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Az örökzöld sem kivétel

Start a kiskertben

Többet a zöldborsóról

Tavaszi gyepápolás

Körtefák betegségei



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!

Aliette®

Gombaölô szer

Decis®

Rovarkártevôk ellen

Új formulációjú piretroid 
rovarölő szer
    - gyors taglózó hatás
    - kiváló tapadás
    - jó esőállóság

Kapható a gazdaboltokban 
5 x 3 ml és 50 ml kiszerelésekben

A tökéletes megoldás
    -  egyedi formuláció
    -  hatékony számos moszatgomba 
 faj ellen
    -  kiválóan alkalmazható csírakori 
       betegségek és peronoszpórafélék 
 ellen

  Kapható a gazdaboltokban 
  100 ml kiszerelésben

    -  hatóanyaga a növény természetes védekező
       mechanizmusát megerősítve fejti ki hatását
    -  felszívódó hatású, hosszú hatástartamú
    -  saláta, uborka, és dohány peronoszpóra ellen
    -  almatermésűekben tűzelhalás ellen

Kapható a gazdaboltokban 
15 g és 250 g kiszerelésekben

Previcur® Energy
Gombabetegségek ellen
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Nézzünk körbe a zöldborsó háza táján. A borsó 
az egyik legkiválóbb tápláló hüvelyes zöldség, 
mert antioxidáns, C-, K- és B-komplex 
vi ta mi no kat, ezenkívül többféle ásványi 
anyagot, mint cink, vas, kalcium és mangán is 
tartalmaz. Kiváló fehérjeforrás és rostban is 
gazdag. Agy- és szív- és érrendszeri be teg sé-
gek re, koleszterin csökkentésére is alkalmas, 
mert esszenciális zsírsavak vannak benne. 
Fogyókúra alatt is bátran lehet fogyasztani. 

ÁLTALÁBAN A zöldborsó a hüvelyesek csa-
ládjába tartozik, pillangósvirágú, és egyben kis 
tápanyagigényû növény. A legjobb tulajdonsá-
ga, hogy gyökerén gümôk találhatók, melyekben 
nitrogént megkötô baktériumok telepednek meg, 
így egyidejûleg zöldtrágyát is szolgáltatnak a ta-
lajnak. 

A vetés mélysége általában 6-8 cm, ami-
hez a sort kapával húzzuk ki. A vetés távolsága 
a fajtától függ 12–24 cm, az alacsony növésûeket 
sûrûbben, a magasakat ritkábban vetjük. A ma-
gasabb növésû fajtákat ajánlott támrendszer mel-
lett nevelni. Vannak, akik 6-7 szemes fészekbe  
vetik a borsót. 

A virágzás optimális hômérséklete 15-18 fok. 
Itt említeném meg a tél alá vetést, ami október 
második felétôl novemberig terjedô idôszakot je-
lent. A vetést úgy idôzítsük, hogy a magok tava-
szig már ne keljenek ki, ha meleg és hosszú az 
ôsz, akkor ezzel várni kell. Ha folyamatosan sze-
retnénk zsenge borsót szedni a kertünkben, akkor 
osszuk több szakaszra a vetést. Ha két- vagy há-
romhetente vetünk egy újabb sort, akkor ennyi 
idôközönként lesz friss, zsenge borsónk. A borsó 

önmagával össze nem férô növény, ezért legalább 
3-4 évig ne kerüljön ugyanarra a helyre. 

A legtöbb tévhit a fajtákkal kapcsolatosan 
alakult ki, ezért fejtsük ki bôvebben. 

BORSÓFAJTÁK A HÁZIKERTBEN
• Velôborsó: (Oskar, Sommerwood, Korvin, Tiara)

Jellemzôen magas a cukortartalma és kivá-
ló az íze. Valójában az áprilisi vetést kedveli, 
nagyobb a melegigénye, így egy kicsit késôbb 
is érik. A cukor nem olyan gyorsan alakul át 
keményítôvé, viszont szedésével nem szabad 
várni. A szemek nagyok, sima felületûek, az 
érett borsószem lisztes, azonban lassan vénül. 
Csírázáskor az alacsony hômérsékletet meg-
sínyli a növény. Lassabban adja le éréskor a 

Fejtsük ki!

Kerti tipp

Betakarítás után a növényt ne tépjük ki a 
gyökerével együtt. Legjobb metszôollóval 
elvágni a szárát és a gyökerét bent hagy-
ni a földben, hogy a gyökérzeten megkötött 
nitrogént hasznosíthassa a következô vete-
mény (pl. paradicsom, paprika). 
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mag a nedvességtartalmát, hosszabb ideig 
megtartja zsengeségét, frissességét, ezért 
hosszabb ideig takarítható be jó minôségben. 
Vetômagja ráncos felületû, pogácsa vagy sza-
bálytalanul szögletes alakú. Elônye: nyersen 
fogyasztva a zsenge velôborsó nagyon édes 
és puha, tévesen „cukorborsónak” is hívják. 
Másodvetésre is alkalmas, de kisebb hozamra 
kell számítani, mint a tavaszi vetésbôl.

• Kifejtôborsó: (Rajnai törpe, Debreceni vilá-
goszöld és Debreceni sötétzöld fajták)
Bírja a fagyos tavaszi idôjárást, februárban, 
márciusban már vethetô, 3-4 °C-on is csírázik. 
A kikelt növények a mínusz 4-5 °C fagyo-
kat is elviselik. Leszedés után nem állhat órá-
kat, mert a benne lévô cukor gyorsan átala-
kul keményítôvé, és ezzel elveszti finomságát. 
A száraz magja gömbölyû, hántolható. 

• Cukorborsó:
Az igazi cukorborsó az, melynek a hüvelye 
nem tartalmaz pergamenszerû hártyát, ezért 
a hüvellyel együtt is fogyaszthatunk, amikor a 

szemek még nem fejlôdtek ki benne. Legma-
gasabb a cukortartalma. 
Éghajlati viszonyaink között a középérésû faj-
ták adják a legkiegyenlítettebb termésátlagot.

A borsófajták választásában kérjenek segít-
séget a szaküzletekben, ahol mindenki megtalál-
hatja az igényeinek megfelelô fajtát, csávázott és 
csávázatlan formában, széles választékban. 

Bors Anita 

Kerti tipp

A kitartó kertész akár meg is duplázhatja a 
borsó mennyiségét, ha kelés után, amikor 
a növények elérik az 5-10 cm magasságot, a 
tetejüket visszacsípi, így elágazódásra kény-
szerül, nem egy szárat fog nevelni, hanem 
kettôt. Két száron több virág képzôdik, több 
termés lesz. Kemény munka, de megéri! 
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A növényvédelmi lehetôségek között 
napjainkban fokozatosan teret nyernek a 
környezetkímélô módszerek, és egyre több 
kertbarát igyekszik ebben a szellemben 
gondozni a növényeit, legyen szó akár 
virágos balkonnövényekrôl, akár kerti 
zöldségnövényekrôl.

A környezetet nem terhelô biológiai készítmények 
használatával nemcsak kíméljük környezetünket, 
hanem használata az emberi vagy állati egészség-
re tekintve semmilyen kockázatot nem jelent. 

A Trifender®WP/Trifender®Pro (10-20 g/10 l
víz) termékben lévô Trichoderma asperellum 
hasznos gomba az életmódjából adódóan fé-
kezi a kórokozó gombák elszaporodását, és ez-
zel minimálisra csökkenti a gyökeret és a szár-
nyaki részt támadó betegségek kialakulásának 
lehetôségét, mint amilyen például a hervadá-
sos tüneteket okozó fuzárium, pítium, verticílium 
stb., valamint a talajban lévô tápanyagokat a 
növény számára felvehetôvé alakítja, a talaj-
ban lévô szár- és gyökérmaradványokat elbont-
ja és az általa termelt anyagok fokozzák a gyökér 
növekedését, aminek köszönhetôen javul a táp-
anyagok és a víz felvétele is. 

A talajban elôforduló lárvák, rovarok és fonal-
férgek a gyökér károsításával okoznak problémát, 
mivel a megrágott vagy szívogatott gyökér nem 
képes megfelelôen táplálni a növényünket. Ezek a 
kártevôk sokszor már az ültetésre használt virág-
földben élnek, vagy kertünk talajában szaporod-
nak el káros mértékben. 

Az Artis® (15-30 g/10 l víz) mikrobiológiai
készítmény a hasznos Arthrobotrys oligospora 

gombát tartalmazza, amely képes természetes 
úton gátolni a talajban élô kártevôk felszaporo-
dását, illetve hatékonyan kiszorítani ôket a talaj-
ból, így biztosítva a gyökér töretlen fejlôdésének 
lehetôségét. 

Miután a talajt a károsítóktól teljesen kitisz-
títottuk, a gyökérképzést növényi hormonokkal 
tudjuk gyorsítani. 

A Volldünger Bio 
GR® (0,5-4 kg/100 m2) 
egy olyan új, alaptrá-
gyaként al kal maz ha tó 
bio sti mu lá tor, amely 
nagy mennyiségben 
tar tal maz nö vé nyi 
hor mo no kat, ame-
lyek a gyökér tömeg 
növeke dé sé ben és 
a korai fejlôdésben, 
valamint a genera-
tív folyama tok ban is pozitívan befolyásolják az 
állo mány fej lô dését. Ugyanakkor a magas növényi 
ere de tû szer ves anyag-tartalma miatt a talaj mik-
robiológiai életére is kedvezôen hat.

A Kwizda Agro által forgalmazott innovatív 
termékekkel a növényeink számára egészséges ta-
lajéletet biztosító mikrobiológiai és biostimulátor 
készítményeket alkalmazva környezetkímélô mó-
don fékezhetjük a károsítók terjedését, és egyúttal 
javíthatjuk a talaj biológiai egyensúlyát és a gyö-
kértömeg erôteljes növekedését.

Mártha Izabella
Kwizda Agro

Egy jó starttal minden könnyebb



4

Az üveggel vagy fóliával fedett 
létesítményekben történô termesztést, az 
úgynevezett hajtatást sok zöldségnövény-
kultúránál alkalmazzuk. Az ilyen ter-
mesz tô létesítmények számos kivitelben 
készülhetnek. A kisebb üzemekben, általában 
palántanevelés céljára használt, fûtetlen, 
egyhajós fóliasátraktól a nagyüzemi 
zöldségtermesztésre alkalmas, klimatizált, akár 
több hektáros üvegházakig, a leg kü lön félébb 
felszereltséggel alkalmazzuk azokat. 

A palántanevelô létesítményeknek kö szön he tôen 
már kora tavasszal indíthatjuk a kiültetendô nö-
vények elôállítását. A magas felszereltségû, auto-
matizált, fûthetô termesztôházakban pedig akár 
egész évben nevelhetjük a zöldségnövényeket, és 
így az év azon szakában is friss zöldséggel láthat-
juk el a piacot, amikor szabad földön az idôjárás 
nem teszi lehetôvé a termesztésüket.

A kis méretben, egyszerû kivitelben készült 
fó liasátor minden kertben jól kihasználható.  
A fagy  érzékeny edényes dísznövények fagymentes 
teleltetésétôl a tavaszi palántanevelésen keresz-
tül az ôszi termesztésen át sok célnak megfelel.

A FÓLIASÁTOR VÁZA A fóliasátrak bordái lehet-
nek ívesek (ekkor egy klasszikus, alagútszerû szer-
kezetet kapunk), illetve lehetnek hagyományos,  
sátor vagy kis ház formában rendezettek. A fólia-
sátrak fô szerkezeti elemei a váz, illetve az arra 
terített, kifeszített fólia. A váz leggyakrabban  
fából, mûanyagból vagy fémbôl készül. 

A faszerkezet építése könnyû, az alapanyag 
beszerzése egyszerû, jól variálható. Hátránya, 
hogy a fa – még ha felületkezelô anyaggal be is 
vonták – nem idôtálló, a fóliasátorban közel ál-

landó 100% páratartalom miatt gyorsan tönk-
remegy. A favázra illesztett fólia könnyen sé-
rül, gyakran kiszakad. A mûanyag váz könnyû, 
de kissé sérülékeny. A stabil szerkezet kialakítá-
sához több mûanyag bordát kell kialakítani, míg 
a fa és fém elemeket ritkábbra is lehet tenni.  
A fólia könnyen rögzíthetô egy mûanyag vázon, il-
letve a fólia mozgásából eredô kopás sem olyan 
számottevô, mint pl. egy faszerkezetnél. A fém-
szerkezet elônye, hogy nagyon tartós. Hátránya, 
hogy az anyagköltség jelentôs, a fóliasátor szük-
ség szerinti áttelepítése pedig kissé nehézkes.  
A fólia fémvázra fektetésekor ügyeljünk rá, hogy 
azokon a részeken, ahol a fólia a vázhoz ér, fek-
tessünk alá még egy réteget, vagy tekerjük kör-
be a vázat egy kis darab fóliával, hogy az élettar-
tamot növeljük. 

A FÓLIA Kertészetekben, gazdaboltokban több 
típusú fóliát tudunk venni. A vastagságuk mel-
lett meghatározó jellemzôjük az UV-tartósság. 
Ez egy fontos jellemzô, ugyanis a fóliasátrak élet-
tartamát a fólia UV-sugárzás hatására történô 
bomlása határozza meg. Minél hosszabban UV-
tartós egy fólia, annál drágább. A 6 hónapos fólia  
12×60 m-es tekercséhez képest egy 3 éves már 
dupla annyiba kerül. Egy pár négyzetméteres, kis-
kerti fóliasátorhoz természetesen nem lesz szük-
ség egy teljes tekercsre, így olyan gazdaboltot  
keressünk, ahol méterre is árusítják. Érdemes mi-
nimum 2 évig UV-tartós fóliát választani, mert 
ennek még megfizethetô a méterára, és a gya-
korlatban a tényleges élettartama (hacsak fizikai  
sérülés nem éri) minimum kétszer ennyi.

A FÓLIA FESZÍTÉSE Amikor a fóliát az elkészített 
vázra feszítjük, nagy gonddal járjunk el. Minden-

Fóliasátrak kis méretben
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gombaölő

permetezősze
r

A szeszélyes 

időjárás ne legyen akadály!

Qualy
       Akár 10 °C alatti hőmérsékleten is 

  hatékony az Almafavarasodás és 

a szőlő Szürkepenészes rothadása ellen.

képpen szélcsendes idôben végezzük ezt a folya-
matot, hiszen a legkisebb fuvallat is úgy belekap 
a fóliába, mintha az egy vitorla volna, amely bal-
esethez vezethet. Lehetôleg olyan napon végez-
zük ezt a munkálatot, amikor süt a nap. Így a fólia 
egy kicsit kitágul, és ebben az állapotában feszül 
a vázra. Ügyeljünk rá, hogy ne feszítsük ki nagyon, 
nehogy elszakadjon majd, amikor egy kicsit össze-
megy, ha elment a nap. Ha borult idôben húzzuk a 
fóliát, akármennyire is megfeszítjük, laza lesz vé-
gül, ha kisüt a nap.

A váz körül alakítsunk ki egy árkot. A fólia kör-
ben minimum 50 cm-rel lógjon túl a vázon, bele 
az árokba. Feszítéskor egymással szemben, az 
árokban haladva tudjuk húzni és mindjárt rögzí-
teni is a fóliát. Szükség esetén vaskampókkal rög-
zíthetjük a sarkokat.

Fóliasátrunk lehetôség szerint teljes napsütést 
kapjon, fôleg, ha termeszteni szeretnénk benne. 

Napjainkban egyre több kertben lát-
ni kisméretû, kertészet árudákban kapható, mo-
bil szerkezeteket. Ezek tökéletesen megfelelnek 

a hobbikertészeknek, akik csak saját palánta ne-
velésére keresnek megoldást. A nagyobb méretû 
szerkezetek esetében azonban ügyelni kell arra, 
hogy bizonyos méret felett építésiengedély-köte-
les a fóliasátor telepítése.

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp

Amennyiben a nyári hónapokban termesz-
téssel szeretnénk kihasználni a fóliánkat, 
be kell szerezni egy tekercs raschel hálót 
is. Ez a kertészeti kultúrák takarására, ár-
nyékolására használt anyag kívülrôl a fó-
liasátorra terítve megóvja a növényeinket 
a túlmelegedéstôl, égéstôl. Leggyakrabban 
zöld színben találkozunk vele a gazdaboltok-
ban, de ha tehetjük, inkább narancs- vagy 
citromsárgát válasszunk, mert ezeknek vala-
mivel jobb a hatásfokuk. 
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A fekete ribiszke népszerû bogyós gyümölcs, 
amely viszonylag kis helyet igényel és telepítés 
után gyorsan termôre fordul. A napfényt 
vagy a félárnyékot kedveli, azonban, ahol 
melegebbek a nyarak, félárnyékba vagy 
meredek lejtôre kell ültetni ôket. A növény 
betegségeinek csökkentésére, mindenképpen 
napos, jól szellôzô helyet válasszunk. 

TELEPÍTÉS Hosszú életû gyümölcs lehet, hosz-
szú évekig magas terméshozamot biztosít, ha jól 
elôkészítjük a talajt. Készítsünk ültetôgödröt, ebbe 
pedig szórjunk komposztot vagy jó érett trágyát. 
A gyökeres növények elterjeszkednek. Van, aki arra 
esküszik, hogy ültetés után minden vesszôt visz-
sza kell metszeni, három centiméternyi távolságra 
a talajtól, hogy erôs hajtásai és gyökerei nôjenek. 
Mások inkább nem távolítják el az összes vesszôt 
telepítéskor, mert a levél lombozata gyorsab-
ban fejlôdik és sokkal életerôsebb, ha az egyéves 
vesszôket meghagyják. Ha a feketeribiszke-bok-
rokat egyenként szeretnénk növeszteni, hagy-
junk két méter távolságot közöttük. Ugyanakkor 
élô sövényként is lehet ültetni, ebben az esetben 
csak egyméternyi távolságot kell közöttük hagyni. 
A házikerti kiskertekbe törzses ribiszke cse me té ket 

Fekete ribiszke metszése, 
termesztése

A fekete ribiszke hûvös, jó vízelvezetésû,  
kemény, termékeny talajban fejlôdik a leg-
jobban. Fontos, hogy használjunk 5-10 cen-
timéternyi talajtakarót (szalma, vágott fû, 
fakéreg) a növények körül, ami védelmet 
nyújt a felszínre törô gyökereknek, ugyan-
akkor hûvösen és nedvesen tartja a talajt. 
A fekete ribiszke rendkívül zamatos és magas 
C-vitamin-tartalmú. 

 Jó tudni!

érdemes ültetni, mert ezek több, szebb gyümöl-
csöt teremnek és a gyümölcs betakarítása is sok-
kal kényelmesebb, mint a bokrokról. 

RENDSZERES METSZÉS A fekete ribiszke ter-
mesztése különbözik a piros és fehér ribisz-
ke termesztésétôl, hiszen legtöbb gyümölcse az 
elôzô évek hajtásain terem. A jó terméshoza-
mot csak rendszeres metszéssel tudjuk fenntar-
tani. A növényeket tél végén vagy kora tavasszal 
kell metszeni, amikor nyugalmi állapotban van-
nak. A ribiszke a kora tavaszi felmelegedés ha-
tására gyorsan fakad, kizöldül. A bôséges termés 
biztosítása érdekében a feketeribiszke-bokro-
kat folyamatosan frissíteni kell. A vesszôk vissza-
vágásánál arra kell törekedni, hogy rajtuk minél 
több termôrügy maradjon meg. Fürtjei fôként az 
oldalrügyekbôl alakulnak ki. Egy tôbôl fejlôdô haj-
tást nem szabad három évnél tovább meghagy-
ni. A közepét mindig hagyjuk szétnyitva, hogy érje  
a napfény. A talajt nyáron tartsuk gyommentesen, 
de ne kapáljunk mélyen, nehogy megsértsük a se-
kélyen elhelyezkedô gyökereket. A korona kialakí-
tása után ne feledkezzünk meg a gyakran elôtörô 
tôsarjak eltávolításáról. 

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp

A fekete ribiszke bogyóit akkor kell leszed-
ni, amikor még szárazak és kemények, és ha 
nem dolgozzuk fel azonnal, akkor szárastól 
szakítsuk le. Azonban, ha frissen akarjuk fo-
gyasztani, jó, ha a bogyók teljesen érettek.



Természetes szakértők

Amikor a kártevők az élelem utáni kutatás során 
a földről a fák lombjába vándorolnak, akkor 
inváziójuknak gátat vethetünk egy ragadós 
szalaggal, melyet a gyümölcsfák, a bokrok és a 
díszfák törzse köré ragasztunk, a támasztókarót 
is körülfogva vele. A kártevők beleragadnak e 
ragacsos csapdába, és nem érik el céljukat. Így 
meg tudjuk védeni gyümölcsfáink koronáját az 
olyan kártevőktől, mint az ékköves faaraszoló 
hernyó, a téli araszoló és más araszolók, az 
almabimbólikasztó ormányos vagy a hangyák …

A szalag 5 m hosszú és megfelelően széles, a rajta 
lévő rovarfogó ragasztó pedig víz- és hőálló. 
Rendkívül ragadós, tehát az igen 
kisméretű gyümölcskártevőket is 
csapdába ejti. A szalag mindkét 
oldala ragadós, használata pedig 
egyszerű, mivel szilikonpapírba 
van csomagolva.

A szalagot ki kell cserélni, 
ha tele lett kártevőkkel.

RAGACSOS 
CSÍKCSAPDA

Kertészkedjen velünk!
UNICHEM GAIA kft. 2146 Mogyoród, Ipar Utca 2, T: +36 28 361 901, o�  ce@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si

ÚJ 
CSOMAGOLÁSBAN

ITT AZ IDEJE A FÁK 
TAVASZI VÉDELMÉNEK!
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A gyümölcsfák közül a körte az egyik 
leggyakoribb fafaj kertjeinkben. Számos fajtája 
ismert, nyár derekától a tél végéig biztosítják 
friss, fogyasztásra édes gyümölcseiket. 
Az ôshonos fajták feltárása és felszaporítása 
tovább növeli fajtagazdagságukat. Érdemes 
ezek után érdeklôdni facsemete-választás, 
vásárlás elôtt, mivel növényvédelmi kezelések 
nélkül is eredményesen termeszthetôk. 

EGÉSZSÉGES FACSEMETÉT VÁLASSZUNK 
A körtefáknak több vírus- és fitoplazmás beteg-
sége ismert. Ezek többsége fertôzött facseme-
tével kerül be a kertbe. Az oltványon a betegsé-
get tünet nem jelzi. Mivel ezen betegségek ellen 
csak megelôzéssel lehet védekezni, faiskolákból 
származó és növényi útlevéllel ellátott facseme-
tét ajánlott vásárolni. A gyümölcsfák szaporító-
anyag-elôállítását szigorú növény-egészségügyi 
elôírások szabályozzák, azok betartásával a fa-
csemeték egészsége biztosított.

Facsemete-vásárlásnál alaposan meg kell 
vizsgálni a kiválasztott oltványt. Fakérge legyen 
ép, sima. Ha rajta sebek, kéregrepedések, kérgén 
színelváltozások láthatók, ne azt válasszuk. A dús 
fejlett gyökérzet segíti a fa megeredését, gyors 
begyökeresedését, ezt is alaposan nézzük meg.

 
AGROBAKTÉRIUMOS GYÖKÉRGOLYVA Nem 
ritka a faiskolai oltványok gyökerén látható, 
különbözô méretû, egyenetlen felszínû daganatok 

kialakulása, melyek az agrobaktériumos gyökér-
golyva tünetei. A gyökérrôl lemetszve a gyökérzet 
fertôzött maradhat, ezért ilyen tüneteket mutató 
facsemetét ne vásároljon. A fertôzött fa elültetés 
után néhány éven belül elhal, gyökérzetén számos 
golyva látható, amik a talajt is megfertôzik. A be-
teg fa és gyökérzetének eltávolítása, megsemmi-
sítése (elégetése) után annak helyére fás növényt 
5 évig nem szabad ültetni. Ez idô alatt tápnövény 
hiányában a talajban maradt baktériumok elpusz-
tulnak.

MONÍLIÁS GYÜMÖLCSROTHADÁS Alma- és 
körteféléknél a termésen okozott sebek, sérülé-
sek nyomán fertôz a monília (Monilia fructigena) 
gomba. A seb környékén a gyümölcs húsának 
gyors barnulása, puhulása indul meg, és a barna 
folton 2-4 napon belül kifejlôdnek a sárga színû, 
kör alakban elhelyezkedô, 1-2 mm-es gombatele-
pek. A gomba ellen nehéz és gyakran eredmény-
telen a kémiai védekezés, mivel a sebek keletke-
zését követô 2-6 órán belül permetezni kellene a 
gyümölcsöket, amire technikailag nincs lehetôség.  
A sebeket általában a körtében élô gyümölcsmo-
lyok lárvái okozzák, így a monília elleni védekezés 
tulajdonképpen a gyümölcsmolyok elleni védeke-
zéssel azonos. A fertôzött, lepotyogott termést 
folyamatosan érdemes összegyûjteni és elásni. 
Hasonlóan el kell távolítania a fán maradt, össze-
aszalódott gyümölcsmúmiákat, hiszen fertôzési 
források.

Körtefák betegségei

Termésfertôzô monília körtén Körtelevél ventúriás varasodása
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ERWÍNIÁS TÛZELHALÁS Közel 20 évvel ezelôtt 
jelent meg hazánkban a tûzelhalás betegsége, 
mely számos, a rózsafélék családjába tartozó gyü-
mölcs- és díszfafaj részleges vagy teljes elhalását 
okozza. A körte is gazdanövénye, az azon okozott 
gazdasági kár jelentôs. Fiatal hajtáson gyors le-
vélelhalást okoz, a hajtásvég általában visszahaj-
ló. Fertôzés esetén virágoknál gyors feketés színû 
elhalás jelenik meg. Fás részeken besüppedô fol-
tok, majd késôbb rákos sebek képzôdnek. A kór-
okozó meleg- és páraigényes baktérium, meg-
jelenése, járványok kialakulása 18 °C fok feletti 
léghômérsékletnél és tartósan párás, csapadékos 
idôjárási körülmények között várható. A fertôzött, 
elhaló hajtásokat észlelés után mielôbb metsz-
szük ki, távolítsuk el a koronából, és PVC-zsákban 
gyûjtsük össze, semmisítsük meg. Komposztálni 
tilos. Súlyosabb fertôzésnél, ha a fakorona részle-
gesen elhal, a levágott, beteg faágakat a helyszí-
nen kell megsemmisíteni, szállítani a kertben nem 
szabad. Az elsô jellegzetes tünetek észlelésétôl 
réztartalmú szerek bármelyikével javasolt a fá-
kat permetezni, 10 mm-t meghaladó csapadék 
után a kezelést megismételni. A baktérium fakér-

gen történô áttelelése Cu-tartalmú lemosó per-
metezéssel megállítható. A kórokozó a vágóesz-
közök felszínére tapadva átvihetô, terjeszthetô, 
ezért azokat rendszeresen háztartási hipós oldat-
ban áztatással fertôtlenítsük.

VENTÚRIÁS VARASODÁS A körte jelentôs be-
tegsége. Már kora tavasszal fertôzi a gomba 
(Venturia pyrina) a kifakadt leveleket, és virágzás 
után a fiatal termést is. A leveleken elmosódott 
szélû, kör alakú, sötét bársonyos bevonatú folto-
kat okoz, a bevonat alatt a levélfolt elhal. Termésen 
hasonló színû és alakú foltok fejlôdnek. A termés 
 héja a folt alatt elhal, a gyümölcs növekedésé-
vel nem tágul, elveszti rugalmasságát. A növeke-
désben lévô gyümölcs emiatt torzult lesz, vagy a 
héja bereped, másodlagosan a moníliás fertôzés 
miatt elrohad. A levélen és termésen fellépô tü-
netek nagyon hasonlóak az alma ventúriás vara-
sodásához. A fiatal, zöld hajtásokat is megfertôzi, 
a bôrszövetük felrepedezik, hólyagossá válik. Eze-
ken a helyeken tud áttelelni a gomba. Fertôzéshez, 
továbbterjedéshez a növény felszínének tar-
tósan nedvesnek kell lennie, csak víz jelenlé-
tében tudnak a spórák csírázni. Járványokra te-
hát tartósan nedves idôjáráskor lehet számítani. 
A betegség ellen elsô ízben a fán áttelelô gomba  
ellen rügypattanás elôtt réztartalmú lemosó per-
metezés indokolt. Késôbb a termésérésig a csapa-
dékos idôszakokban javasolt permetezés. Néhány 
gombaölô szer, a teljesség igénye nélkül: 
• III. kategória: réztartalmú szerek, Chorus, 

Dithane, Miltox special, Qualy, Score, Topas, 
Vegesol eReS, 

• II. kategória: Antracol, Bravo, Delan, Domark, 
Folicur, Polyram, Systhane, Tiuram granuflow, 
Topsin-M.

MIKOSZFERELLÁS LEVÉLFOLTOSSÁG Csak a 
leveleket fertôzi a gomba (Mycophaerella sentina), 
a levélfoltok 2-3 mm nagyságúak, közepük világo-
sabb színû, szürke, a foltnak sötét szegélye van. 
Súlyos fertôzésnél a levelek felszínének 50%-át 
is meghaladhatja az elhalt levélfelület, ilyen eset-
ben az asszimiláló felület csökkentése a gyümöl-
csök növekedését és a hajtások fejlôdését lassítja.  
Lehullott levelekben telel a gomba, talajba forgatá-

Kerti tipp

Az utóbbi években egyre több új dísz kör te-
fa faj került forgalomba. A tapasztalat szerint 
többségüket a termesztett körtefa kóroko-
zói is fertôzik, díszítô értékük fenntartásá-
hoz kémiai védekezést igényelhetnek.

Körtetermés ventúriás varasodása
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sukkal vagy komposztálásukkal továbbfejlôdésük 
megállítható. A ventúriás varasodás elleni perme-
tezések védelmet biztosítanak ellene is.

KÖRTEROZSDA Kétségtelen, hogy ez a legis-
mertebb körtebetegség, nagyméretû, narancs-
sárga foltjai nagyon szembetûnôek. A betegség 
fellépésének feltétele, hogy a közelben, akár va-
lamelyik szomszéd kertjében boróka (Juniperus 
spp.) növény éljen. A kárt okozó rozsdagomba 
(Gymnosporangium sabinae) spórái a boróka nö-
vények fertôzött vesszôiben telelnek, tavasszal 
azon fejlôdnek ki a sárga, narancssárga színû ko-
csonyás, zacskószerû képleteik, abban a spóráik, 
melyek szél útján átkerülnek a körtefa leveleire. 
Májustól lombhullásig a körtefán él, annak leve-
lein élénksárga foltokat okoz, a folt rendszerint 
vastagabb, mint a levéllemez, és abban fejlôdik ki 
két rozsdaspóra egymást követôen. A nyár végén, 
ôsszel a levél hátoldalán látható kiemelkedések, 
majd azokon fejlôdô érdekes képletek azok, amik-
re fel szoktak figyelni a kerttulajdonosok. Feltûnô, 
gyakran 8-10 mm-t is meghaladó, élénksárgás, 

vörös színû foltok a leveleken, bár nagy számban 
vannak jelen, nem igényelnek beavatkozást ebben 
a stádiumban. Ismeretink szerint a körtén talál-
ható spóra alakkal nem tud áttelelni, komposzt-
ban a lehullott levelek felhasználhatók. Kémiai vé-
dekezés május végén, júniusban ajánlott, amikor a 
borókáról áttelepedik a gomba a körtefa leveleire, 
és megjelennek az apró sárga foltok. A ventúriás 
varasodás elleni gombaölô szerek közül a Chorus, 
Dithane, Miltox special, Score, Systhane, Topas a 
rozsdagombák ellen is hatnak.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Körterozsda nyár végi alakja
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Erre azért még pár hónapot várnunk kell. 
Amikor e sorok íródnak, még márciusban 
járunk. A népi jóslatok szerint: „Ha megcsordul 
Vince, tele lesz a pince.” Egyelôre minden jel 
arra mutat, hogy jó szôlôs évünk lesz...

Tavaly ilyenkor kemény mínuszok után voltunk, 
a házam mögött a 9 éves csemegeszôlô-kor do-
nom ból sok tôke kifagyott a tartós és kemény  
hideg miatt. Szerencsére az idei tél nem volt eny-
nyire szélsôséges. Jómagam is szôlôsgazdává 
avanzsáltam a múlt évben vásárolt négy sor cse-
mege- és négy sor borszôlôvel, ezért is választot-
tam cikkem témájául a szôlôt. 

Mivel eléggé elhanyagolt ültetvényt vettem 
át, rengeteg tennivaló szakadt a nyakamba. Cikk-
sorozatomban megpróbálom az olvasót végigkí-
sérni a szôlôápolás munkafolyamatain. 

METSZÉS Ha már ki tudunk menni a szôlôs-
ker tünkbe, érdemes felmérni a tél okozta káro-
kat. Lassan elérkezik a metszés ideje, ami az elsô 
fontos munkafolyamat, hisz ez határozza meg, 
mennyi termésünk is lesz idén. Mivel csak kezdô 
termelônek számítok szôlôben, ezért egy gya-
korlott metszôbrigád segítségét kértem és kérem 
idén is. 

Az elhanyagolt ültetvényem támrendszere 
erôsen meggyengült. Ezért is fontos metszés után 
a karók, oszlopok megerôsítése, vagy újrafúrása, 
ha szükséges. Fontos ez, hisz hamarosan inten-

zív növekedésbe kezd a szôlô és jelentôs súly  
nehezedik a drótokra, oszlopokra, különösen 
a fürtök megjelenése és hízása után. A múlt év 
megtanított arra, hogy vegyem komolyan ezt, 
mer a bedôlt, belombosodott kordonszakaszo-
kat visszaállítani nem volt gyerekjáték. Mindezt 
megelôzhettem volna kora tavasszal, amikor rále-
gyintettem… „áááá… kibírja ez még”.

SAJÁT TAPASZTALAT Bátran kijelenthetem, 
hogy sokat tanultam a megpróbáltatásokból. 
Bosszan kodtam a fûnyírások során a fûben meg-
lapuló, akár többéves vesszômaradványok miatt. 
Néha még a könnyem is majd kicsordult a lábszá-
ramnak csapódó vesszôdarabok okozta fájdalom-
tól. Ezért a metszésnél célszerû egy nagy ponyvát, 
vagy fóliát használni a vesszôk összegyûjtésére. 

FÔ A BIZTONSÁG A kipusztult, vagy hiányzó 
tôkék pótlását is elvégezhetjük, ha elmúltak már 
a fagyok. Újra felhívom a kötöttebb talajokon 
termelô gazdatársaim figyelmét arra, hogy ne saj-
nálják a pénzt a jó minôségû, kellôen begyökere-
sedett vesszôért. Egyre több helyen tûnik fel újra 
az 1900-as évek nagy mumusa, a szôlôgyökértetû, 
vagy ismertebb nevén filoxéra. Európa jelentôs ré-
szén kipusztította a szôlôültetvényeket ez az apró 

Érik a szôlô, hajlik a vesszô...

Kerti tipp

A lemetszett vesszôk kihordása a rosz-
szabbik verzió, mert a levágott hajtásokkal 
együtt rengeteg tápanyagot is eltávolítunk 
a területünkrôl. Jelentôs pluszmunkával jár, 
de a komposztálógéppel ledarált vesszôk sok 
tápanyagot juttatnak vissza a talajunkba. 
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kártevô. Az ellene való védekezés nagyon költsé-
ges és bizonytalan a sikeressége is. Az ellenálló 
amerikai alanyra oltott nemes vesszôink bizton-
ságban vannak, az így elôállított szôlôtôkéket nem 
károsítják. Ez az apró kártevô a homoktalajokat 
nem kedveli, így az ilyen talajon gazdálkodók buj-
tással vagy döntéssel is pótolni tudják a hiány-
zó tôkéket. 

A LEMOSÓ PERMETEZÉS a metszés, kordon iga-
zítás utáni következô fontos teendônk. A védeke-
zést mindenképpen fagymentes idôben végezzük 
el. Régi bevált hatóanyagok állnak rendelkezé-
sünkre. A kén, a réz és az olaj.

A klíma melegedése miatti melegebb telek, 
valamint a lisztharmatérzékeny fajták igénylik a 
kén használatát már a lemosáskor is. A régi jól be-
vált TIOSOL mészkénlevet az EU-s jogszabályvál-
tozások névváltozásra kárhoztatták, de mint táp-
oldat is kiválóan használható lemosásra. A fel-
használásával kapcsolatban a gazdaboltokban 
kaphat további információkat. Kombinált készít-

ményekben is megtalálhatjuk a ként, így például 
az olajat tartalmazó AGROKÉN-ben és NEVIKÉN-
ben is. Az olaj gyéríti és pusztítja is a kéregrepe-
désekben áttelelô kártevôtojásokat, pajzstetveket. 
A permetezést lemosásszerûen végezzük, ne fu-
karkodjunk a lémennyiséggel. Másik fontos ható-
anyagunk a réz. Önmagában is eredményes, min-
denki a pénztárcájához mérten választhat készít-
ményt. A BORDÓI POR, BORDÓILÉ, RÉZOXIKLORID,  
CHAMPION, CUPROXAT, VEKTAFID R egyaránt 
használható lemosásra. Kénes kombinációk pél-
dául a BORDÓILÉ + KÉN, RÉZKÉN. Ha a bôséges 
választék miatt tanácstalannak érezzük magun-
kat a hármas kombinációkat is választhatjuk, pl.: 
VEGESOL ERES, OLAJOS RÉZKÉN. Ezek a ként, a 
rezet és az olajat is egyszerre tartalmazzák. Ne 
csak a vesszôket, a törzset is mossuk le jó ala-
posan a bekevert lével. Ha elvégeztük a munkát, 
már csak várnunk kell, míg a természet beindul. A 
következô cikkben a már hajtó szôlô munkálatai-
nak bemutatásával foglalkozunk.

Andrej András

ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.
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A pázsitgyep egész évi szépségét, 
tûrôképességét, díszítôértékét a tavaszi 
ápolási, fenntartási munkák szakszerû 
elvégzésével alapozhatjuk meg. Nem lehet 
azonban egy egységes ápolási irányelvet 
adni, mert minden gyep egyedi és ennek 
megfelelôen a fenntartási elvárásai is mások. 

A leggyakoribb tavaszi eltérés a gyep tél végi álla-
potában tapasztalható. A jól végzett ôszi-téli fel-
készítés eredménye tavasszal a jól áttelelt, szép 
gyep. A gyenge ôszi-téli felkészítés következménye 
a téli szárazságtól megritkult, a hópenész gomba-
félék kártételétôl sérült levelû gyeptakaró. Ilyen 
esetben szükség van a gyep helyreállító kezelésé-
re. A száraz növényi maradványokat késes felszí-
ni gyepszellôztetôvel átmunkálva el kell távolítani. 

LEVEGÔZTETÉS Az egészséges talaj szilárd 
összetevôk, víz, levegô, mikroorganizmusok és 
szerves anyagok keverékébôl áll. A levegôztetés 
arra való, hogy a földben fenntartsuk a víz és a 
levegô egyensúlyát, így a talaj egészséges marad-
jon. A jól levegôztetett talaj könnyedén beszívja 
az esô- és az öntözôvizet egyaránt. Jó vízleveze-
tés és magas levegôtartalom jellemzi. Ez kulcs-
fontosságú, mert számos hasznos mikroorganiz-
mus a természetben aerob életformát folytat, 
így pedig életjelenségei fenntartásához oxigénre 
van szüksége. Gyengén levegôztetett talajban a 
mikroorganizmusok nem mûködnek megfelelôen,  
ennek következményeként pedig a szerves anya-
gok hatékony lebontása sem biztosított, így  

pedig a fontos tápanyagok felhasználásának mér-
téke is csökken.

Továbbá az egészséges növekedéshez és a 
stresszes idôszakok elviseléséhez szükséges el-
lenálló képesség maximalizálásához minden nö-
vénynek szüksége van arra, hogy kiterjedt gyökér-
rendszert fejlesszen ki, ezáltal a vitális vízhez és  
tápanyagokhoz való hozzáférése biztosított le-
gyen. A rosszul levegôztetett talaj szemcséi a 
terheléstôl kisebbek lesznek, és a tömörödéstôl a 
talajszerkezet is károkat szenved. Ennek következ-
ményeként kevesebb tér marad a növények gyöke-
reinek, és kisebb hely jut a levegônek és a víznek. 
A jól levegôztetett talajban lévô jó gyökérszerke-
zet biztosítja a növény túlélését forró és száraz 
körülmények között.
A levegôztetés fô céljai tehát:
• Enyhíti a talajtömörödést.
• Növeli a felszíni víz elvezetését.
• Javítja a talaj levegôellátottságát.
• Javítja a talajszerkezetet.
• Javítja a gyökerezôképességet.
• Elôsegíti a szerves anyag felszínközeli lebon-

tását.
• Növeli a szárazságnak való ellenállás képessé-

gét (közvetve úgy, hogy ösztönzi a gyökér mé-
lyebb növekedését, és a felszínt a csapadék és 
öntözés számára nyitottan tartja).

LEVEGÔZTETÉSI MÓDSZEREK Sokféle létezik, 
de a kiskerti rutinmunkát a lyukasztás jelenti.

A lyukasztás tavasszal és nyáron is végezhetô 
mûvelet. A lyukasztók egy sor különféle átmérôben 

Tavaszi alapozás
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és hosszban kaphatók, de olyan lyukat ütnek, 
amely nem fog tátongani.

A rutin levegôztetésnek a talaj felsô 70-
150 milliméteres részére kell koncentrálódni. 
A szükséges felszerelés a megmûvelendô terü-
let nagyságától és minôségétôl függ. A traktor-
ra szerelhetô célszerszámok nagy méretválasz-
tékban kaphatók, és igazodnak a mezôgazdasági 
haszonjármûvekhez, hogy minden munka a lehetô 
leghatékonyabban elvégezhetô legyen.

Kisebb területekhez, különösen díszgyepek 
ese té ben jobb választás lehet a kisebb méretû, 
ön haj tású, gyalog tolható levegôztetô. Ezek el-
ér hetôk dob- vagy ütôs szerkezettel, és különféle 
méretû és típusú szerszámok fogadására alkalma-
sak (lyukasztó, tömör, üreges és a kanál típusok).

A lokalizált munkák esetében fontos szerep 
jut a kéziszerszámoknak (kerti vasvilla), fôként 
száraz foltok vagy helyi kiszáradásos és tömörö-
déses problémák esetén.

MOHAIRTÁS A tavaszi esôzések és hóolvadások 
idején még fokozottabb problémát jelent a moha 
jelenléte a gyepben, ami egyúttal a gyep ritkulását, 
leromlását is jelzi. A kiváltó okok megszüntetésén 
kívül (mint például a levegôtlen vagy tápanyag-
szegény talaj, vagy az árnyékos terület), moha el-
tüntetéséhez legeredményesebben a speciális, 
kettôs hatású vastartalmú mohairtós mûtrágya-
készítmények alkalmazhatók. A vastartalom gyors 
hatású, már néhány nap alatt jelzi a gyep zöld szí-
nének erôsödésében. A nitrogén hatása a hajtás-
növekedés, gyepsûrûsödés megindulásában jelent-
kezik. A moha a kezelést követôen le fog feketed-

ni, ekkor kell a tavaszi gyepszellôztetést megejteni 
késes gyepszellôztetôvel, ami azon kívül, hogy el-
távolítja a mohát és a gyep filcrétegét, a talajfel-
színi réteg sekély lazításával javítja a gyep gyökér-
nyaki részének levegôzöttségét és vízátjárhatósá-
gát is. A mohairtás mellett a mûtrágya elôsegíti, 
hogy a fû hamarabb benôje a kopasz foltokat.

TÁPANYAG Tavasszal indító tápanyagot is adni 
kell. Az egészséges pázsitgyepek kezelésé re, a 
gyepszellôztetés után, a nitrogéntúlsúlyos gyep mû-
trágyák közül választhatunk. Kapható olyan termék 
is a piacon, amely egyaránt tartalmaz azonnali ha-
tást garantáló, hagyományos mûtrágyaszemcséket 
és szabályozott tápanyag-leadású burkolt szem-
cséket, egyenletes keverékben. A szabályozott táp-
anyagleadás egyenletessége állandó tápanyag-
adag-nagyságot biztosít a növénynek, szem-
ben a lökésszerûen gyors hatású hagyományos 
mûtrágyákkal, és így elkerülhetô a tápanyag-kijut-
tatás után fellépô erôteljes növekedés, majd hirte-
len fejlôdés-visszaesés és színvesztés.

Mayerhoffer Attila, Dr. Szemán László

Kerti tipp

A sûrû, egészséges pázsitban az elvárások-
nak megfelelôen mûködik a mûtrágya, de a 
kiritkult gyepben hamarabb kimosódhat a 
tápanyagtartalom. Amikor a gyep sötétzöld 
színe halványodni kezd, akkor ki kell adni a 
következô mûtrágyát.
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A kasvirágot Észak-Amerika ôslakosai 
évszázadok óta használták már, mire a 
hivatalos gyógyászatban ismertté vált, 
népszerûsége pedig ma is töretlen. A bíbor 
kasvirág, mely a kasvirágfélék közül a 
legismertebb, nemcsak gyógynövényes polcunk 
alapvetô orvossága, de kis odafigyeléssel 
kertünk megbecsült dísze is lehet. 

MIRE JÓ? A bíbor kasvirág gyökere és virág-
zó hajtásai értékes hatóanyagokat tartalmaznak: 
cikóriasavat, alkilamidokat, poliszacharidokat, 
illó olajat, flavonoidokat és poliacetiléneket. A nö-
vény bôl készült termékeket elsôsorban a téli meg-
fázásos megbetegedések megelôzésére és gyó-
gyítására, az influenza, a felsô légúti betegségek 
kezelésére használhatjuk, immunstimuláló hatá-
sa van. Ezenkívül nehezen gyógyuló sebek, feké-
lyek, gyulladások gyógyítására is alkalmazható 
külsôleg. Fontos: a kasvirágból készült kivonatok 
hatóanyag-tartalma magasabb, mint a teáé. Ép-
pen ezért betegségmegelôzés és -kezelés céljából 
inkább elôbbieket válasszuk!

Azon túl, hogy gyógynövényként alkalmazha-
tó, a bíbor kasvirág Észak-Amerikában és Európá-
ban népszerû virágzó növénye a kerteknek. Ez nem 
is csoda, hiszen bíborszínû, nagy kúpos, illatos vi-
rágai látványosak és hosszú hónapokon át díszíte-
nek, becsalogatva a megporzó rovarokat. Virágai 
levágva, vázában is tartósan megmaradnak. 

BOTANIKAI JELLEMZÔK Évelô, lágyszárú nö-
vény. Rostszerû gyökérzete és rövid gyöktör-
zse van. Szára akár 80-150 cm magas, erôsen  
elágazó, sûrûn serteszôrös. A bíbor kasvirág le-
vele széles-lándzsás, három erû, sötétzöld, széle 
ritkásan fogazott, mindkét oldala szôrös. Virág-
zata jellegzetes, kúp 
alakú fészekvirágzat, 
nyelves virágai sö-
tét- vagy világoslilák, 
bíborszínûek, 4-6 cm 
hosszúak, kb. 0,5 cm 
szélesek, kissé lefelé 
hajlók. Júniustól egé-
szen szeptemberig vi-
rágzik, termése négy-
szögletes, barnás-
szürke kaszat.

KÖRNYEZETI IGÉNYEI A bíbor kasvirág fény-
igényes, melegkedvelô növény, hazai klímán tel-
jesen fagytûrô. Vízigénye közepes: a szárazabb 
idôszakokban mindenképp gondoskodni kell rend-
szeres öntözésérôl. Talaj- és tápanyagigényére 
jellemzô, hogy a mély termôrétegû, jó vízgazdál-
kodású, nitrogénben és humuszban gazdag talajo-
kon fejlôdik a legszebben. 

SZAPORÍTÁSA Többféle módon is szaporítha-
tó. A kertben lévô idôsebb tövek tôosztással sok-
szorosíthatók: egy idôsebb növénybôl akár 5-10 
új egyedet is nyerhetünk. A tôosztás elvégzésé-
nek optimális ideje ôsz, vagy kora tavasz. A nö-
vényeket 3-4 éves korukban érdemes megújítani  
ezzel a módszerrel. 

A kasvirág szaporításának másik lehetséges 
módja a palántanevelés. Legkorábban márciusban 
vethetjük el a magokat fûtetlen helyen cserép-
be, szaporítóládába, a 4-6 leveles palánták pedig 
május közepén már végleges helyükre ültethetôk. 
Ha szabadágyban neveljük a palántákat, a vetést 

Bíbor kasvirág

Immunerôsítô gyógynövény a kertbôl

Kerti tipp

Mivel a bíbor kasvirág igen tápanyagigényes 
növény, ezért már a telepítés elôtt érdemes 
jó minôségû szerves trágyát kijuttatni a ta-
lajba, késôbb pedig nitrogéntartalmú fejtrá-
gyát adni a növényeknek.
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csak késôbb – március-áprilisban – végezzük el, 
a palántákat így szeptember végén-október ele-
jén tudjuk majd kiültetni, egymástól kb. 40-60 cm 
távolságra. A kiültetett palántákat többször, ala-

posan be kell öntözni, hogy megmaradjanak. Fon-
tos: magvetésnél maximum 1,5-2 cm mélyre ke-
rüljenek a magok!

BETAKARÍTÁSA A kasvirág virágzó hajtásait 
évente egyszer, nyáron, a virágok teljes nyílása-
kor kell betakarítani. A növények elsô vágásával 
érdemes várni kétéves korukig, amikor a növények 
már több virágot hoznak. A betakarított virágzó 
hajtások akár frissen is feldolgozhatók: présnedv, 
kivonat készíthetô belôlük. Ha azonban késôbb 
szeretnénk felhasználni, árnyékos, szellôs helyen, 
vékony rétegben kiterítve szárítsuk ki a felaprí-
tott hajtásokat. Amennyiben nem természetes 
úton szárítjuk, akkor se emeljük a hômérsékletet  
40-50 °C fölé. Ha a kasvirág gyökerét akarjuk fel-
használni, még tovább kell várnunk a betakarí-
tással: a hároméves növényeket ôsszel, október  
közepén-végén kell kiásni, a felszedett gyökereket  
alaposan – de nem áztatva – mosni, majd aprítás 
után szárítani.

dr. Kindlovits Sára

Gyógynövényként regisztrált fajtája jelen-
leg Magyarországon nincs, azonban a dísz-
növényként nemesített fajták egész sora kö-
zül válogathatunk, ha bíbor kasvirágot sze-
retnénk kertünkbe ültetni. Kezdve a hagyo-
mányos bíborszínû virágúaktól (’Magnus 
Superior’, ’PowWow Wild Berry’), egé-
szen a fehér (’Avalanche’), sárgás-na-
rancs (’Daydream’, ’Cheyenne Spirit’, ’Flame 
Thrower’), piros (’Firebird’, ’Tomato soup’), 
pink (’Meteor Pink’), zöld színû (’Greenline’), 
és különleges virágformájú (’Hot Papaya’, 
’Secret Passion’) változatokig. 

 Jó tudni!
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Április 1-jétôl 4 hónapon át idén is kapható lesz 
a Flumite® 200 atkaölô szer.

A Chinoin Rt. növényvédôszer-üzletágának utódja-
ként mûködô Agro-Chemie Kft. idén is elérhetôvé 
teszi a gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô 
szert Magyarországon. A szükséghelyzeti enge-
déllyel rendelkezô készítmény április 1-jétôl 4 hó-
napon át lesz megvásárolható, illetve felhasznál-
ható, ezáltal bôvítve a rendelkezésre álló atkaölô  
szerek szûkös piacát, lehetôséget nyújtva a 
megfelelô szerrotációra. A Flumite® 200 hatóanya-
ga a diflovidazin, amely jelenleg az egyetlen eredeti 
magyar fejlesztésû növényvédôszer-molekula. 

A FLUMITE® 200 ELÔNYÖS TULAJDONSÁGAI
• Széles hatásspektrum: gubacsatkák és takács-

atkák számos faja ellen sikerrel alkalmazható.
• Szelektivitás: csakis a növénykárosító atká-

kat pusztítja el, kíméli az atkák ragadozóit és a 
hasznos rovarokat. Méhekre veszélytelen, nem 
jelölésköteles.

• Zöld minôsítés: környezetkímélô, integrált nö-
vényvédelmi technológiákban is felhasználható.

• Egyedi hatásmód: tojássterilizáló és tojásölô 
hatása révén gátolja az életképes atkatojá-
sok kifejlôdését, lerakását és kikelését. Emellett 
vedlésgátló hatásának köszönhetôen elpusztítja 
a fiatal kifejletlen egyedeket.

• Mély hatás: a levelekbe beszívódva a levél-
fonákon és a gubacsokban tartózkodó atkákra 
is hat.

• Hosszú hatástartam: a permetezést követôen 
40-60 napig védelmet biztosít.

FELHASZNÁLÁSA
Növénykultúrák: A Flumite® 200 idén a következô 
növénykultúrákban lesz felhasználható: szôlô, 
alma, körte, ôszibarack, nektarin, szilva, dió, sza-
móca, málna, szeder, köszméte, piros és fekete ri-
biszke, bodza, közterületi díszfa, díszcserje, hibrid-
kukorica és vetômag szója.
Kiszerelések: Házikertben való alkalmazásra III. 
szabadforgalmú ka te góriába tartozó kis kiszere-

lési egységekben is 
elérhetô (5×5 ml, 
1 dl, 2 dl). 10 liter 
permetlé elkészíté-
séhez 1 db 5 ml-es 
ampulla elegendô. 
A készítmény ezen 
felül 1 literes fla-
konban, II. forgalmi 
kategóriában lesz 
kapható.
Alkalmazási technológia: A megfelelô hatás el-
érése érdekében kulcsfontosságú a kijuttatás 
idôzítése. A tavasszal végzett korai permetezés 
az áttelelô téli tojások elpusztítását, illetve az at-
kák felszaporodásának megakadályozását szol-
gálja, míg a nyári kezelés az újabb felszaporo-
dás megelôzésére és az áttelelést szolgáló tojások 
képzôdésének elhárítására ajánlott. A permetezést 
megelôzôen a növényállomány nagyítóval történô 
vizsgálata segít az idôzítésben. Már kis egyed-
számnál szükséges védekezni, hogy megelôzhetô 
legyen a kártétel (takácsatkák: 3-5 mozgó egyed/
levél; gubacsatkák 100-200 egyed/rügy).

A készítményt gyümölcsösökben, bogyósok-
ban, szôlôben és hibridkukoricában évente legfel-
jebb 2 alkalommal javasolt felhasználni. A két ke-
zelés között legalább 60 nap várakozás ajánlott, 
nehogy a túl gyakori alkalmazás miatt a kártevôk 
ellenállóvá váljanak. Az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idô (ÉVI): 28 nap. Munka-egészségügyi 
várakozási idô (MVI): 0 nap.
Keverhetôség: Lúgos kémhatású, réz hatóanya-
gú gombaölô szerek kivételével valamennyi gom-
ba- és rovarölô szerrel keverhetô.

A Flumite® 200 termékünket április 1-jétôl ke-
resse viszonteladóinknál, vagy a gazdaboltok kí-
nálatában. További információért látogasson el 
weboldalunkra, vagy keresse belföldi értékesítô 
munkatársunkat. 

Mihalek Erzsébet 
Tel.: 06-1-9000-823

www.agrochemie.hu/

Atkaölô szert keres? 
Válasszon magyar találmányt!
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Ez a széles körben használt örökzöld 
a Monterey-ciprus és Nutka ciprus 
keresztezésébôl létrejött hibrid. Intenzív 
növekedésû növény, ami évente akár 60-100 
cm-t is elérheti. Emiatt a tulajdonsága és 
igénytelensége miatt általában sövénynek 
ültetik, hiszen élénk sötétzöld színét még 
télen is megtartja. Sokáig úgy tartották, 
hogy Magyarországon nincs semmiféle 
kártevôje vagy betegsége, ez azonban mára 
megváltozott. 

SEIRIDIUMOS BETEGSÉG (Seiridium cardinale) 
A fertôzés a hajtás, az ágak, vagy akár a teljes nö-
vény pusztulását okozhatja. Elsôsorban az idôsebb 
fákon jelentkezik a betegség, amikbe, leggyakrab-
ban, sebzéseken keresztül jut be a kórokozó. Ezen 
kívül a szú bogarak is terjeszthetik a betegséget. 
A károsítás helyén a kéreg besüpped és sárgásbar-
na, pirosas színezetû lesz, ami a hajtáscsúcs irá-
nyába halad. A fás részeken kialakuló rákos sebek 
miatt gyantafolyás figyelhetô meg a fertôzött nö-
vényeken. A kórokozónak a meleg párás idôjárás 
kedvez. Védekezésnél a károsított részeket, bôven 
az egészséges részig vágjuk vissza és semmisít-
sük meg. Fertôtlenítsük le a metszéshez, vagy a 
sövénynyíráshoz használt eszközeinket, mert azok 
is továbbterjeszthetik a fertôzést. Kémiai védeke-
zéssel csak a károsítás mértékét tudjuk visszafog-
ni. A kórokozó ugyanis a fás részben károsít, és 
nincs olyan szer engedélyezve, ami hatásos len-
ne ellene.

PESTALOTIOPSISOS BETEGSÉG (Pestalotiopsis 
funerea) Elsôsorban az idôsebb növényeknél je-
lentkezik. A pikkelylevelek, a hajtáscsúcstól befe-
lé, elkezdenek sárgulni-barnulni, majd szépen fo-
kozatosan elszáradni. Súlyos fertôzés esetén, akár 
teljes ágak is felkopaszodhatnak. Az elhalt pik-
kelyleveleken apró fekete szaporító képletek je-
lennek meg. Ez a gomba gyengültségi parazita, 
így a megtelepedését elôsegíti a nagy szárazság, 
rossz termôhely, tápanyaghiány, vagy más káros 

tényezô. Védekezés a kórokozó ellen nincs kidol-
gozva, elsôsorban a megelôzésre kell odafigyelni. 
Csökkentsük a stressztényezôket, kerüljük a sûrû 
térállást, és ügyeljünk, hogy káliumtúlsúlyos ké-
szítményeket juttassunk ki. Ha észleljük a kárté-
telt, a fertôzött részeket erôsen vágjuk vissza és 
semmisítsük meg.

Leyland hamisciprus

Nem kivétel ez az örökzöld sem

Kerti tipp

A Leyland hamisciprust azért is kedvelik, 
mert nem hoz termést, így más örökzöldek-
kel szemben nem szór allergén pollent, vagy 
nem szemetel a kertben. 

Leyland hamisciprus

Pestalotiopsisos betegség



BORÓKA-PAJZSTETÛ (Carulaspis juniperi) A bo-
ró ka-pajzstetû nemcsak a borókákat támadja, de 
a Leyland hamisciprust, a ciprusokat, a tiszafákat 
és a tujákat is. A kártevôt onnan ismerjük fel, hogy 
a leveleken pár milliméter átmérôjû fehér, kör ala-
kú pajzsok jelentkeznek. Ezeknek a pajzsoknak a 
védelmében károsítják a növényt. A szívogatás 
hatására a növény színe halványodik, majd idôvel 
megbarnul és elhal. Egy évben egy nemzedékük 
alakul ki. 

A nôstények a pajzsok alá rakják a tojásaikat, 
ahonnan a lárvák június-július környékén rajzanak 
ki. Az így kirajzott lárvák a levelekre és hajtásokra 
vándorolnak, ahol elkezdik a károsításukat, majd 
itt alakul ki a védelmet adó fehér pajzsuk. 

 A védekezést a rajzás idôszakára kell idôzíteni, 
mert ilyenkor a legsebezhetôbbek az egyedek. 
A per me tezést kontakt és szisztemikus szerekkel 
ajánlott végezni és szükséges a kezelés többszöri 
ismétlése. A megszokott, pajzstetvek elleni, nyu-
galmi idôszakban végzett olajos kezelés gyakran 
nem ad megfelelô eredményt.

Ujvári Péter

A frissen ültetett Leyland hamisciprus fiatal 
egyedei érzékenyek a nagy hidegre.

 Jó tudni!

Boróka-pajzstetû
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A fák minden kerti látkép szerves részeit 
képezik, ugyanannyira hozzátartoznak a 
látványhoz, mint mondjuk a gyep. Ugyanakkor 
nem minden kert egyforma méretû, ami 
kényelmesen elfér egy nagyobb birtokon, 
az arányaiban vállalhatatlan monstrum egy 
kisebb kertben. A fák méretével kapcsolatban 
nem csak a kert alapterülete neuralgikus 
pont, hasonló a helyzet az utcafronton is, 
itt azonban függôleges irányban akadhatnak 
gondok. 

ELÔRELÁTÓAN ÜLTESSÜNK Az utcafronti fák 
jellemzô problémája, hogy a felettük lévô légve-
zetékekkel „ütközve” extra feladatot adnak a gaz-
dáiknak, vagy a közterületet gondozó szerveknek. 
Amikor a fa összeér a vezetékekkel, muszáj csele-
kedni, ez pedig általában a (radikális) visszavágást 
jelenti, ami nemcsak a fának nem tesz jót, hanem 
egyben szembeötlô esztétikai gond is, magya-
rán ezek a fák elvesztik szabályos alakjukat, tor-
zak, csúnyák lesznek. Akár kiskertrôl, akár légve-
zetékes utcafrontról van szó, a magas fák okozta 
kellemetlenségek kiválthatók akkor, ha ültetéskor 
elôrelátók vagyunk, számolunk a most még cse-
nevész csemete majdani méretével, és olyan fa-
jok mellett tesszük le a voksunkat, melyek késôbb, 
évek múlva sem okoznak galibát. De mi a válasz-
ték ezekbôl?

GÖMBKORONA Utcafrontok esetében egy ér tel-
mûen az alacsonyabb termetû, gömbkoronájú fák 
jelenthetik a megnyugtató megoldást. A gömbko-
ronájú fák szabályos, nyírás nélkül is szép, egyen-
letes lombozatot fejlesztenek, vagyis nem terjesz-
kednek felfele, ezáltal elférnek a vezetékek alatt. 
Kifejezetten alkalmasak arra is, hogy társashá-
zi utcafrontokra kerüljenek, így ugyanis a lakó-
közösségnek nem kell rendszeresen szakembert 
fogadnia, aki a fákat szakszerûen visszavágja. 
Az érdeklôdôk választhatják többek között a jól is-
mert gömbjuhart, az exkluzív megjelenésû gömb 
csepleszmeggyet, a kiváló városi díszfaként szá-

mon tartott gömbaká-
cot, vagy a feltûnô virág-
zattal rendelkezô gömbkôrist!  
A gömbkoronájú díszfák ültetése 
nem mellesleg apró kertekbe is jó ötlet, mert ki-
sebb, szûkebb kertekben is jól elférnek, de a na-
gyobb méretû birtokok parlagi, használaton kívü-
li részeibe ültetve is esztétikusan töltik ki a teret, 
dús, életteli látványhatást biztosítanak. 

HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS Az utcafrontról 
a kertbe visszatérve változatosabb lehetôségek is 
akadnak, ha kis alapterületre ültethetô fákról van 
szó. Akinek még a kompakt méretû, 3-5 méter 
magasra növô gömbkoronájú fák is túlméretesek, 
azok választhatják a magas törzsre oltott cserjé-
ket, melyek tulajdonképpen a gömbkoronájú fák 
kicsinyített másai (bár lombkoronájuk nem min-
den esetben gömb alakú), magasságuk adott 
esetben a másfél-két métert is alig éri el, így 
fára emlékeztetô, extrém helytakarékos dísznö-
vények. Ezen cserjefélék nagy elônye, hogy dé-
zsában is nevelhetôk, így könnyen és egyszerûen 
áttelepíthetôk a területen, sôt, akár a teraszra, 
balkonra is helyezhetôk. A magas törzsû cserjék 
közül népszerû és mutatós a törökmogyoró, a ma-
gyal, a fagyal, a berkenye, az ezüstfa, vagy ép-
pen a mályvacserje. Érdekes alternatíva lehet a 
kisméretû fák rajongóinak a mini gyümölcsfa.

Megyeri Szabolcs

Helytakarékos faültetés

Szinte minden közkedvelt gyümölcsfa hozzá-
fér hetô törpe változatban is, így akár mini 
körtét, meggyet, almát, de még ôszibarackot 
is lehet nevelni! Ezen fák termése ugyanolyan 
teljes értékû és ízletes gyümölcs, mint a ker-
ti fáké, ugyanakkor nevelésük a kisebb méret 
és a jobban kontrollálható termôközeg miatt 
könnyebb.

 Jó tudni!
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A hosszú, szürke tél elmúltával a kertbarátok 
a természet ébredésének elsô jeleit fürkészik 
kertjeikben és a közterületeken. Vannak 
cserjék, melyek nem sokkal a hó elolvadását 
követôen, az idôjárás függvényében akár már 
március elején virágba borulnak. 

AKÁR DECEMBERBEN… A legkorábbi virágzá-
sú díszcserjénk a kínai származású lombhullató 
téli jázmin (Jasminum nudiflorum). Ívesen meg-
hajló, bókoló, szép olajzöld színû hajtásain sora-
koznak apró, három levélkébôl álló levelei. Min-
den levél hónaljában ott vannak a párosával álló 
virágrügyek, melyekbôl enyhe tél alkalmával akár 
már decemberben kifejlôdnek élénksárga tölcsé-
res virágai. Mivel a virágzás nem egyszerre megy 
végbe, ha utána megjön a kemény tél és a kinyílt  
virágok el is fagynak, nem kell aggódnunk, a ma-
radék virágrügyekbôl tél végén, február-március-
ban még újabbak nyílhatnak. 

Támfalak vagy rézsûk fölé ültetve idôvel bó-
koló habitusa miatt szépen befedi a rendelkezé-
sére álló teret. Rézsû esetén a lelógó hajtásvé-
gek a földbe legyökeresednek, melyekbôl új bokor 
fejlôdik, így nagyobb területet is be tud fedni. 
 Napos vagy félárnyékos helyre ültessük, át-
lagos talajviszonyok mellett csak az aszályos 

idôszakokban igényel külön öntözést. Természete-
sen rendszeres öntözés mellett növekedése gyor-
sabb és mérete nagyobb lesz. 

SZÉP ÉS ILLATOS A másik nagyon korai virágzá-
sú díszcserjénk a szintén kínai származású kikeleti 
bangita (Viburnum x bodnantense). Szintén lomb-
hullató cserje, napos, átlagos talajviszonyok mel-
lett közepes vízigényû. 4-5 cm-es világoszöld le-
velei az erek mentén barázdáltak. Igazi dísze az 
enyhe telek alkalmával akár már februárban nyíló 
apró rózsaszín, fehéres fürtökben nyíló tölcséres 
virágai, melyek fenséges illatot árasztanak, akár 
több méteres távolságba is. Ezért érdemes a kerti 
közlekedôsétányok közelébe ültetni. 

LEGYEN A KERTÜNKBEN Harmadik, már egy ki-
csit óvatosabb korai ôshonos díszcserjénk a hú-
sos som vagy fa som (Cornus mas). Kerekded 
virágrügyeibôl szintén akár már február végén, 
március elején tömegesen jelennek meg apró sár-
ga virágai. Majd 6-10 cm-es fényes élénkzöld le-
velei szép hátteret biztosítanak a cserjefoltban. 
Ôsszel, fényviszonyoktól függôen, szeptember-
ben érnek meg 1-2 cm hosszú, tojásdad, pirosból 
feketés bordóra érô, ízletes termései. A termések 
kezdetben savanyúak, majd amikor feketés bor-
dón megpuhulva könnyen leválnak a kocsányról, 
zamatos savanykás édes ízük miatt az egész csa-
lád kedvencei lesznek. A termések magas C-vita-
min-tartalmúak, frissen vagy lekvárként feldol-
gozva fogyaszthatók. Idôvel bokorfa termetûvé 
fejlôdik, fôleg napra, de akár félárnyékos helyre, 
átlagos talajviszonyok mellett ültethetô. Minden 
hazai kertben ott lenne a helye ennek a nagyon 
hasznos és szép, ôshonos cserjénknek. 

NEM ARANYESÔ A kínai hibrid aranycserjét 
(Forsythia x intermedia) gyakran helytelenül arany-
esônek hívják, kertekben, közparkokban széles kör-
ben megtalálható. Fajtánként változó citrom sárga 

A tavasz hírnökei - II.

Korai virágzású díszcserjék

Kikeleti bangita
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vagy napsárga, csillag alakú virágai csomókban, 
az elôzô évi vesszôk mentén márciusban, nagy 
tömegben nyílnak. Ellenálló szárazságtûrô cser-
je, napra ültessük. A nálunk ôshonos kecskefûz 
(Salix caprea) nagytermetû cserje vagy bokorfa, 
elsôsorban nedves területeken találkozhatunk vele 
a természetben. Egyik legfontosabb kelléke a hús-
véti készülôdésnek, hiszen „pálma-vasárnap”, azaz 
nálunk „virágvasárnap” a barkaszentelés fontos ré-
sze az ünnepnek. A porzós vagy termôs barkák ko-
rán, március elején már kipattannak a rügyekbôl, 
nem szabad megvárni, hogy kinyíljanak teljesen, 
gyorsan megszedve szépen megszáríthatók az ün-
nepekre. Általában húsvétra már réges-régen el-
nyílik, idôben kell megszedni a vesszôket. 

A díszkertekbe inkább a csüngô koronájú 
’Pendula’ fajtáját ültetik, napos helyre, mely válto-
zó törzsmagassággal kapható. Szintén az egyéves 
vesszôk oldalán találhatók a virágrügyek (barka 
virágzat), ugyanúgy megszedhetôk díszítési cél-
ra, mint az alapfaj esetében. Viszont nagyon fon-
tos az elvirágzást követôen az évenkénti koronába 

metszés. Ilyenkor a vesszôket az alapi 2-3 rügyre 
metsszük vissza, ezekbôl fejlôdnek majd az az évi 
csüngô hajtások. 

Neményi András

Hibrid aranycserje
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Amikor a telelôhelyükrôl végre kivihetjük a 
szabadba a muskátlitöveket, ültessük át új 
talajba, tisztítsuk meg az elszáradt levelektôl, 
vágjuk vissza a megnyurgult hajtásokat, s 
alaposan nézzük át minden részüket, keressük 
az elváltozásokat. A népszerû és gyakran 
ültetett kedvenceknek ugyanis van néhány 
ellensége. Ezek közül a leggyakrabban 
elôfordulókat ismertetjük. 

TÚLÖNTÖZÉS Gyakran elkövetjük azt a hibát, 
hogy a teleltetés alatt és késôbb is túlöntözzük 
a növényeinket. A muskátli erre úgy reagál, hogy 
a levelek fonákán kidudorodások keletkeznek, 
amelyek felülete késôbb elparásodik, hasonló tü-
netet okoznak a takácsatkák szívogatásukkal.

XANTOMONASZOS BETEGSÉG Ennek a bak-
tériumfajnak kétféle tünettípusa ismert, a le-
veleken kör alakú, sárguló foltok keletkez-
nek, gyakran élénksárga udvarral, peremmel. 
A fertôzött levelek elsárgulnak, elbarnulnak, majd 
le hul lanak. Sokkal súlyosabb a helyzet, ha a kór-
okozó a szárat és a gyökérnyakat támadja meg. 
A fertôzött növényi részek megbarnulnak, meg-
feketednek, késôbb megpuhulnak, elfonnyadnak, 
elpusztulnak. Nagyon találó a beteg ség magyar 
elnevezése: Baktériumos feketelábúság. A kór-
okozó fertôzött növényi résszel és fertôzött ta-
lajjal terjed. Ezért beteg növényrôl ne szaporít-
sunk és a fertôzött talajt ne használjuk fel újra. 
Kerüljük a túlöntözést! Vegyszeresen is védekez-
zünk: például a réztartalmú szerek valamelyiké-
vel (pl. Miltox Special Extra) javasolt permetezni 
és beöntözni a talajt.

A MUSKÁTLIROZSDA A levelek színén kb. 1 cm
átmérôjû halványzöld, sárgás foltok jelennek 
meg, ugyanott a fonákon koncentrikus körök-
ben kiemelkedô, eleinte a levél bôrszövetével  
fedett, majd felszakadozó képletek láthatók, 
ezek a rozsdagomba telepei, amelyekbôl barna 
spórák szóródnak szét. Erôs fertôzésnél a növény 
sok levelét elveszítheti. A rozsdagomba alacsony 
hômérsékleten és nedves, párás körülmények kö-
zött szaporodik fel. Itt is fontos szabály, hogy 
ne öntözzük túl a növényeket! Szellôs körülmé-
nyeket biztosítsunk. Vegyszeres védekezésre az 
Amistar (II. forg.kat.), Amistar Top (II. forg.kat.), 
Antracol 70 WG, Dithane M-45, Miltox Special 
Extra gombaölô szerek javasoltak. A permetezé-
seket 10-14 naponta meg kell ismételni. Nehezen 
kezelhetô és gyógyítható betegség.

MEZTELEN CSIGÁK Szabálytalan rágásnyomo-
kat láthatunk a leveleken és ha csillogó nyálkacsí-
kokat is találunk – biztosak lehetünk abban, hogy 
meztelen csigák falatoztak a muskátlijainkból. 
A meztelen csigákkal is nehéz harcolni. Próbál-
kozhatunk félbevágott krumplival, fejes salátával, 
nedves ronggyal összegyûjteni, de hatékonyab-
bak a csigaölô készítmények, a bennük lévô csa-
logatóanyagok ugyanis odavonzzák a csigákat és 
fokozott nyálelválasztásra késztetik az állatokat. 
A csalogatóanyag csak úgy hat, ha halmokban 
helyezzük ki a granulátumot. Sokszor meg kell 
ismételni a kezelést. Az üzletekben a következô 
engedélyezett csigaölô és csigariasztó sze-
rek közül választhatunk: Blumen, Detia, Limex, 
Metarex inov, Peridox, Shift, Szuper D. 

Molnár Zsuzsa

Hogy ne legyenek betegek a muskátlik...

Túlöntözés MuskátlirozsdaXantomonaszos betegség





A LEGJOBB HOZAM, KIEMELKEDŐ NÖVEKEDÉS 
ÉS VIRÁGZÁS ÉRDEKÉBEN

• 11 féle vitamin
• Algakivonatban gazdag
• Bizonyítottan lehetővé teszi 
 a 30%-al hosszabb virágzást

• Magas minőségű humuszos gyep a könnyű és legjobb 
víz-levegő struktúra érdekében

• Bioaktív anyag, mely aktiválja a tápanyagok felszívódását
• Szerves fa rostok a gyökérrendszer jobb 
 fejlődése érdekében
• Minden típusú zöldség, 
 növény, dísznövény, 
 balkonnövény számára

• Minden típusú növényhez
• Válogatott tápanyagokkal 
• Biztosítja az optimális és buja 

növekedést
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A tavasz tévedhetetlen hírnöke, az ibolya 
mindannyiunk kedvence. Amikor már 
végérvényesen enged a hideg szorítása, 
március-április környékén tömegével virágzik. 
Sokszínûbb, mint gondoljuk, az illatfelhôje 
pedig varázslatos. 

A nemzetség világszerte közel négyszázötven 
fajt számlál. Itthon a köznyelv gyûjtônéven csak 
ibolyá nak nevezi ezt a kissé rejtôzködô, több-
nyire fák, cserjék közelében, az avarban szeré-
nyen megbúvó, pici, évelô növényt, de akinek van 
lehetôsége a saját kertjében megcsodálni, tudja, 
amilyen szerény, olyan elbûvölô virág.

Hazánkban a legismertebb faja az illatos ibolya 
(Viola odorata), de ne feledkezzünk meg közeli ro-
konáról, az erdei ibolyáról (Viola reichenbachiana) 
sem. A teleinket jól bírja, s ha enyhébbre fordul az 
idô, hamar elôbukkannak levelei, majd páratlan il-
latharmóniát árasztó virágai. 

GYORSAN HÓDÍT Az egész növény nem na-
gyobb 5-15 centiméternél, levelei szíves vállúak, 
többnyire kerekdedek. A virágok sarkantyúsak, 
tôkocsányon fejlôdnek. Toktermése apró, pely-
hes szôrrel borított. Ideiglenesen legfeljebb bal-
konládába való, lakásban pláne ne tartsuk, ne kor-
látozzuk az életterét, hagyjuk, hogy természetes 
élôhelyen virítson és szaporodjon. 

Gyöktörzsébôl virágzás után indák fejlôdnek, 
ezek késôbb legyökeresednek, távolra elkúsznak, 
de általában csak a következô évben hoznak vi-

rágot. Kedvezô feltételek mellett márciustól akár 
április legvégéig is élvezhetjük illatát, amit a sok-
sok kis virágnak köszönhetünk.

 
A GYÛJTÔ Magyarország valószínûleg egyet-
len, rendkívüli, impozáns ibolyagyûjteményével 
dr. Lammel Kálmánné kertészmérnök rendelkezik. 
Az eredetileg a Földközi-tenger partvidékén és 
Délnyugat-Ázsiában honos ibolyából, bárhol is jár, 
mindig hoz magával egy-egy kuriózumnak számí-
tó példányt a saját kertjébe. Idestova tizenöt éve 
szeretett bele ebbe a növénybe, mostanára a ko-
lónia valóságos ibolyarétté terebélyesedett: az el-
ültetett tövek igen rövid idôn belül birtokba vet-
ték a környezetet, olyannyira, hogy még az utca-
frontot is meghódították.

Az ibolyamezôt tavasztájt sok arrajáró meg-
csodálja, ô pedig bárkinek szívesen ajándékoz 
egy-egy tövet. Rendkívül hálás növény, a törôdést, 
a figyelmet, a gondoskodást észrevehetôen viszo-
nozza. Sok kerttulajdonos nem tekinti „hasznos” 
növénynek, sôt, vannak, akik kikapálják, gyomir-
tó szerrel kezelik, mint oda nem illô gyomot. Ne 
tegyük! 

 
IBOLYA A TÁTRÁBÓL Dr. Lammel Kálmánné kert-
jében mintegy tizennyolcféle ibolya él, kö szön-
he tôen az elképesztô variabilitásnak. A betelepí-
tett fajták keresztezôdnek egymással, a legkülön-
félébb, legváltozatosabb színárnyalatokat hozva 
létre. Van itt a Tátrából származó sárga, Pomáz-
környéki fehér, és természetesen halványkék, sö-

Ibolya, te csodás!
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Virágföldjeinkben magas a huminsavtartalom, így a kie-
melten fontos tápanyagok felszívódnak a gyökérzeten 
keresztül és egészségesebbek lesznek növényeink.

FLORIMO® Virágföldek széles választékban

Gazdag makro- és mikroelem  
tartalmú FLORIMO tápoldatok 
széles választéka áll rendelkezére. 
Nézd meg Te is kínálatunkat  
megújúlt weboldalunkon, és 
válaszd ki a növényfajtának megfelelő  
tápoldatot.

FLORIMO® Tápoldatok

tétkék, de még cirmos is. Rövidebb és hosszabb 
ideig virágzó változat egyaránt megtalálható. Ér-
dekesség, hogy a hegyvidékrôl származók is köny-
nyen akklimatizálódnak, tökéletesen idomulnak a 
számukra új környezethez. 

 
TÉVHITEK A leírásokból úgy tudjuk, az ibolya a 
félárnyéban, és inkább a jobb vízellátottságú ta-
lajban, árokpartokon, erdôszéleken, facsoportok 
védelmében érzi jól magát. Ez azonban nem igaz. 
Ha megfelelô terület áll rendelkezésére, elô sze re-
tet tel terjed ki a napsütötte, kifejezetten csapa-
dékszegény részekre, sôt, még a nyári idôszakban 
rendszeresen nyírt kertben is szépen fejlôdik.

Bár hazánkban is kedvelt, de például az USA-
ban lényegesen nagyobb a keletje. A nemesítése 
célirányosan folyik, érdekesség, hogy már pöttyös 
virágú változata is van. 

ODAFIGYELÉSSEL Ahelyett, hogy az ibolya vi-
rágját öncélúan letépjük, majd egy-két nap után 

egyetlen mozdulattal kihajítjuk a szemétbe, hagy-
juk természetes környezetben, az anyanövény vé-
delmében. Így akár 2-3 héten át is élvezhetjük 
csodás illatát.

Az ibolya tôosztással jól szaporítható, cél sze-
rû gyepkockával együtt kiemelni a talajból. A talaj 
iránt igénytelen, még a szikárabb gyepet is hamar 
birtokba veszi, gyakorlatilag mindenütt megtelep-
szik. Évrôl évre maradandó élményben lesz része 
annak, aki törôdik vele.

Veszelka András



FIZETETT HIRDETÉS

A szabadalmaztatott filmképzô technológia 
révén a kontakt gombaölô hatóanyagokat 
hosszabb ideig a növény felületén tudjuk 
tartani, más szerekhez képest. Így csupán 
fele annyi hatóanyaggal is képesek vagyunk 
a kellô biológiai hatékonyság elérésére. 
Technológiánkról, a hatósági kísérletekrôl 
bôvebben a honlapunkon tájékozódhatnak 
(www.bvn.hu).

A TÉL VÉGI LEMOSÓ PERMETEZÉS CÉLJA A ká-
rosítók, tehát pl. a gombák, baktériumok, rova-
rok, atkák télen is jelen vannak növényeinken, 
sôt egyes gombafajok akár szaporodhatnak is az 
enyhe télben.

A tél végi, gombaölô szeres lemosó permete-
zés a fák és bokrok ágain, vesszôin áttelelô gom-
bákat, baktériumokat képesek elpusztítani, így pe-
dig „tiszta lappal” indíthatjuk a növényvédelmet!

MIKORRA IDÔZÍTSÜK A KEZELÉST? A lemosó 
permetezés idôzítése nagyon fontos a jó haté-
konyság elérésében. Általánosságban megálla-
pítható, hogy a téli fagyok után, de még a rügy-
fakadás elôtt célszerû elvégezni a permetezést. 
A legjobb hatékonyságot akkor remélhetjük, ha 
minél jobban kivárjuk a vegetáció indulását,  
hiszen a károsítók is ilyenkor kezdik meg aktí-
vabb élettevékenységüket. Egyes esetekben 
(alma lisztharmat) viszont a kórokozó gomba a 
rügyek pikkelylevelei között telel, így a permete-
zéssel egészen addig kell várnunk, amíg a rügyek 
kinyílnak, és a belsejükbe is bejuthat a permetlé.

MELYIK SZERT VÁLASSZUK LEMOSÓ PERME-
TEZÉSHEZ? Ha kártevô állatok, például atkák, 
levéltetvek, pajzstetvek találhatók nagy szám-
ban a telelô növényállomány fás részein, akkor 
a nagy olajtartalmú Vegarep® EC készítményt 
javasoljuk, hiszen a kártevôk légzését gátolja a 
vesszôkön képzôdô olajos réteg. A környezetba-
rát Vegarep® nem ásványi olajat, hanem a lemo-
só szerek között egyedüliként növényi olajat tar-
talmaz. A Vegarep® minden gyümölcsfaj keze-

lésére használható nyugalmi állapotban, 3%-os 
koncentrációban (10 liter vízhez 3 dl szer).

Ha gombás, vagy baktériumos betegséget 
szeretnénk elkerülni, akkor réz- és kéntartal-
mú gombaölô lemosó permetezôszert válasz-
szunk. A Vegesol® eReS gyári formulában kínál-
ja egyszerre a rézhidroxid és a kén kombinációját 
olyan növényiolaj-tartalom mellett, ami által a 
két gombaölô hatóanyag tapadása kiemelkedôvé 
válik. A szabadalmaztatott olajos formula egye-
di, lassan lebomló filmréteget képez a felüle-
ten, ezzel biztosítva a hatóanyagok hosszan tar-
tó biológiai hatékonyságát. A Vegesol® eReS 
a tenyészidôszakban is felhasználható, errôl 
bôvebben a honlapunkon található információ.

A gombák és kártevô állatok ellen egyszerre 
is védekezhetünk, ekkor a két készítményt kom-
binációban permetezzük ki a rügypattanásig.

Mindkét lemosó készítmény szabadfor-
galmú és öko-termesztésben is engedélyezett 
permetezôszer. 

A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. 
A felhasználásuk során minden esetben az engedélyokirat-
nak és a címkén feltüntetett ajánlásnak megfelelôen kell 
eljárni.

Bio és hatékony egyszerre? 
Lemosó permetezés Vegesollal




