tartoznak a sáfrányok, krókuszok
(Crocus) eredetileg az
alhavasi-havasi rétek
apró hagymagumós
növényei. Legkorábban akár már február

Közismert, kedvenc tavaszi hagymás növényünk a nárcisz (Narcissus), a jácint (Hyacinthus)
és a tulipán (Tulipa), bár virágaikkal már zömében tényleg tavasszal, áprilisban örvendeztetnek
meg bennünket. Tűrőképességük, kerti évről évre
szóló tartósságuk sorrendje is ez, a sárga és fehér
színekben pompázó nárciszok napos helyen cserjefoltok mentén vagy a gyepbe is ültethető strapabíró hagymás dísznövényeink, időközönkénti
átültetést nem igényelnek. Sok fajtacsoportjuk
ismert, ezek közül az április elején nyíló csuprosvagy trombitanárcisz (Narcissus pseudonarcissus),

Jó tudni!
Fontos, hogy tavasszal virágzó hagymás évelő
növényeink szaporítóanyagát minél előbb az
ősz folyamán, szeptember-október közepéig
kiültessük. Persze akkor sem történik nagy baj,
ha későn, csak tél elején kapunk egy-egy különlegesebb színű fajtát, csak azonnal kerüljön
kiültetésre még a tartósabb fagyos időszak, a
karácsonyi ünnepek előtt, és feltétlen biztosítsunk lombtakarást. Ilyen esetben ne legyünk
türelmetlenek, ugyanis virágzásuk későbbre
fog tolódni a kései kiültetés miatt. Az újévben
már ne vásároljunk tulipán, jácint és korábban
említett évelő dísznövények hagymáját, gumóját, mert a többnyire szobahőmérsékleten
kínált hagyma, gumó már megfonnyadt, kiszáradt, „mumifikálódik”, nem életképes, ráadásul
az átfagyott talajba sem lehet már kiültetni.
az április végén nyíló nagykoronájú (koronás)
vagy pompás nárcisz (Narcissus incomparabilis),
és a kiskoronájú nárciszok a legismertebbek.
A nárciszok hagymáját üde, napos helyre, 15-20
cm mélyre ültessük az ősz folyamán.
A Mediterráneum vidékéről származó keleti
jácint (Hyacinthus orientalis) szintén áprilisban
örvendeztet meg bennünket, rendkívül sokszínű
fajtáinak fehér, kék, krém, sárga, narancssárga,
bordó vagy lila, fenségesen illatos, tölcsér alakú
virágai tömött fürtben nyílnak. Érdemes a bejárati
ajtók, közlekedőösvények közelébe ültetni, hogy
az illatfelhőt jártunkban-keltünkben is élvezhessük. Hagymáját napos helyre, 10-15 cm mélyre
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ültessük, évekig helyben maradhat, nem kell átültetni.
A tulipánok közül a legellenállóbbak a Botanikai
tulipánok és fajtáik, mint a már márciusban nyíló,
15-25 cm-es korai tulipán (Tulipa kaufmanniana),
a 10-20 cm-es tigrisfoltos tulipán (Tulipa greigii)
és az áprilisban nyíló, 30-40 cm-es óriás tulipán
(Tulipa fosteriana) és fajtáik. A Kerti tulipánok hibrid eredetű igényesebb fajták, több fajtacsoportjuk

Kerti tipp

Klímaváltozás a kertekben is

Ha gyepfelületbe ültetünk nagyobb termetű nárcisz- vagy tulipánfoltot, várjuk meg,
míg elvirágzás után 1-2 hónapra visszahúzódnak, elsárgul, majd elszárad hagymás
növényeink levele. Addig tilos ott lenyírni a
gyepet, hiszen a leveleik a hagymák fejlődését biztosítják.

A klímaváltozás és az annak következményeként fellépő globális felmelegedés mindenki előtt ismert fogalmak, de hazánkban a
legtöbben úgy gondolkodnak, hogy ezek a
problémák messzi tájakon jelentkeznek, és
itt, Magyarországon, nincs mitől tartani. Ez
azonban sajnos nem igaz.

ismert, mint a Mendel, a Triumph, a Darwin-hibridek, a liliomvirágú és a papagájvirágú tulipánok.
Fontos, hogy legalább kétévente nyáron fel kell
szedni hagymájukat a visszahúzódást követően (miután elszáradtak a leveleik), majd ősszel, szeptemberben újraültetni, napos, üde, tápanyagban gazdag
helyre, 10-12 cm mélyre. Ellenkező esetben idővel
akár teljesen elmaradhat a virágzásuk.
Neményi András

Növényeink fejlődéséhez az egyik legfontosabb tényező
a jó minőségű virágföld. A növény hamar elhasználja a
földet melyben neveljük, a cserép szűkké válik.
A megfelelő időben, növénytípusnak megfelelő
földkeverékbe és edénybe való átültetés teremti
meg az erőteljes fejlődés feltételét.

A FLORIMO virágföld

Elsősorban laza és légáteresztő, így a gyökérzet
növekedik és levegőhöz jut, struktúrája megköti
a tápanyagokat, hogy szükség esetén a növény
rendelkezésére álljanak. Virágföldünk víztartó,
hogy ne száradjon ki és a tápanyagokat eljuttassa
a növénynek.

Megújult termékek

A FLORIMO® virágföld számos változatban
áll a növénykedvelők rendelkezésére, keresse
szakárudákban, gazdaboltokban, üzeltekben.

A kifejezésből is kiolvasható, globális helyzetről
van szó, vagyis az egész bolygó, minden kontinens
és ország érintett, a felmelegedésnek hazánkban
is jól tetten érhető nyomai, hatásai vannak, melyek nem csupán a természetben jelentkeznek,
hanem a kerti mikroflórát is érintik.
GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS Magyarország területének 22%-át borítják erdők, ennek 6%-át
teszik ki a bükkösök, melyek a leginkább érintett
fák, a melegedés hatására a bükkösök tömeges
pusztulásnak indultak már évekkel ezelőtt, de például a szintén jelentősnek mondható feketefenyőállomány is ritkul. A tűlevelű fák vannak a legnagyobb veszélyben, alacsonyabb lombtömegük
miatt kevesebb vizet tudnak tárolni, így hamarabb
ki is száradnak. A globális felmelegedés elsősorban a csapadékhiány és a magasabb hőmérséklet
miatt kialakuló hosszú aszályok miatt ártalmas, a
forróságban a fák, cserjék nem csupán kiszáradhatnak, de úgy legyengülhetnek, hogy a korábban
rájuk nem veszélyes betegségek és kártevők ezután végzetesek lehetnek.
A kertekre vetítve jó példa a 2008–2009-ben
tetőző tujapusztulás, mely során ez a közkedvelt,
gyakran ültetett, páraigényes örökzöld országszerte kipusztult a kertekben a forró heteket követően. Természetesen minden más kerti növény
is megsínyli a meleg, száraz időszakokat, így saját
kertünkben is reagálnunk kell a klímaváltozás hatásaira.
MIT LEHET TENNI? A levegő hőmérsékletét
csökkenteni nem tudjuk, a csapadékot azonban pótolhatjuk, méghozzá gyakoribb, nagyobb

mennyiségű öntözésekkel, fokozottabban figyelve a talaj száradására. A másik irány a kerti növények cseréje olyan fajokra, melyek ellenállóbbak a változó körülményekkel szemben. Utóbbi
esetben elsősorban a szárazságtűrő, a tartós
meleget jobban toleráló növények közül ajánlott
válogatni, különös figyelmet szentelve az utcafronti, előkerti és társasházi fáknak, cserjéknek,
ezek ugyanis általában kevesebb törődést (és így
vizet) kapnak, mint a kert növényei. A globális
felmelegedés hazai hatásainak jól ellenáll többek
közt a juhar, melynek szinte bármelyik fajtája
biztonsággal ültethető, jó választás a városi körülményeket is remekül toleráló nyugati ostorfa,
ajánlható a páfrányfenyő, a tarkalevelű arália, a
krisztustövis, az eperfa vagy éppen az ecetfa. A
kisebb termetű dísznövények közül a vázolt célra
megfelelő a levendula, a zsálya, a nyugati kosárfű, a sárga cickafark, a sásliliom, a varjúháj vagy
a kövirózsa.
TALAJTAKARÓK A fentiek értelmében a felmelegedés egyik legkellemetlenebb velejárója
a talaj gyorsabb és tartósabb kiszáradása, ami
ellen szintén vethetünk be növényeket, elsősorban talajtakarókat. Az alacsony termetű, elterülő
növekedésű cserjefélék kiválóan alkalmasak arra,
hogy a kevésbé aktívan használt kertrészeket dekoratívan elfedjék, de bevethetők virágágyásokban, fák alatt ültetve, hogy természetes módon
lassítsák a talaj kiszáradását az öntözések után.
Gyakran feleslegesen sok a kertekben a
gyepes felület, a pázsitfélék többsége pedig érzékeny a melegre, szárazságra, ezért az egységes, díszes látvány megőrzése sok munkába és
öntözésbe kerül. A talajtakaró növények használatával a nem használt füves részek ízlésesen és
gazdaságosan kiválthatók. Mindemellett erősen
javallott az ágyások mulcsolása, vagyis terítsünk
a növények alá 3-5 centiméter vastagon zúzott
kő vagy kéregtörmelék mulcsanyagot, hogy elejét vegyük a gyors kiszáradásnak!
Megyeri Szabolcs

22

23

A tavasz első fűszernövénye

A kerti kapor
A kerti kapor a Földközi-tenger keleti mellékéről származó fűszernövény, melyet már
több ezer éve használ az emberiség. A magyar
konyha egyik alapvető fűszere.
MIRE JÓ? Az egész növény illóolajat tartalmaz, a
kapor termésének ezenkívül zsírosolaj-tartalma is
jelentős. Föld feletti részeit gyomorfájás, szélszorulás csökkentésére használják. Vizes kivonata nyugtató hatású, illóolajából kozmetikumok készülnek és
az élelmiszeripar is használja azt. Leggyakrabban
mégis fűszerként alkalmazzuk a kaprot: levele és
termése közkedvelt ételízesítő, savanyúságok készítéséhez elengedhetetlen.
A kapor a veteményeskertekben kedvelt társnövénye a különféle zöldségfajoknak. Gyakran együtt
vetik más, nehezen csírázó ernyősvirágú fajokkal
(petrezselyem, sárgarépa), hogy azok kelését serkentse, vagy kétéves növénykultúrákkal (pl. konyhakömény), a kert jobb kihasználása miatt. Bár nem
kimondottan dísznövény, dekoratív, sárga ernyős
virágzataival és különleges textúrájú leveleivel a vidéki kertek nyár eleji látványossága. Virágait illatos
nyári csokrok gazdagítására is használják, vázatartóssága kb. 10 nap.
BOTANIKAI JELLEMZŐK A kapor egyéves, lágyszárú növény. Szára 40-150 cm magas, üreges,
levelei fonalszerűen vékonyak. A kapor virágzata
összetett ernyő, mely a főszáron akára 20 cm-es
átmérőt is elérheti, benne a virágok aprók, élénksárga színűek, májustól júliusig nyílnak. Termései
sötétbarnák, tojásdad alakúak, lapítottak, oldaluk
bordázott, egyenetlenül érve peregnek. A kertben
elszóródva évekig újra kikel és fenntartja magát. A
magok csírázóképességüket akár 5 évig is megőrzik.
KÖRNYEZETI IGÉNYEI A kerti kapor kifejezetten
hidegtűrő növény, a fiatal növények az enyhébb

tavaszi fagyokat jól tűrik, így már igen korán vethető. Ideálisak számára a könnyen melegedő, jó
vízgazdálkodású talajok és a kert szélvédett részei.
Vízigénye közepes, a szárak fejlődésétől virágzásig
fokozott.
SZAPORÍTÁSA A kapor magvetéssel szaporítható. A magok már 8-10 °C-on intenzíven csíráznak,
így vetése március-áprilisban az első kerti munkák között elvégezhető, csírázása 5-20 napig tart.
A vetésmélység 1,5-2 cm. Ha levelét frissen vagy
szárított fűszerként akarjuk használni, 12 cm-es
sortávolságra vessük a magokat, míg ha a magját
akarjuk betakarítani, nagyobb, 24 cm-es sortávolságot válasszunk. A kikelt csíranövények az átültetést nehezen viselik, ezért ha csak a balkonon van
lehetőségünk kertészkedésre, a magokat közvetlenül végleges helyükre, a cserépbe ültessük.

Kerti tipp
A kapormag alkalmazása kevéssé ismert,
mint a hajtásoké, ugyanakkor érdemes kipróbálni! Íze pikánsabb, mint a leveleké, szárítva és pörkölve is használható zöldséges
ételekbe, levesekbe, kenyérfélék ízesítésére.
A belőle készült főzet emésztőszervi panaszok enyhítésére alkalmas.

Kerti tipp
Hogy folyamatosan szedhessük a kapor friss
hajtásait fűszernek, érdemes szakaszos vetést alkalmazni. Ehhez a vetést március elejétől május közepéig kell időzíteni és körülbelül kéthetente ismételni. Utóveteményként
július-augusztusban vethető, így az őszi időszakban is friss zöldfűszerként szedhetjük.
BETAKARÍTÁSA A kapor zöld hajtásait akkor kell
betakarítani, amikor a hajtások körülbelül 25-40 cm
hosszúságúak. Hűtőben tárolva jó pár napig frissek
maradnak, ha azonban később szárítva akarjuk
felhasználni, akkor törekedjünk a gyors szárításra,
amihez szellős, árnyékos és védett helyet keressünk.
A magok betakarításának ideje akkor van, amikor
a virágzatok főernyőiben található termések már
barna színűek. Betakarítás után érdemes pár napig

utóérlelni és szárítani a magokat. Fontos, hogy a
kaporhajtás és -mag is érzékeny a hőre, ezért ha
nem természetes úton szárítjuk, akkor se emeljük
a hőmérsékletet 45 °C fölé. A száraz kaporlevelet
aromaanyagai és színe megóvása érdekében zárt
tárolóban kell tartani, mivel a levegő páratartalmára, fényre igen érzékeny, erős illata miatt pedig más
fűszerektől, gyógynövényektől mindig különítsük el.
dr. Kindlovits Sára
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Növényi betegségek

Természetes szerek
az ökológiai termesztésben
Az Európai Unió folyamatosan bővíti az
úgynevezett egyszerű anyagok listáját. Ebbe a
csoportba azok az anyagok tartoznak, melyek
élelmiszerek vagy gyógyhatású anyagok, de
kifejezett növényvédelmi hatással is rendelkeznek. Előnyük, hogy a javasolt felhasználási
körülmények között sem a környezetre, sem az
emberi egészségre nem jelentenek kockázatot.
Így az ökológiai termesztésben, a házikertek
vegyes növényállományaiban használatuk javasolt. Ezek a termékek nem növényvédő szerként
vannak kereskedelmi forgalomban, hanem
élelmiszer-, háztartási, gyógynövényboltokban
és táplálék-kiegészítőket árusító üzletekben,
valamint gyógyszertárakban szerezhetők be.
Az aktuális lista 18 egyszerű anyagot sorol fel, melyek között állatok, illetve rovarok elleni szerek is
találhatók. Jelen válogatás csak a betegségek elleni
anyagokra tér ki.
MEZEI ZSURLÓ FŐZET Régóta ismert a mezei
zsurló növényi betegségek elleni hatása. A javaslat
szerint 20 gramm szárított zsurlót esővízben vagy
természetes forrásból származó 1 liter hideg vízben
kell áztatni 30 percig, majd 45 percig forralni. Lehűlés után az 1 literes oldat átszűrve, majd 10 liter
vízzel felhígítva alkalmas a növények permetezésére. Tehát 2 g száraz zsurló szükséges 1 liter permetléhez. Az elkészített permetlé 24 órán túl már nem
használható. Almafélék lisztharmata, varasodása,
őszibarack tafrinás levélfodrosodása, bogyósoknál
a botritiszes (szürkepenészes) rothadás, lisztharmat, levélfoltosság, szőlőben peronoszpóra és
lisztharmat, burgonyában és paradicsomban
levélfoltbetegségek ellen
ajánlott permetezéssel

kijuttatva évente többszöri alkalommal, elsősorban esős időjáráskor. A zsurló kedvező hatását a
talaj takarásához használt mulcshoz keverve is
kifejti: 90 g zsurlót 1 kg mulcshoz kell adagolni
évente 1 alkalommal.
SZÓDABIKARBÓNA (nátriumhidrogénkarbonát, NaHCO3)
Zöldségféléknél, gyümölcsfé
léknél, dísznövényeknél sza
bad földön és hajtatott állományban lisztharmatbetegség ellen 0,3-1%-os töménységben 300-600 liter/
ha vízmennyiségben ajánlott. 10 liter permetléhez
30-100 g szódabikarbónát kell
feloldani. A magasabb dózis alkalmazása előtt próbapermetezés javasolt az esetleges perzselés megelőzésére, különösen a dísznövényeknél. A kezeléseket legalább 10 naponta érdemes megismételni.
Szüret után a cseresznye, meggy, almafélék
termésének tárolási betegségei szódabikarbóna
1-4%-os oldatával végzett oldatba mártással vagy
felületi permetezéssel megelőzhetők.
CSALÁN Vizes oldata permetezés formájában és
szárított növényi lombja mulcshoz keverve is kifejti
gombaölő hatását.
Törzsoldat készítéséhez 75 g zöld vagy 15 g
szárított csalánlevelet, zöld hajtást kell 1 liter vízben áztatni 4 napig szobahőmérsékleten többszöri
kevergetéssel, majd leszűrni és 5 liter vízzel hígítani. Zárt edényben tárolandó.
Permetléje káposztafélék alternáriás levélfoltossága, uborka-lisztharmat, gyümölcsfajok
virágfertőző moníliája és botritiszes rothadása,
szőlő-peronoszpóra és burgonya-fitoftóra (burgonyavész) ellen hatásos. Uborka, paradicsom, vala-

mint dísz Prunus fafajok
(szilvafélék) és rózsafélék
esetén 1 kg talajtakaró
mulcshoz 83 g szárított
csalán elkeverve az adott
növények gombabetegségei ellen védő hatást gyakorol.
TEJSAVÓ A tejipari melléktermékként árusított
tejsavó 0,6-3%-os oldatával (6-30 ml savó/1 liter víz) a kabakosok lisztharmata ellen lehet védekezni. Vetés után legkorábban harmadik héttől
az intenzív indaképződés végéig ajánlott 7 napos
időközönként permetezni. Virágbimbók megjelenésekor a kezeléseket be kell fejezni. Permetezés
csak a reggeli órákban végezhető, az oldat fémtartályban nem tárolható. A tejsavó meztelen és
házas csigák csalogató anyagaként is kiváló (szerző
megjegyzése).
OLTOTT MÉSZ (mésztej, kalcium-hidroxid) Az élelmiszeradalék-tisztaságú mészoldat gombaölő hatású. 24-33%-os szuszpenzióját almástermésűek
és csonthéjasok fakérgét károsító nektriás kéregrákja és egyéb betegsége ellen a fakéregre kell kijuttatni (szórópisztollyal, permetezéssel vagy ecseteléssel). A kezeléseket levélhullás után november,
december hónapban 21 napos időközt betartva kell
alkalmazni. Kezelés előtt a nektriás sebeket ajánlott kitisztítani. A fák metszési felületének kezelésére is felhasználható.
HIDROGÉN-PEROXID Gombák és baktériumok
ellen kertészeti eszközök fertőtlenítésére 5% vagy
annál hígabb kész hidrogén-peroxid készítmény
ajánlott. A fémeszközöket (ollót, kést, fűrészt) alkalmazásuk előtt (minden új növénynél) 1,5-3%-os
hidrogén-peroxid oldatban kell áztatni, majd kivételük után legalább 0,5-1 percig várni kell. A vágófelületről a szer vízben áztatással is eltávolítható
(szerző megjegyése).
Zöldség és virág vetőmagok gombás és baktériumos fertőzése elleni csávázásra, a maghéjon
megtapadt kórokozók ellen 10-50 g/liter koncentrációjú oldatban 10-15 percig ajánlott áztatni közvetlenül vetés előtt. A növényfajok érzékenysége
különböző, a töményebb oldat csírakárosodást

okozhat, ezért próbakezelés ajánlott.
HÁZTARTÁSI
ECET
A gomba- és baktériumölő hatású ecetet
magcsávázásra és eszközök fertőtlenítésére
is ajánlják. Gabonafélék
és zöldségfélék magjainak csávázásánál az
5-10%-os ételecet 1:1
arányú vízoldatában kell
a magvakat áztatni betakarítás után télen.
Vágóeszközök fertőtlenítését elsősorban díszfák baktériumos és a faszövetben élő, nehezen leküzdhető gombabetegségek megelőző védekezéséhez vizsgálták. Az ölő hatás csak akkor biztosított,
ha minden vágás előtt az olló, fűrész vágófelületét
az ecetoldattal lekezelik, és felhasználás előtt legalább fél percig azt száradni hagyják.
FŰZFAKÉREG FŐZET Gyógyszertári tisztaságú
fűzfakérget rozsdamentes acél edényben 80 Celsius-fokra felmelegített eső- vagy forrásvízbe kell
tenni, majd 2 órán át lassú tűzön forralni az elegyet, és kihűlés után átszűrni. Ajánlott töménység:
2,22 g fűzfakéreg/1 liter vízben. A kész oldatot 24
órán belül fel kell használni.
Alkalmazható őszibarack tafrinás levélfodrosodása ellen piros bimbós állapotig, almafélék
lisztharmata, varasodása és szőlő peronoszpórája,
lisztharmata ellen. A permetezés csak 25 °C alatt
végezhető.
Dr. Némethy Zsuzsanna

Jó tudni!
A növényvédelemben használható egyszerű
anyagokról további részletes ismertetés a http://
portal.nebih.gov.hu/-/novenyvedelembenf elhas znalhato -nem- enge del y kotele s termekek-a-kornyezettudatos-felhasznalokreszere linken található.
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Mezei pocok, az ellenség
Forrás: bekesijarasok.hu

A mezei pocok veszélyes károsító, mely ellen
nem csak szükséges, de egy rendelet értelmében a földhasználónak és termelőnek kötelessége is védekezni.
NAGY SZAPORULAT Tömeges felszaporodása
nagy veszélyt jelent a mezőgazdasági és kertészeti
kultúrákra, valamint az őszi vetésű szántóföldi növényekre. Hektárszám képesek letarolni és a föld
színével egyenlővé tenni élőhelyükön a növényállományt, vagy megtizedelni a betakarítható termést.
Ha kedvező, száraz, enyhe téli időjárás alakul, ha
betegség sem tizedeli őket, akkor sok a túlélő, így
nagy szaporulat várja türelmetlenül a kitavaszodást, további veszélyt jelentve a majdani tavaszi
vetésű kultúrákra.
Életmódjának két érdekessége, egyrészt, hogy
hihetetlen szapora, egy évben egy párnak 150-200
szaporulata is lehet, másrészt, hogy ez az óriási tömeg kedvezőtlen feltételek mellett hirtelen pár nap

alatt képes elpusztulni, valamilyen stresszhatás,
kedvezőtlen időjárási körülmény, vagy egy járványos megbetegedés következtében.
NEM VÁLOGATÓS A mezei pocok igen kicsi rágcsáló, teste mindössze 10 cm hosszú, rövid farka
3 cm. Bundája a hátoldalán barnás, vagy sárgásszürke, hasi oldalán szennyes fehér, lábai fehérek.
Hatalmas az étvágya, falánk és nem válogatós.
Csemegéje mindenféle növényi rész. Szereti a friss
zöldeket, hajtásokat, magvakat, a gyümölcs- és
zöldségféléket, a gyökereket, de ínség idején a fakéreggel is beéri.
Általában mezőgazdasági területen fordul elő,
ahol 20-30 cm mélyen a föld alatt járatokat ás.
Van egy központi kamrája, ahonnan sugárirányban
vezetnek járatai. Folyosóinak 5-7 kijárata is lehet, s
a lyukakat a felszínen jól látható, kitaposott ösvények kötik össze. Társaságkedvelő, a családok nagy
csapatokban tanyáznak békességben, egymás tőszomszédságában.
A tél folyamán nemcsak a szabad földön él,
hanem behúzódik raktárakba, istállókba, melléképületekbe, de otthon a kertben is találkozhatunk
vele. Megdézsmálja éléskamránk készletét, sőt,
ürülékével betegségeket terjeszthet. Nem alszik téli
álmot, rendszeresen táplálkozik, az állandóan növő
metszőfogaiból következő rágási kényszere miatt a
hótakaró alatt sem pihen. Március-áprilistól októberig szaporodik.

Jó tudni!
Természetes ellenségük a ragadozó madarakon
kívül a sikló, de a menyét, nyest, róka, aranysakál is, ház körül pedig még a kutya és macska
is szóba jöhet.
Míg ősszel erős fertőzésnek számít a 100
m2-enként 3 vagy több lakott járat, addig tavasszal 100 m2-enként már 1-2 lakott járat is
veszélyességi küszöb, és védekezni kell.

V É D E K E Z É S:
Mezőgazdasági területen
felmérésük úgy
történik, hogy
a talált lyukakat betapossák,
majd 24 óra Ülő vagy „T” fák a ragadozó madaraknak (fotó: internet)
múlva a pockok által kibontott, tehát a lakott járatokat megszámlálják. Gyengébb fertőzésnél a természetes
védekezés eszköze lehet, az ülő, vagy „T” alakú fák
kihelyezése mely a ragadozó madarak vadászatát
segíti, bár ezek a madarak kerítések oszlopait, sőt
az útszéli kresz-táblákat is ragyogóan ki tudják
használni leshelyként. Időben elvégzett talajműveléssel, talajforgatással megakadályozható, hogy
pocokcsaládok telepedjenek meg adott területen.
Nagyobb fertőzéskor szükség lehet kémiai
szerekre. Magyarországon a szabad forgalmú növényvédő szerek közül két készítményt lehet felhasználni pocok elleni védekezésre. Az Arvalin LR
lótücsökirtó csalétek és rágcsálóirtót a lakott já-

ratba kell helyezni 2-3 szem/járat dózisban. Ügyelni
kell, hogy a szerhez haszonállat, apróvad ne férjen
hozzá, azt a talaj felületére szórni szigorúan tilos!
A Delu pocokriasztó készítményt szintén a lyukba
kell helyezni, 6 g/lakott járat dózisban. A megfelelő
hatáshoz szükség lehet megismételt védekezésre.
Növényvédelmi szakirányítót is foglalkoztató
gazdák hozzájuthatnak ún. szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező vegyszerhez, növényvédelmi
technológiához is, melyeket pontosan előírt szabályok betartásával alkalmazhatnak.
A ház körül megjelenő pockok ellen hasznosak és hatásosak lehetnek az egerek és patkányok
ellen az OTH által engedélyezett szabad forgalmú
irtószerek is, melyek a címkén feltüntetett utasítás
szerint, szintén kellő körültekintéssel alkalmazandók.
Ha egy bizonyos helyet, területet, pl. raktárat,
magtárat, állattartó telepet stb. szeretnénk megvédeni a kellemetlen rágcsálóktól vegyszer nélkül,
választhatunk a különböző elektromos ultrahangos
rágcsálóriasztó készülékek közül is.
Taxner Ágnes

Füvesít? Gyepet telepít?
Használja a SUBSTRAL® START
INDÍTÓ GYEPTRÁGYÁT
minden gyeptelepítéskor!

Magvetés vagy gyeptéglás telepítés
esetén is segíti
a begyökeresedés folyamatát
és gyorsítja a kezdeti növekedést.
Foszforban gazdag, speciális, hosszú
hatású műtrágya.

Használja a vetőmag, valamint
a gyeptrágya egyszerű
és egyenletes kiszórásához a

SUBSTRAL®
EASYGREEN
UNIVERZÁLIS
SZÓRÓKOCSIT!
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www.substral.hu
Pocoklyukak, és a köztük kitaposott ösvények (fotó: T. Á.)
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Új előírások és szerek a rágcsálóirtásban
Nagy változás történik a rágcsálóirtásban márciustól, ezért nem érdemes rutinból vásárolni
és felhasználni a szereket azoknak, akik maguk
akarják kiirtani a háztartásukban, gazdaságukban felbukkant egereket vagy patkányokat.
A változást az előírások egész Európai Unióra
kiterjedő módosítása okozza. Az új szabályok
szerint ugyanis csökken a lakossági forgalomba
kerülő rágcsálóirtó szerekben lévő hatóanyag
mennyisége, valamint azt is korlátozták, hogy
egy csomagolásban mennyi irtószer lehet.
FELSŐ KORLÁTOK Eddig a maximális hatóanyagtartalom 0,005 százalék volt, ez márciustól nem
lehet több, mint 0,003 százalék. A bolti forgalomba hozható szerek maximális csomagolási mérete
az egerek ellen 50 gramm, a patkányok ellen pedig
150 gramm lesz. Eddig ennek nem volt felső korlátja.
AGGODALOMRA NINCS OK Dr. Bajomi Dániel,
a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének
elnöke szerint a felhasználóknak nem kell aggód
niuk, hiszen a vizsgálatok azt mutatják, hogy az új,
csökkentett hatóanyag-tartalmú szerek továbbra
is hatékonyak a rágcsálók ellen, azonban a csomagolási méretek maximalizálása miatt az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani az elegendő
mennyiségű csalétek kihelyezésére. Ha az irtás során a csalétek elfogyott, de a rágcsálók jelenléte
nem szűnt meg, az azt mutatja, hogy a rágcsálók
számához képest a kihelyezett irtószer nem volt
elég. Ebben az esetben mindaddig újabb irtószert
kell kirakni, amíg a rágcsálók el nem tűnnek.
EGYSZERŰ MATEMATIKA, hogyha valaki a korábbival azonos hatóanyag-mennyiséget akar vásárolni, akkor márciustól az eddig megszokott egy
doboz helyett akár négyet is be
kell szereznie az egy csomagban eladható
maximá-

Jó tudni!
A nagyobb hatóanyag-tartalmú és kiszerelésű
szerek továbbra is alkalmazhatók a kártevőirtásban, de ezeket csak olyan szakemberek vásárolhatják és használhatják, akiknek megvan
az egészségügyi kártevőirtó képesítésük.
lis mennyiség és a kötelező hatóanyag-csökkentés
miatt. Természetesen nem kell automatikusan átszámolni minden esetben a mennyiséget és kevesebb irtószerrel is lehet próbálkozni, de ha az nem
bizonyul elégnek, akkor a hiba nem a termékben,
hanem a kihelyezett mennyiségben van, és újabb
csalétkek lerakásával a probléma továbbra is megoldható.
A KORSZERŰ IRTÓSZEREK már olyan zárt csomagolásban kerülnek forgalomba, amelyek kihelyezésénél nem is kell megérintenünk az irtószereket,
és így az esetleg fel nem használt szerek is biztonsággal eltárolhatók. Mindenesetre aki a még
forgalomban lévő, nagyobb hatóanyag-tartalmú
szerekből akar vásárolni, annak sietnie kell, mert a
jelenlegi termékek gyorsan elfogyhatnak a boltokból. A gyártók már elkezdik az új szereket szállítani,
így márciustól már ezekkel találkozhatunk az üzletekben. Vásárlás előtt érdemes tájékozódni arról,
hogy a régi vagy már az új termék van a polcon, és
ennek megfelelő mennyiséget kell beszerezni.
KÖTELEZŐ ETETŐLÁDA A felhasználás során fontos új előírás, hogy a terméket a felhasználóknak
kötelező illetéktelenek számára nem hozzáférhető
és kinyitható etetőládába kihelyezni. Ezeket az eszközöket a vásárlás helyén az irtószerekkel együtt
be lehet szerezni. Az etetőládák úgy vannak kialakítva, hogy azokba csak a rágcsálók tudnak bejutni,
így a háziállatok és kisgyermekek teljes védettségben vannak. Az etetőládákat használat után el lehet tenni, hiszen később újra felhasználhatók, így
nem kell mindig újabbat vásárolni.
Tóth Levente

