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Gombaölő permetezőszer

Ősi eszköz számos kiskerti 
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A szőlő és bogyós gyümölcsök
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A tojásgyümölcs másik neve, a padlizsán, 
valamint régies elnevezése, a törökparadicsom 
árulkodik arról, hogy török közvetítéssel 
érkezett hazánkba. A tôlünk délebbre fekvô 
országokban nagy területen termesztett 
zöldségfélével nálunk kevés kertben 
találkozhatunk, pedig a mi klímánk is alkalmas 
a termesztésére, igaz, éppen csak, mivel a 
termeszthetôség északi határán vagyunk.
A tojásgyümölcs a burgonyafélék családjába tar
tozik, így a paprika és a paradicsom rokona, ám 
azoknál melegigényesebb, rosszabbul tûri az ala
csonyabb hômérsékletû napokat, míg a fagyot 
egyáltalán nem bírja. 

A 80-120 cm magas, fásodó szárú, bokor 
formájú növény levelei nagyok. A levélnyeleken  
1-3 cm méretû tüskéket nevel, így óvatosan vé
gezzük a növényápolási munkákat. A dekoratív 
lila virágokból fejlôdnek ki a jellegzetes, nagy-
méretû termések, amelyek leggyakrabban sö
tét lila színûek, de egyes fajtáké fehér, halvány
zöld vagy lila cirmos is lehet. A bogyók formája  
általában csepp alakú, vagy megnyúlt gömb, de 
tojás méretû és alakú, minitermésû, vagy hosszú
kás, kígyóuborka-szerû terméseket nevelô fajták
kal is találkozhatunk. Esetenként elôfordul, hogy 
a termések nem megfelelôen színezôdnek, aminek 
oka a kevés fény és az elégtelen vízellátás. 

FAJTAVÁLASZTÁS, PALÁNTANEVELÉS Fajta
választáskor figyelembe kell venni, hogy a leg
több tojásgyümölcs fajta tenyészideje hosz
szú, ezért az érett termések szedésére sokat kell 
várni, és a kora ôszi fagyok a vártnál rövidebb 
tenyészidôszakot tesznek csak lehetôvé. Ha te

hetjük, kisebb termetû, kis vagy közepes termésû, 
rövidebb tenyészidejû fajtát válasszunk, ebbôl  
neveljünk palántát. Palántaneveléshez a magokat 
lehetôség szerint már március közepén vessük el 
min. 7 vagy 8 cm átmérôjû cserépbe, így a nö
vényeket május közepén már kiültethetjük. Hely
re vetéssel nem érdemes próbálkozni, mert ezzel 
csak megnô a tenyészidôszak hossza, késôbbre 
tolódik a szedés, augusztusnál elôbb nem tu
dunk érett termést szedni, és kisebb hozammal is  
zárjuk az idényt.

TERMESZTÉS A kertben a legnaposabb helyet a 
tojásgyümölcsnek tartsuk fent. Emellett ügyelni 
kell arra, hogy ne olyan ágyásba ültessük, amely
ben az elôzô évben burgonya, paradicsom vagy 
paprika nôtt, különben megnô a növényvédel
mi problémák és a talajuntság kialakulásának  
veszélye. 

A palántákból négyzetméterenként 3-6 db 
kerüljön, 50-70 cm-es sor- és 30-40 cm-es 
tôtávolságra. A növényeket ne ültessük mély
re, a talajszint ugyanott legyen, ahol a cserép

Tojásgyümölcs a kiskertben



ben is volt. A korai termésérés érdekében alkal
mazhatunk talajtakarást a termesztés során.  
Ehhez a sorok közét borítsuk be sötét színû fóliá
val vagy szalmával. Amellett, hogy a takarás javít
ja a talaj vízgazdálkodását, még a hôháztartására 
is jó hatással van: alatta a talaj könnyebben  
melegszik és ez jó hatással van a növény gyökeré
nek fejlôdésére.

Az elsô termések szedése – fajtától függôen 
– a kiültetéstôl számított 70-90 nap után ese
dékes. A bogyó akkor érett, ha elérte a fajtá
ra jellemzô méretet és színt, a felülete pedig  
fényessé vált. A kelleténél hamarabb leszedett 
termések is fogyaszthatók, de a túlérettek már 
keserûvé válnak. Ha egy bogyót kettévágunk, és 
azt látjuk, hogy benne a magok és körülöttük a 
hús még fehérek, akkor a termés éppen alkalmas  
a fogyasztásra. A matt termésfelület, a sárgásbar
na magok és az üreges állomány a túlérés jelei. 
A tenyészidôszak végét hazánkban a szeptemberi 

lehûlések és az elsô ôszi fagyok jelentik, ezért – 
noha a növény teremne még – 2-5 db bogyónál 
többet nem tudunk szedni tövenként. Ha szeren
csénk van és nyárias meleg az ôsz, még egy-egy 
termés beérhet.

Tápanyagigénye a paprikáéhoz hasonlít
ható. Lehetôség szerint olyan ágyásba ültes
sük, amelybe elôzô ôsszel szerves trágyát vagy 
érett kerti komposztot dolgoztunk be. Az elsô 
kö tô dött termések megjelenése után meghálál
ja a fejtrágyázást. Ezt 2-3 hetente ismételhetjük  
a tenyészidôszak végéig. 

A tojásgyümölcs egyik legfontosabb károsító
ja a burgonyabogár. Ha a kertünkben burgonyát is 
termesztünk, mindkét növény esetében folyama
tosan ellenôrizni kell a kártevô felbukkanását és 
szükség esetén védekezni kell ellene.

FELHASZNÁLÁSA A nyári grillezések kedvelt 
alapanyaga, gazdag C-vitaminban, karotinban, 
valamint ásványi anyagokban. Jellegtelen, nem 
túl karakteres íze miatt hazánkban köretként süt
ve, grillezve népszerû. Gazdagon fûszerezve, sok 
hagyma és fokhagyma mellett különféle krémek 
alapanyagául is szolgál, mivel kiadós és jó tex
túrájú. A mediterrán területeken nagyra becsült 
zöldségféle, Görögországban az egyik nemze
ti étel, a muszaka fô összetevôje. Itthon is érde
mes kísérletezni mind a termesztésével, mind a 
felhasználásával!

dr. Szabó Anna
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A SZEBB VIRÁGOKÉRT ÉS LEVELEKÉRT HASZNÁLJON  
PLANTELLA VIRÁG ÉS LEVÉL TÁPOLDATOT!
A Plantella VIRÁG kiváló minőségű folyékony tápoldat, amely alkalmas minden fajta virágos 
szobanövény, ablakban, erkélyen nevelt növény és kerti növény rendszeres tápoldatozására.
ÖSSZETÉTELE EGYEDÜLÁLLÓ, mivel tápanyagai olyan vitaminokban és algakivonatban 
gazdagok, melyekre a növényeknek a virágzás során szükségük van.

A Plantella LEVÉL a zöld növények számára 
kifejlesztett, vitaminokban gazdag speciális 
tápszer, amely biztosítja minden nem virágos 
dísznövény kiegyensúlyozott tápanyagellátását.

A Plantella VIRÁG és LEVÉL tápoldattal 
nevelt növények nagyobb gyökértömeggel 
rendelkeznek, ezért a levélzetük dúsabb, s 
maguk a levelek is tömörebbek, élénkebb zöld 
színűek és jobban tűrik a stresszt. 
A kísérletek bebizonyították, hogy már a tápszer 
egy hónapos használata is jobb eredményeket 
hoz, mint egyéb tápszerek hasonló idejű 
alkalmazása.
A legszembeötlőbb különbség a virágok 
esetében mutatkozik - a Plantella Virággal 
való tápoldatozás során a növényeknek 
lényegesen több virágrügyük ill. viráguk 
fejlődik ki. 
A dísznövényeket tavasz elejétől késő őszig 
hetente öntözzük, télen pedig háromhetente 
egyszer. A levéltrágyázáshoz ugyanannyi 
tápszert használjunk, és kéthetente egyszer 
permetezzük be vele a leveleket a nap 
hűvösebb szakában, amikor a levél pórusai nyitva vannak.

Az eredmények már egy 
hónap múlva láthatók!

Lényegesen több virág képződik a Plantellával, 
összehasonlítva a konkurenciával
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Kertészkedjen velünk!
UNICHEM GAIA kft. 2146 Mogyoród, Ipar Utca 2, T: +36 28 361 901, o�  ce@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si

Kerti tipp

Ügyelni kell rá, hogy a tojásgyümölcs a kert 
legnaposabb részére kerüljön, és gondos
kodjunk az egyenletes, kisebb adagokkal, de 
gyakrabban történô öntözésrôl is.
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A természet különösen ellenállóvá tette 
a kolorádóbogarat, természetes ellensége 
hazánkban gyakorlatilag nincs. Ha megnézzük 
az életmódját, meg is érthetjük, hogy 
gyakorlatilag miért kipusztíthatatlan…

Kezdô nö vény vé dôs ként 
1991-ben rémálom
ként éltem meg, 
hogy a Gal ga  
vidékén gya kor
latilag el pusz tít-
ha tat lanná váltak 
a burgonyabogarak. 
Ket tes, hármas kom-
bi ná ciók kal próbáltam 
a háztáji termelés miatt 
agyon perme tezett vidéken megvédeni a TSZ bur
gonyáját kisebb-nagyobb sikerrel. Az évek során 
több hatékony rovarölô szer is kapható volt, azon
ban mára ezek szinte eltûntek. 

REJTÉLYES A kolorádóbogárnak évente két nem
zedéke van. A burgonyán kívül a padlizsánt és a 
paradicsomot is károsíthatja. A talajban telel, ta
vasszal onnan bújnak elô a kifejlett bogarak.  
A természet egy titkot is elrejtett a bogárban. 
Az elsô nemzedék levonul a talajba, nem tudni  
miért… és hogyan, de 5%-uk a talajban marad és 
csak következô tavasszal bújik elô, ezzel biztosít
va, hogy mindig legyen kellô utánpótlás. 

KORLÁTOK Az európai unió döntései alapján több 
szabadforgalmú készítményt kivontak, vagy áthe
lyeztek feltételes forgalmi kategóriába, megne
hezítve ezzel a kiskertesek dolgát. Az elmúlt évek 
egyik legeredményesebb terméke az Actara volt, 
szabadforgalmú, por alakú rovarölô készítmény. 
Azonban a túlhasználás, az indokolatlan és rend
szeres használat miatt gyakorlatilag kéthárom év 
alatt hatástalanná vált. Az utódai hasonló sors
ra fognak jutni sajnos, mert hasonló hatóanyag
csoportba tartoznak (Mospilan 20 SG, Spilan) és 

A burgonyabogárról mivel nincsenek más szabadforgalmú felszívó
dó rovarölô készítmények, így ezeket is túl sok
szor vetjük be. 

TERMÉSZETESEN Talán ezen a gondon enyhíthet 
egy régi-új biológiai készítmény, amely bacillus 
thuringiensis-t tartalmaz. A szer biogazdálko
dásban is használható, nem jelent veszélyt a kör
nyezetre és a hasznos élô szervezetekre. A bak
térium az L1-L2-es fiatal lárvák ellen hatékony,  
a bogarakat nem pusztítja el, de a peteprodukció-
jukat 80-90%-kal lecsökkenti. A lárva gyomrá
ba került baktérium a bélcsatorna kémhatására  
aktivizálódik. A táplálkozás 30 percen belül leáll, 
és 2-5 napon belül a lárvák elpusztulnak. Ne ré
müljünk meg, nem kell újra kezelni, a lárvák már 
nem okoznak kárt a táplálkozás után… és pár na
pon belül elpusztulnak.

A készítmény Novodor FC néven, 100 ml-es ki
szerelésben kerül forgalomba, ami 25 liter permetlé 
elkészítéséhez elegendô. Amennyiben elkéstünk a 
permetezéssel és a lárvák már nagyobbak, akkor le

het a rendelkezésre álló készítmények közül tudunk 
választani. A felszívódó Mospilan 20 SG, Spilant 
azonban már önmagában NE használjuk, minden
képpen kombináljuk egy kontakt készítménnyel, 
pl. Karate 2,5 WG, Karate Zeon 5 CS, Full 5 CS.  
(II. kategóriás szerek a teljesség igénye nélkül: 
Apacs 50 WG, Actara 240 SC, Kohinor 200 SL). 
A további kombinációs lehetôségekrôl kérje a gaz
daboltos kollégák tanácsát.

Andrej András

Hatékony gyomirtás 
a burgonyában

• Szelektív, széles hatás-
spektrumú gyomirtó szer

• Paradicsom, szója és spárga
kultúrákban is hatásos

gyomírtó
permetezőszer

SENCOR®SENCOR®

Disznóparéj • 
Tyúkhúr •
Parlagfû •

Kövér porcsin •

www.royal-sluis.com

KAPOR

ÚJRA A 

KÍNÁLATBAN!

Közismert egynyári 
gyógy- és füszernövény. 
Szára 60-140 cm hosszú-
ra nő meg. Közepesen 
meleg- és fényigényes 
növény. Tenyészideje 
3-4 hónap. 

Kerti tipp

Mindenképpen fontos a növényünk rendsze
res ellenôrzése, mert az idôsebb lárvák és a 
kifejlett bogarak ellen alig tudunk már véde
kezni. Segíthet még a réz ismert táplálkozás-
gátló hatása. A réztartalmú készítmények a 
gombabetegségek ellen is védelmet nyújta
nak a táplálkozásgátlás mellett. 
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• Az atkák minden fejlődési 
alakja ellen hatásos

• Hatását a hőmérséklet 
kevésbé befolyásolja

• Több hetes hatástartam

Atka- és rovarölő
permetezőszer

Envidor® 240 SCEnvidor® 240 SC
Minden évben a mandulafák a tavasz elsô 
hírnökei. Virágzásuk szemet gyönyörködtetô, 
csodálatos természeti jelenség. Ha a 
mandulafa virágzik, a tavasz ünneplôt ölt 
magára. 

MEREDEKEN IS A mandula ôshazája Nyugat-, 
Közép- és Kelet-Ázsia. Legközelebbi rokona az 
ôszibarack, távolabbi rokonai a szilva és a kajszi. 
A mandulafa termése a világ összes olajos mag
vai közül az egyik legrégebbi és legismertebb. 
A mediterrán országokban a magról kelt fák a leg
gyakoribbak. Meleg- és fénykedvelô, nem igényes  
gyümölcsfa, mely jól tûri a szárazságot, azonban 
nem szereti a pangó talajvizes, mély fekvésû terü
leteket. A tápanyagban gazdag agyagtalajban érzi 
jól magát, de megél a száraz, középkötött terü
leteken is. A mandulafa rendkívül mésztûrô nö
vény. Viszonylag kevés vízzel is beéri. Hegyvidé
ki lejtôkön termesztették, ahol a jó vízelvezetés
nek, szárazságtûrésnek és mélyre hatoló gyöke
reinek köszönhetôen biztonsággal termett. A me
redek, nehezen megmûvelhetô, köves dombol
dalak hasznosítására is alkalmas. Napos, száraz 
lejtôkön bokros megjelenésû, míg optimális kö
rülmények között erôs törzsû, akár 3–8 méteres 
fává fejlôdik. Növekedési erélye, koronaformája 
fajtafüggô.

A LEGKORÁBBAN VIRÁGZÓ gyümölcsünk, me
lyet a tavaszi fagyok könnyen károsítanak, emiatt 

rendszertelenül terem, két-három évente termés
kieséssel kell számolni. Tavaszi fagyérzékenysé
gét késôn virágzó fajta választásával kiküszöböl
hetjük. Kerti termesztése részben igénytelensége 
miatt nem egyszerû. Ápolt, gondozott kerti körül
mények közé kevésbé ajánlott ültetni, mivel pá
rás, öntözött helyen érzékennyé válik a gombabe
tegségekre. A mandulafajták önmeddôk, a virágok 
megtermékenyüléséhez egy más fajtájú fa virág
porára van szükség. Ha nincs a közelben virágport 
adó másik mandulafa, akkor nem igazán számít
hatunk jelentôs termésre. 

METSZÉS Az ültetéshez ne magról kelt cseme
tét használjunk, hanem vásároljunk a faisko
lában mandulaalanyra szemzett, nemes fajtá
jú oltványt. A telepítése utáni 5. évben fordul 
termôre. A mandulafa számára váza koronaforma 
kiala kí tása ajánlott. Megfelelô metszése segíti a 
termésképzôdést. A fácskákat négy éven keresztül 
alakító metszésben kell részesíteni, emiatt laza, 
kissé szabálytalan korona alakul ki. A termôre for
dulás után már csak ritkító metszésre lesz szük
ség. Az erôs metszés hatására új ágak törnek 
elô, de gyakori az ennek hatására bekövetkezô 
mézgásodás is. A mandula is meghálálja a trá

Mit kell tudni a manduláról?

Kerti tipp

Magyarország a mandulatermesztés észa
ki határa, csak a szubmediterrán régiókban 
termeszthetô (Balaton-felvidék, Vértes alja, 
Budai hegyek, Mátraalja és Hegyalja egyes 
területei, Baranya). Ezek közül is a legalkal
masabb számára a Balaton-felvidék.

gyázást. Két-három évenként ássunk be érett  
istállótrágyát vagy komposztot, és évente adjunk a  
kifejlett fáknak vegyes mûtrágyát.

FAJTÁK A mandula magja édes vagy keserû.
A termelt, édes magvú fajták papír-, félpapír- és 
kemény magvúak lehetnek. Vannak közöttük vé
kony héjúak, amelyek kézzel is feltörhetôk, de 
ezek még fagyérzékenyek is, és bizonytalanul is 
teremnek. Helyettesítésükre szolgál a papírhé
jú ’Szigetcsépi 55’ és a ’Budatétény 1’, valamint 
a keményhéjú ’Budatétényi 11’ és ’Budatétényi 
13’. Legnépszerûbb hazai fajták a szeptember ele
jén-közepén érô, gyenge növekedési erélyû ’Té
tényi bôtermô’, a szeptember közepén-végén 
érô, gyenge növekedési erélyû ’Tétényi kedvenc’ 
és a szeptember végén-október, elején érô, erôs 
növekedésû erélyû ’Tétényi rekord’. 

CSONTHÉJAS gyümölcse késô ôsszel érik. A szü
retet akkor kell megkezdeni, amikor a külsô, zöld 
burok felreped, és a héjából kibújnak a termé
sek. A legtöbb fajta szüretelési ideje szeptember.  
A teljesen érett termés lehullik. Legjobb, ha még a 
hullás megindulása elôtt ponyvára rázzuk. A ter
mések leverése, lerázása a fáról, valamint azok  
összeszedése nehéz és sok idôt igényel, de a beta
karítás ezzel még nem ér véget, mert folytatódik 
a pucolással, a szárítással és a tárolással. A késôi 
szüret kockázata, hogy a termések a földre hullnak, 
megbarnulnak, elszáradnak és használhatatlan
ná válnak. 

Dr. Karacs-Végh Anita
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Véd a körte-levélbolha ellen.Véd a napégéstől és a hőstressztől.

Csökkenti a korompenész

megjelenésének valószínűségét.

Termésnövelőhatás.
Csökkenti aa tűzelhalást okozóbaktérium terjedését.
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A körtefák lombját és terméseit 
rügypattanástól szüretig számos rovar 
károsíthatja. Elôfordul, hogy egyébként 
ritka, kis jelentôségû kártevô egy adott 
helyen felszaporodva fô károsítóként súlyos 
elváltozást okoz. Ezért fontos a lehetséges 
kártevôk és károsítók ismerete. Körte 
növényre specializálódott kártevôk (körtemoly, 
hajtáshervasztó darázs, poloskaszagú 
körtedarázs, körtelevélbolha stb.) mellett 
számos úgynevezett polifág, sok tápnövényû 
rovar (kaliforniai pajzstetû, cserebogarak, 
sodrómolyok, levélbarkók stb.) okozhat kárt  
a körtefákon. 

Termést károsító rovarok

KÖRTEMOLY (Laspeyresia pyrivora) A moly lár
vája a talaj felsô rétegében telel, onnan kibújva  
bebábozódás után júniusban jelennek meg a 
molylepkék. Tojásaikat a körte héjára rakják,  
a fiatal lárvák berágják magukat a gyümölcsbe.  
A magházban lévô magokat fogyasztják. Rajzásuk 
július végéig szokott elhúzódni. Évente 1 nemze
dékük fejlôdik. Rajzásuk figyelésére a szexferomon 
csapda ajánlott: a csapdán észlelt rajzási csúcs 
után 5-7 nappal alkalmazott rovarölôszeres-per-
me tezés a leghatékonyabb.

ALMAMOLY (Cydia pomonella) Lárva alakban 
telel a fák kéregrepedéseiben. Évente 2-3 nemze

déke fejlôdik ki, az elsô nemzedék májustól kezd 
rajzani. Az 1. és 2. nemzedék rajzása az utóbbi 
évek csapdafogási adatai alapján összefolyik, így 
augusztus végéig folyamatos jelenlétére számít
hatunk. Az almát és körtét is fertôzi. Szexferomon 
csapdával nemcsak az egyedsûrûségét figyelhet
jük meg, hanem a kártevôk számát is jelentôsen 
gyéríthetjük. Fák törzsére helyezett hullámpapír 
övekbe a fán mozgó lárvák bábozódni behúzód
nak, az övek rendszeres cseréjével és megsemmi
sítésével a kártevô gyéríthetô.

POLOSKASZAGÚ KÖRTEDARÁZS (Hoplocampa 
brevis) Az évente 1 nemzedéket nevelô kártevô 
lárva alakban a talaj felsô rétegében telel, tavasz
szal bábozódik, és a körte virágzását megelôzôen 
jelennek meg a kifejlôdött körtedarazsak. Raj
zásuk a körte virágzása alatt történik, tojásaikat 
a sziromlevelek tövébe rakják, a kikelt lárvák be
rágják magukat a gyümölcskezdeménybe, kiod
vasítják azt. Az erôsen károsított apró körték le
potyognak a fáról, a lárvák a talajban nyugalmi  
állapotba kerülnek. A virágzás idején uralkodó me
leg, 20-30 fokos hômérsékletnél erôs fertôzésre 
lehet számítani. Fehér színû ragacsos rovarcsap
dával a kifejlett alakok jelenléte megfigyelhetô, 
és száma csökkenthetô. Kémiai védekezés virág
zás idején, a beporzó rovarok védelme érdeké
ben, méhekre nem káros rovarölô szerekkel, vagy 
méhekre mérsékelten kockázatos szerekkel csak 
este 9 óra után folytatható, amikor már a méhek 

Körtefák kártevôi 

Almamoly lárvája (wiki.bugwood.org) Bimbólikasztó kártétele (a szerzô felvétele)



tô zött hajtások egészséges részig történô lemet
szésével, összegyûjtésével, megsemmisítésével a 
kártevô egyensúlyban tartható.

SODRÓMOLYOK, LEVÉLBARKÓK, ARASZOLÓ 
HERNYÓK Gyakori virág- és lombkárosítók, ese
tenként a fiatal terméseket is megrágják. Egyed
számuk esetenként jelentôsen megnôhet, ilyen 
esetben rovarölô szeres beavatkozás indokolt  
lehet. 

SZIVARSODRÓ ESZELÉNY (Byctiscus betulae) 
Jellegzetes kárképet okoz ez a fémes zöld színû, 
3-5 mm-es ormányos bogár, szôlôn, hársfákon 
és körtén is hasonló a kárképe: szorosan össze
sodorja a leveleket, abba helyezi petéit, a leve
lek fogyasztásával fejlôdnek ki a lárvák. Április 
közepétôl június végéig rajzanak a bogarak. A jel
legzetes, feltûnô levélsodralékokat folyamatosan, 
észlelés után mihamarabb távolítsuk el a fakoro
nából és semmisítsük meg.

KÖRTELEVÉL GUBACSSZÚNYOG (Dasyneura 
pyri) A legkorábbi leveleket károsítja, a fiatal leve
lek összesodródnak, kissé megvastagodnak.

KÖRTE-GUBACSATKA (Eriophyes pyri) A levele
ken 2-3 mm-es, a levélbôl kissé kiemelkedô fol
tokat okoz, melyek kezdetben zöldek, késôbb  
megsötétednek. Az atkák szabad szemmel nem 
láthatók. Jellegzetes kártételét gyakran összeté

vesztik a ventúriás varasodás (gombás betegség) 
tüneteivel.

ZÖLD ALMA-LEVÉLTETÛ (Aphis pomi) és HAM-
VAS KÖRTE-LEVÉLTETÛ (Dsaphis pyri) Egye deik 
is gyakran megtelepednek körte fiatal hajtásain.  
A hatékony védekezés alapja a korai, felszaporo
dásuk, szétterjedésük elôtti védekezés.

KALIFORNIAI PAJZSTETÛ (Quadraspidiotus 
perniciosus) Apró szívó kártevô, a kemény paj
zsok alatt élnek az apró puhatestû tetvek. Szívo
gatásukkal legyengítik a megfertôzött növényt.  
Rügyfakadás elôtt végzett lemosó permetezéssel, 
paraffinolaj-tartalmú vagy napraforgó-, repce
olaj-tartalmú kezeléssel hatékonyan védekezhe
tünk az áttelelô alakja ellen. 

Virágkártevôk

BIMBÓLIKASZTÓ BOGÁR (Anthonomus po mo
rum) Alma- és körtefák virágait támadja meg. 
Kora tavasszal megjelenô apró ormányos bogarak, 
tojásaikat a virágbimbókba rakják. A kikelô lárvák 
a virágok belsejét kirágják, a bimbó rozsdabarna 
színûvé válik, sokáig a fán marad. A kifejlôdött 
bogár a virágot elhagyja, hamarosan nyugalmi  
állapotba kerül.

BUNDÁSBOGARAK és különbözô VIRÁGBO-
GARAK esetenként súlyos virágkárt okozhatnak, 
kirágják a virág porzóit, bibéjét, ezekbôl a virá
gokból termés nem fejlôdik. Kék színû csapdákkal 
a bogarak hatékonyan összegyûjthetôk.

dr. Némethy Zsuzsanna
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nyugalomba vonulnak. Ahol rendszeres kártétele 
figyelhetô meg, sziromhulláskor a felszívódó hatá
sú Mospilanos rovarölôszeres-permetezés javasolt.

Lombon, levélzeten, fakérgen élô kártevôk

KÖRTELEVÉLBOLHÁK A körtén 3 körte le vél-
bolha-faj ismert, a leggyakoribb a füstösszárnyú 
körtelevélbolha (Cacopsylla pyri). A kártevô kifej
lett alakban telel át a fakéreg repedéseiben és a  
lehullott levelek alatt. Kora tavasszal, amikor  
a fa nedvkeringése megindul, gyakran már feb
ruárban elôjönnek az imágók. Párosodás után  
tojásaikat a vesszôkre, rügyekre, késôbb a hajtás
végekre és virágokra helyezik. Évente 4-6 nem
zedékük fejlôdik, 1 nôstény levélbolha több száz  
tojást rak le. Az elsô tojásrakásból a lárvák már  
virágzás elôtt kifejlôdnek, szívogatásukkal káro
sítanak. A hajtásnövekedés lelassul, a levelek de
formálódnak, a hajtások rövid ízközûek lesznek. 
Mézharmatot termelnek, amin hamarosan megje
lennek a korompenész-fekete színû telepei. A be
vonat akadályozza az asszimilációt, a gyümölcs 

héjára rátelepedve rontja annak piaci értékét. Ká
rosítása az ôszi fagyokig elhúzódik. Az eredményes  
védekezés az áttelelô levélbolha-nemzedék el
pusztításán és tojásrakásának megakadályozá
sán alapszik. Februártól kézi nagyítóval ellenôrizni 
kell az áttelelô alakokat, azok aktivitását, moz
gását, a tojásrakás megindulását. Téli lemo
só szerekkel, bô permetlével (Agrokén, Nevikén, 
Vektafid R, Vegesol RS, Tiosol) az áttelelô ala
kok ellen hatékonyan lehet védekezni. Legjobb 
hatásfok a lárvák tömeges kikelésekor érhetô 
el. Erôs fertôzés esetén javasolt 7-8 nap múl
va a permetezés megismétlése, különösen na
gyobb esôt követôen. Házikertben is engedélyezett 
a Surround WP alumínium-szilikát hatóanyagú,  
finomra ôrölt készítmény, mely szintén a töme
ges lárvakeléstôl alkalmazható heti gyakoriság
gal. Elhanyagolt fáknál gyakran a rovarölô szerek 
a mézharmat miatt nem jutnak el a rovarokhoz, 
nincs hatásuk. Ilyen esetben – ahol erre lehetôség 
van – erôs vízsugárral a ragacsos bevonatot mos
suk le, és csak utána permetezzük a fát. Elkésett, 
fakadás utáni, a lárvák kifejlôdésétôl alkalmazha
tók permetezésre az Envidor és a Mospilan sza
badforgalmú, és az Apacs, Vertimec II. kategó
riás szerek. A körtelevélbolha hamar ellenálló
vá válik az alkalmazott szerrel szemben, ezért a  
2. permetezés után rovarölô szert kell cserélni.

HAJTÁSHERVASZTÓ DARÁZS (Janus comp
ressus) Fekete színû imágói májusban rajzanak, 
a nôstények tojásaikat a fiatal hajtásba spirális 
formában rakják. A hajtás lankad, majd gyorsan  
elhal. A jellegzetes, elfeketedô szúrásnyomok 
alapján a kártétel könnyen azonosítható. A fer-

A gyümölcsfák közül a körte az egyik leg
gyakoribb fafaj kertjeinkben. Számos fajtá
ja ismert, nyár derekától a tél végéig bizto
sítják friss, fogyasztásra édes gyümölcseiket. 
Ôshonos fajták feltárása és felszaporítása 
tovább növeli fajtagazdagságukat. Érdemes 
ezek után érdeklôdni facsemete-választás, 
vásárlás elôtt, mivel növényvédelmi kezelé
sek nélkül is eredményesen termeszthetôk. 
(A körtefák betegségeirôl elôzô lapszámunk
ban közöltünk cikket. A szerk.)

 Jó tudni!

Körte hajtáshervasztó dar ázs (a szerzô felvétele)

Poloskaszagú körtedarázs lárvája és kártétele

Körte nemezes gubacsatka (a szerzô elvétele) Szivarsodró eszelény kártétele (a szerzô felvétele)



A moldvai vagy kerti sárkányfû (pofóka), 
latin nevén Dracocephalum moldavica régóta 
ismert és kedvelt gyógy- és fûszernövényünk. 
Ázsiából származik, Európába a 16. század 
második felében került, ahol gyorsan 
népszerûvé vált citromos aromájának, 
dekoratív megjelenésének és értékes 
gyógyhatásainak köszönhetôen. 

Latin neve a drakon (sárkány) és cephalon (fej) 
görög szavakból ered, mely a virág sárkányfejre 
emlékeztetô alakjára utal: a sárkány kitátott szá
jára a benne található fogakkal. A kínai tradicio
nális gyógyászatban úgy tartják, a sárkányfû fel
ruházza fogyasztóját a sárkány tulajdonságaival: 
bátorságot ad, felemeli a szellemet, s ily módon 
legyôzhetetlenné tesz.

KINÉZETE Egyéves, lágyszárú növény. Gyöke
re karószerû, erôsen elágazó, 20 cm mélyen hatol 
a talajba. Szára felálló, négy élû, 80-120 cm ma
gas, a talajfelszín felett dúsan elágazó, a vegetá
ció vége felé alul fásodik és lilásan antociánosodik.  
Levelei 2-3 cm hosszúak és 1-1,5 cm szélesek, 
hosszúkás tojásdadok, a szélükön tompán foga
zottak, a hajtásokon keresztben átellenesen állnak. 
Álfüzér virágzatai a hajtások csúcsain fejlôdnek, a 
szirmok színe liláskék vagy ritkán fehér. Virágai  
június végétôl augusztus elejéig nyílnak, mert a  

virágzás elhúzódó, akár 50-60 napig is eltarthat. 
A sárkányfû rovarmegporzású, a méhek is nagyon 
szeretik, remek mézelô. Termése barnásfekete,  
finoman érdes felületû makkocska, mely csírázó
képességét 5-6 évig ôrzi meg. 

ÉRTÉKES RÉSZEK Elsôsorban a sárkányfû virág
zó állapotban gyûjtött és megszárított, föld felet
ti hajtásait és az ebbôl lepárolt illóolajat használ
ják a gyógyászatban. 

A növény illóolaj-tartalma 0,2-0,7%, de a fel
halmozás szintje jelentôs mértékben függ a beta
karítás idôpontjától, a termesztett növényanyag 
minôségétôl és a termesztési körülményektôl 
is. Az MSZ 19280-1989 szabvány minimálisan 
0,25%-os illóolaj-tartalmat ír elô az elsô osztályú 
morzsolt drog esetén. A sárkányfû legfontosabb 
illóolaj-összetevôi a citrom illatú citrál, geraniol 
és geranil-acetát. A növény ezen komponensei nek 
köszönheti jellegzetes, intenzív citrusos-aromás 
ízét és illatát. Az illóolajon kívül fenolos kom
ponensek is nagy mennyiségben vannak jelen  
benne, pl. heszperidin és rozmaringsav, melyek 
erôs gyulladáscsökkentô és antioxidáns hatású  
vegyületek.

Ritkábban, de magját és magjából hidegen 
sajtolt zsírosolaját is felhasználják, mely igen gaz
dag ómega-3 zsírsavforrás.

ÉLETTAN, FELHASZNÁLÁS A sárkányfûbôl ké
szít hetünk ízletes, frissítô gyógyteát, alkoho

Moldvai sárkányfû – a sárkányok 
ereje egyetlen növényben
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Liláskék virágú moldvai sárkányfû teljes virágzásban

Kerti tipp

A sárkányfû szára gyakorlatilag értéktelen, 
érdemes szárítás után a leveleket és virágo
kat lemorzsolni róla, és csak ezeket felhasz
nálni.



los tinktúrát, vagy felhasználhatjuk illóola
ját. Bármilyen formában is fogyasztjuk, étvágy
javító, emésztést serkentô, szélhajtó és görcs
oldó hatása érvényesülni fog. Közepesen erôs 
nyugtató hatással rendelkezik, a citromfûhöz ha
sonlóan csillapítóan hat a központi idegrendszerre. 
Antiszeptikus és antibakteriális tulajdonságú, ezen
kívül erôs antioxidáns, a népgyógyászatban fájda
lomcsillapításra is ajánlják. A kínai gyógyászatban 
szív- és érrendszeri betegségek, pl. szívkoszorúér- 
betegség, angina pectoris, magas vérnyomás,  
érelmeszesedés ellen alkalmazzák. Állatkísérletek
ben flavonoidjai erôs gyulladáscsökkentô hatású
nak bizonyultak.

Az élelmiszeriparban szintén kedvelik, édes 
borok, ürmösök, üdítôk ízesítôje, de ízjavítóként 
teakeverékekbe is teszik. Sajtokat, gyümölcs
kompótot, halételeket, salátát, zöldségköretet 
fûszereznek vele, különösen a paradicsom- és 
uborkasalátának ad nagyszerû ízt. 

Jelentôs citráltartalmánál fogva felhasználják 
szintetikus A- és E-vitamin elôállításához, de illó
olaja az illatszer- és kozmetikaiparban is elismert 
alapanyag. 

KÖRNYEZETI IGÉNY, TERMESZTÉS Magyar
ország ökológiai viszonyai kiválóan alkalmasak a 
moldvai sárkányfû termesztésére. Fényigényes 
növény, így napos helyre telepítsük, tápanyag- és  
vízigénye közepes. A jó minôségû, középkötött 
talajokat kedveli, de homokos talajon is megél,  
ez esetben azonban rendszeres öntözést igényel. 

Állandó helyre vetjük tavasszal, március végén, 
április elején 50-70 cm-es sortávolságra és 2-3 cm 
mélyen. Vetés elôtt fontos a jó minôségû, apró
morzsás, kellôen tömörített magágy elôkészítése. 
A csírázás már 10 °C-on megindul, a csíranövények 
12-15 nap alatt kibújnak.

A vegetációs idôszakban szükséges a gyom
mentesen tartás, a szárazabb idôszakokban pedig 
az öntözés. Jelentôsebb kártevôje vagy kórokozó
ja nincs.

A betakarításra teljes virágzásban kerül sor 
(többnyire július második felében). A hajtás felsô 
kb. 30-40 cm-es részét vágjuk le, mivel a vasta
gabb, alsó szárrészek értéktelenek. Betakarítás 
után egybôl szárítsuk, naptól védett, meleg, de jól 
szellôzô helyen, vékony rétegben kiterítve, vagy 
csokorba kötve és fejjel lefelé lógatva. 

Dr. Gosztola Beáta
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吀漀瘀戀戀椀 椀渀昀漀爀洀挀椀㨀 
圀攀戀㨀 眀眀眀⸀愀渀琀椀砀⸀栀甀

䜀䄀刀䄀一吀섀䰀吀 猀 䈀䤀娀吀伀匀 䠀䄀吀섀匀
愀稀 攀最礀攀搀جئ氀氀氀 欀攀琀琀儁猀 
栀愀琀愀渀礀愀最渀愀欀 欀猀稀渀栀攀琀儁攀渀⸀

刀唀䠀섀娀䄀吀刀䄀 倀䔀刀䴀䔀吀䔀娀䠀䔀吀倁℀
匀娀촀一吀䔀䰀䔀一 匀娀䄀䜀吀䄀䰀䄀一℀

䠀䄀吀준䬀伀一夀䄀一 
嘀준䐀䔀䬀䔀娀䠀䔀吀一䬀
愀 䬀唀䰀䰀䄀一䌀匀伀䬀 攀氀氀攀渀℀

刀漀瘀愀爀椀爀琀 瀀攀爀洀攀琀

倀爀漀昀攀猀猀稀椀漀渀
氀椀猀

䴀攀最漀氀搀猀 䴀
椀渀搀攀渀栀漀氀

Vizsgálatok szerint a fehér virágú növények 
nagyobb mézhozamúak, és mézük ötször 
magasabb cukortartalmú, mint a liláskék vi
rágú egyedeké.

 Jó tudni!

Fehér virágú moldvai sárkányfû teljes virágzásban
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Ha gyepet szeretne telepíteni, elôtte érdemes 
megvizsgálni a talajt, mert egyáltalán nem 
mindegy, milyenek az adottságai. Ahhoz, hogy 
a gyep meggyökerezzen, elôször fontos, hogy 
legyen mibe belegyökereznie.

Az alábbiakban összefoglaljuk, mit várunk el a ta
lajtól ahhoz, hogy eredményesen telepíthessük a 
pázsitunkat. 
TEREPRENDEZÉS Legyen a terep felszíne egyen
letes, a vízelvezetés legyen átgondolt, irányított. 
Könnyen ki lehet próbálni: csak locsolni kell, és ha 
sehol sem gyûlik a víz tócsává, akkor megfelelô. 
TALAJMINÔSÉG Biztosítani kell, hogy a gyep alap
ja nem építési törmelékbôl, vagy más hulladékból 
áll, esetleg nem túl köves vagy tápanyagszegény. 
A felszínrôl távolítsa el a köveket, hulladékot! For
dítson ki ásóval egy-egy adag földet szabadon vá
lasztott pontokon és nézze meg, mi kerül elô alóla!
TALAJVASTAGSÁG Ne felejtsük el, hogy a 
termôtalaj vastagságát is ellenôrizni kell. 20-35 cm 
vastagságú, szerves anyagban gazdag termôtalajra 
van szükségünk a szép pázsithoz. 
SZIKLÁS TALAJ Az is elôfordulhat, hogy a talaj 
felszíne alatt közvetlenül sziklás rétegbe ütközünk. 
Ebben az esetben a fû is satnya lesz, a pázsitra a 
remény nagyon kevés. Ilyenkor termôtalajt kell terí
tenünk, ez az egyetlen esélyünk. 
AGYAGOS TALAJ Az agyagos talaj megtartja a vi
zet, így az oxigén nem jut el a gyökerekig, a fû gyö
kere kipusztulhat, majd megritkul. Ilyen esetben ta
lajjavítással, homokszórással próbálkozhatunk.

KEMÉNY TALAJ Mielôtt füvesítünk, ellenôrizni 
kell a talaj tömörítettségét. Ha túl kemény, a ta
lajt 15-20 cm mélyen fel kell ásni. A füvesítés elôtt 
ezt a mûveletet mindenképpen érdemes elvégezni. 
HOMOKTALAJ Jellemzôje, hogy nem képes meg
tartani a vizet, könnyen kiszárad. A csapadék szin
te átszalad rajta, és a talaj szervesanyagtartal
ma kimosódik. A szél hordhatja a homokot, kita
karva a gyökereket és szétroncsolva a leveleket. 
Az ilyen talaj nem áll össze sárrá, nem gyúrható, 
szétesik szemcsékre.
TALAJSZERKEZET Ha tömör, agyagos talaj áll 
rendelkezésünkre a kertben, lazítani kell, le ve gôz-
te téssel és homokos felülszórással. Ha laza, túl ho
mokos talajjal rendelkezünk (pl. a Duna–Tisza kö
zén), akkor több mûtrágyát és vízmegkötô anyagot 
kell használnunk, mert a homokos talaj tápanyag
ban szegény, és nem tartja meg a vizet. 
TALAJJAVÍTÁS FELÜLSZÓRÁSSAL Ilyenkor a 
meglévô pázsitra tulajdonképpen egy javító keveré
ket hordunk fel: ez nagyrészt homok, de ha szüksé
ges, tehetünk mellé szerves komposztot és tôzeget. 
Ezt szétszórjuk a teljes pázsiton. Akár talajlazítás
sal és levegôztetéssel ötvözhetjük ezt a mûveletet. 

Mayerhoffer Attila

Gyeptelepítés elôtt Kerti tipp
 A talajtípustól nagyban függhet a szüksé
ges öntözés gyakorisága és a kijuttatott víz
mennyiség is. Homokos talajon többször, ki
sebb mennyiséget érdemes kijuttatni, míg 
agyagos, kötött talajokon figyelni kell, ne
hogy túlöntözzék a pázsitot.
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A futónövények divatja régi, és manapság kicsit 
avíttasnak is számítanak ezek a növényfajok, 
ráadásul számos tévhit övezi ôket. Pedig a 
jól megválasztott, helyes módon alkalmazott 
futónövény sokat tud hozzátenni a kerti 
látképhez, ráadásul ezek a dísznövények igazán 
változatos módon vethetôk be, praktikumuk 
pedig sok helyzetben megkérdôjelezhetetlen. 

TÉVHITEK A futónövények, vagy érzékletesebb 
nevükön kapaszkodónövények tábora igen népes, 
akad köztük lombhullató, örökzöld, vannak csupán 
a leveleikkel díszítô fajok, és szép számmal talál
hatók virágos, tarka színvilágú típusok. A futónö
vényekkel kapcsolatban elsôként a tévhiteket ér
demes röviden áttekinteni. A legelterjedtebb ezek 
közül a futókat kísérô rovarinvázió. Tagadhatatlan, 
hogy ahol (futó)növény van, ott rovarok, bogarak 
is megjelennek, de közel sem törvényszerû, hogy 
olyan mértékben, hogy zavarók legyenek. A kulcs 
a megfelelô fajtaválasztás, a lombhullató típusok 
telepítésével például kizárható, hogy a rovarok át
teleljenek a levelek alatt. 

KÖRÜLTEKINTÔEN! Gyakori ellenérv a futók
kal szemben, hogy az indákat kisebb rágcsálók, 
fôleg egerek használják közlekedônek. Ez valóban 
megtörténhet, azonban ebben az esetben nem a  
növény a hibás, hanem a rágcsálókat kell elûzni. 
További aggály a futónövények által okozott köz
vetlen kár, ami elsôsorban a falakra, tetôkre  
vonatkozik. Tény, hogy egyes futónövények ké
pesek ilyen jellegû kárt okozni, ám ezekben az 

esetekben mindig romos épületekrôl, elhanya
golt falakról, felújításra szoruló tetôrôl van szó, 
egy stabil, jó szerkezetû épületben a futónövé
nyek nem tudnak érdemi kárt okozni! Mindemel
lett a különbözô kapaszkodónövények különbözô 
technikával kúsznak, a fás szárú agresszív trom
bitafolyondár megemelheti a tetôcserepeket, de   
például a közkedvelt borostyán kapaszkodógyö
kerei nem okoznak problémát. A tapadókoron
gos vadszôlô pedig gyengéden tapad a falhoz, 
szinte nyom nélkül eltüntethetô, nem hatol be a  
falak réseibe. A konklúzió az, hogy a jól megvá
lasztott, megfelelô helyre telepített futónövény 
nem fog jelentôs bajt okozni, az elônyei számo
sabbak, mint a hátrányai.

FAJOK A trendibb futók közül valók a clematis-
fajták, melyek nem csupán gazdagon virágoz
nak, de számos színváltozatuk elérhetô, így akár 
vegyes árnyalatok is összeültethetôk, hogy egye
di, izgalmas kompozíciók készüljenek belôlük.  
A clematisok 2-4 méter magasra kúsznak fel, így 
kiválóan alkalmasak kerítések díszítésére. 

A lilaakác liláskék színe hiánypótló lehet a 
kertben, látványos, erôteljes hatás érhetô el vele. 
Ez a futó erôs támasztékot igényel, és akár törzset 
is lehet nevelni neki, remekül formázható, alakít
ható. Erôteljes terjeszkedése miatt telepítése csak 
olyan helyre ajánlott, ahol folyamatosan szem 
elôtt van, ritkábban használt nyaralók, hétvégi 

Jó választás-e a futónövény?

Virágföldjeinkben magas a huminsavtartalom, így a  
kiemelten fontos tápanyagok felszívódnak a gyökérzeten 
keresztül és egészségesebbek lesznek növényeink.

FLORIMO® Virágföldek széles választékban

Minden típusú gyepfelületre! 
Hármas hatás az egészséges  
gyepért: növekedés – a speciális  
összetételének köszönhetően, zöldítő 
hatás – a magnéziumtartalom miatt, 
mohásodást gátló hatás – a növelt 
vastartalomnak köszönhetően.

FLORIMO® Pázsittrágya 3in1
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házak esetében nem a legjobb választás. A tapa
dókorongos vadszôlô tapadókorongokkal kapasz
kodik, ezáltal a fal nem sérül, a növény könnyen 
leszedhetô, és nyomot sem hagy. Szinte bármire 
képes felfutni, akár nagyon magas falakra is felkú
szik, hatalmas területet képes elfedni. Lombhulla
tó, növekedése gyors, ôszi lombszíne káprázatos! 
Említésre érdemes még a klasszikus borostyán, 
az agresszívan terjeszkedô, de roppant látványos 
trombitafolyondár, a kerítések, pergolák befutta
tására alkalmas illatos futólonc, vagy a fehér virá
gaival dekoráló, árnyéktûrô kúszó hortenzia.

Azt javaslom a kertbarátoknak, hogy bát
ran nyúljanak a futónövényekhez, de tele
pítés elôtt mérlegeljék, hogy hova, milyen  
körülmények közé ültetnék kapaszkodónö
vényüket, és hangolják össze az adott terület 
adottságait a leendô növény jellemzôivel, igé
nyeivel. A futónövények kiválóan alkalmasak 
a kert háromdimenzióssá alakítására, hiszen 
olyan nagy kiterjedésû, függôleges látványele
mek lehetnek, melyek egészen újszerû hangula
tokat hoznak a kertbe! 

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp

A futónövények ideiglenes jelleggel is 
bevethetôk, például felújításra szánt, romos 
falfelületek idôszakos takarására, vagy sivár, 
nagy felületû tûzfalak olcsó dekorálására!
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Lapunk hasábjain korábban már volt szó a 
tuják károkozóiról, de a számos érdeklôdô 
kérdésbôl úgy ítéltük meg, hogy érdemes a 
té má ra újból visszatérni. Fontos megjegyezni, 
hogy a tuják Kelet-Ázsiából származnak, így 
nem szeretik Magyarország klímáját. Mivel 
nem optimálisak számukra a környezeti fel-
té telek, így a növények legyengülnek, ami 
megkönnyíti a kártevôk és a kórokozók 
károsítását. Nagyon elterjedt növényrôl 
beszélünk, sok esetben a pontos probléma 
megállapítása is gondot okoz. 

Az alábbiakban a fontosabb kártevôket mutat
juk be. Azonban nemcsak ezek válthatják ki a tuja 
barnulását, esetleges pusztulását, hanem például 
szárazság, talajtani tényezôk, tápanyaghiány és 
gombás betegségek is (amikrôl a következô szám
ban lesz szó).

TUJAFÚRÓ ARANYMOLY (Argyresthia thuiella) 
A kártevô a 2000-es év környékén terjedt el ha
zánkban. A kifejlett egyed fehéres, mintázott 
szárnyú kb. 10 mm nagyságú lepke. A kártevô a 
pikkelylevelekben kialakított aknák miatt okoz
za a hajtások barnulását, majd száradását. Az el
száradt hajtások már a nyár folyamán elkezde
nek lehullani. Az imágók rajzása június elejétôl jú
lius elejéig tart. Miután lerakták a tojásokat, az 
abból kikelô lárvák egybôl berágnak a levélbe és  
elkezdik kártételüket, az aknák kialakítását. Egé
szen áprilisig a levelekben maradnak és ott káro
sítanak. Az aknában bábozódnak be, majd azután 
megkezdôdik az imágók rajzása. Ezt az idôt kell 

a védekezés alapjául venni. Meg kell akadályoz
ni, hogy lerakják a tojásokat. A permetezést akár  
2-3 alkalommal is meg kell ismételni attól 
függôen, hogy a használt készítményeknek milyen 
hosszú a hatástartalma.

 
TUJASZÚ (Phloeosinus thujae) A tujaszú apró 
termetû bogár, melynek a teste barnás-feke
tés színû. Legfôbb tápnövényei a tuja (elônyben 
részesíti a Smaragd tuját), a boróka és a céd
rus. Kár tételének hatására a fa kérgén apró, kör  
alakú röpnyílások láthatók, a kéreg alatt pedig 
hosszanti lárvajáratok találhatók. Tavasszal a lár
vák nagyjából 4 mm mélyen berágnak a fás rész
be, majd lárvajáratokat alakítanak ki és késôbb 
ott bábozódnak be. Azonban fontos tudni, hogy  
a kifejlett egyed is károsítja a tuját.

Az imágók júniustól októberig érési táplálko
zást folytatnak. A kisebb ágak elágazásánál rágják 
be magukat, és a hajtás csúcsi része felé körülbe
lül 1 mm átmérôjû lyukat fúrnak. Ezekben a káro
sított hajtásokban vészelik át a telet.

A tujaszú kártételének hatására ágelhalás, 
hajtáselhalás következhet be, súlyos károsítás 
esetén a növény kiritkulhat, vagy akár a teljes fa 
pusztulása is bekövetkezhet. Mivel a védekezés a 
tujaszú ellen a hosszúra nyúló rajzás miatt nem 
kidolgozott, ezért fontos, hogy megtartsuk a nö

Tuja vény jó kondícióját. Ebben az esetben a növény bô 
gyantaképzôdéssel tud válaszolni a kártevô jelen
létére, amibe a kártevô belefulladhat, ezzel gyérít
ve az állományt. 

Kémiai védekezés a rajzó kifejlett alakok ellen 
lehet, kontakt taglózó készítményekkel.

BORÓKA-TARKADÍSZBOGÁR (Valisia festiva) 
2012-ben figyeltek fel erre a kártevôre Buda
pest több pontján, mivel egyre több tujasövény 
pusztult el. A kártételt egy szép, fémes, zöldes-
kékes színezetû bogár lárvája okozza. A kártevô 
elsôsorban a boróka- és tujaféléket támadja.

A lárvája a kéreg alatt kezd el rágni, míg be
hatol a fás részbe. Elsô ránézésre csak hajtás- 
és ágelhalásokat figyelhetünk meg, tünetként.  
A berágás helyénél gyantafolyás figyelhetô meg, 
majd a növény fokozatosan elhal, mivel elrágja a 
növény szállító edénynyalábjait. Ennek következ
tében a növény pusztulását a víz- és tápanyag-
hiány okozza. A kártevô elsôsorban a szárazságtól 
legyengült növényeket részesíti elônyben.

Egy egyed kifejlôdése 1-2 évig tart. A ki fej lô-
dött díszbogarak elhagyják a növényt, amit késôbb 
ovális alakú röpnyilásokként figyelhetünk meg.

Csak a kifejlett, éppen rajzó egyedek ellen le
het permetezni, mivel nincs olyan növényvédô 
szer, ami felszívódna a fás részbe – ami a lárvák 
ellen hat. A védekezést tovább nehezíti, hogy a 
rajzása elhúzódó, azonban május végétôl kell szá
mítani a tömeges megjelenésére.

Az egyetlen biztos módszer, amit tehetünk, 
hogy jó kondíciót biztosítsunk a növényeknek, így 
kisebb eséllyel esnek áldozatul ennek a kár te vô-
nek. Az idôsebb tuják is kapjanak kellô öntözést 
és tápanyag-utánpótlást.

Ujvári Péter

A boróka-tarkadíszbogár elleni védeke
zést eddig nehezítette, hogy 2016 júliusáig 
védett állatként volt nyilvántartva. Egyet
len boróka-tarkadíszbogár eszmei értéke 50 
ezer forint volt. Azonban az egyre növekvô 
mértékû pusztítása miatt eltörölték a szabá
lyozást, és mára kártevônek minôsül. Így le
het ellene védekezni, azonban ez még nem 
jelenti azt, hogy meg is lehet menteni a ká
rosított növényt.

 Jó tudni!

Boróka díszbogár

Boróka díszbogár röpnyílása Tujafúró aranymoly

Tujaszú Tujaszú röpnyílása
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ITT AZ IDEJE, HOGY VÉDJE A NÖVÉNYEKET TAVASSZAL!
Levéltetvek, virágtripszek, üvegházi molytetvek és más növényi kártevők 
mechanikus irtására alkalmas gyümölcsösökben, zöldségeskertekben és 
dísznövényeken.

Az egyszerűen használható sárga színű lap erősen 
vonzza a kártevőket, melyek csapdába esnek a 
rajta lévő ragadós bevonaton. A lapok felfüggesztő 
dróttal rendelkeznek, és szilikonpapírba vannak 
csomagolva, mely megóvja a ragasztóanyagot 
a túl gyors kiszáradástól, ha a lapokat nem 
használják fel azonnal. A lapok között lévő 
szilikonpapír azt is megakadályozza, 
hogy használat közben a kezünkhöz 
ragadjanak.
Egy közepes méretű fára 5 – 10 sárga lapot 
akasztunk fel közvetlenül a virágzás után. 
Amikor a lapokat már teljesen ellepték a 
tetvek és egyéb kártevők, akkor újakra 
cseréljük őket.
A Bio Plantella Sárga lapokat virágzás 
után használjuk. A repülő rovarok 
elleni védelem során is hatékonyan 
alkalmazhatók.
A Bio Plantella Sárga lapokat a 
zöldségeskertben és a díszkertben is 
használhatjuk. A mini sárga lapokat 
az alacsony vetemények közé, a díszkertbe vagy a cserepes virágokra akaszthatjuk fel 
(egy külön műanyag pálca van rájuk erősítve, melyet a földbe szúrunk).

Egy közepes méretű fára 5 – 10 sárga lapot 

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

Nemcsak lágyszárú évelô és egynyári 
dísznövényeink vagy díszcserjéink öltöztetik 
virágpompába kertjeinket tavasszal és a nyár 
folyamán, hanem szerencsére díszfáink közül is 
többnek feltûnô virágdísze van. 

VADGESZTENYÉK Egyik méltán legismertebb, 
élénk virágaival díszítô átlagos igényû díszfánk a 
Balkánról származó, 15-20 méter magas közön
séges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum). 
Tenyeresen összetett, sötétzöld, nagy „legyezô” 
levelei és a hajtások végein nagy bugavirágzat
ban nyíló fehér virágainak látványa igazi ismerôs 
színfolt április végén, májusban. Kupacsos ter
mése sajnos szemetel, az óvodások nagy örö
mére. ’Baumannii’ fajtája teltfehér virágai miatt 
nem hoz termést, ezért az alatta parkoló au
tók karosszériájában nem tesz kárt. Sajnos a 
vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezés 
komoly kihívást jelent, ezért inkább a piros vad
gesztenyét (Aesculus x carnea) válasszuk, ame
lyik a közönséges vadgesztenye és az észak-ame
rikai vörös vadgesztenye (Aesculus pavia) hibridje. 
Az észak-amerikai vörös vadgesztenye szülô miatt 
nem jellemzô a vadgesztenyelevél-aknázómoly 
kártétel ennél a hibridfánál. Élénk rózsaszín virá
gai tavasszal, szintén április végén, májusban nyíl
nak, legalább olyan feltûnôek, mint a közönséges 
vadgesztenyéé. ’Briotii’ fajtájának virágai húspiros 
színben pompáznak, kevesebb és nem szúrós ku
pacsú gesztenyét nevel. 

CSERESZNYESZILVA Ezt megelôzôen gyak
ran már március végén nyílik az ázsiai szárma
zású igénytelen, szárazságtûrô cseresznyeszil
va vagy mirabolán (Prunus cerasifera), apró fehér 
virágfelhôbe öltöztetve az 5-8 méteres fát. Sár
ga vagy piros, kerek, édes szilvára emlékeztetô ízû 
terméseit a nyár folyamán nagy tömegben hozza, 
a gyerekek nagy örömére. ’Nigra’ fajtájának virá
gai halvány rózsaszínek, levelei és termései sötét 
feketésbordó színûek. 

A KÍNAI CSÁSZÁRFA (Paulownia tomentosa) 
10-20 méteres, megfelelô víz- és tápanyagellátás 
mellett egy rendkívül gyors növekedésû, naprafor
góra emlékeztetô, nagy levelû kínai díszfa, mely 
szintén április végén, május elején virágzik. Rend
kívül finom illatú, 8-10 cm hosszú tölcséres hal
ványlila virágai a lombfakadást megelôzôen, vég
álló bugákban, nagy tömegben nyílnak. A virágok 
a földre leesve is még egy-két napig tovább illa
toznak, amíg el nem hervadnak. Fagyzugos kert
be ne ültessük, mert a fiatal fák tövig fagyhatnak, 
vagy a virágbimbói elfagyhatnak. 

A JAPÁN DÍSZCSERESZNYE (Prunus serrulata) 
’Kanzan’ fajtája a hölgyek igazi kedvence. Szin
tén április-májusban intenzív babarózsaszín 
virágfelhôvel díszítô, átlagos igényû díszfa. A nö
vények sem lehetnek tökéletesek, sajnos tömvetelt 
virágai miatt nem nevel termést. 

Kerti virágpompa II. 
Feltûnô virágukkal díszítô lombhullató díszfák

piros vadgesztenye

cseresznyeszilva



HÁRSOK Bár virágaik nem annyira feltûnôek, de 
annál illatosabbak az ôshonos, akár 20-25 méter 
magasra is megnövô, májusban krémfehér virá
gaival díszítô, csupasz levélfonákú kislevelû hárs 
(Tilia cordata) és a júniusban szintén krémsárga vi
rágú, fehéres csillagszôrös levélfonákú ezüst hárs 
(Tilia tomentosa). A fenséges illatfelhô akár 10 
méter távolságból is érezhetô. Mindkét faj átlagos 
igényû, szép citromsárga ôszi lombszínnel. 

A DÍSZKÖRTÉK közül a városokban egyre gyak
rabban ültetett kínai körte (Pyrus calleriana) 
májusi hófehér virágfelhôje és ôszi bordóvörös 

lombszínezôdése miatt, vagy a díszalmák (Malus 
sp.) közül a sötétbordó virágú, levelû és termés-
színû ’Royalty’ fajta érdemel még említést. 

A NYÁRON VIRÁGZÓ DÍSZFÁK közül az 
észak-amerikai származású szivarfa (Catalpa 
bignonioides) nagy, napraforgóra emlékeztetô 
világoszöld leveleivel és végálló fürtökben június- 
júliusban nyíló, bordón pöttyözött torkú, fehér  
virágaival díszít, melyek a tavaszi vadgesztenye 
virágdíszére emlékeztetik a kertbarátokat a nyár 
derekán. 

Neményi András

Új dimenzió 
az atkák ellenei 
küzdelemben!

Floramite 240 SC
atkaölő permetezőszer

Az atkák valamennyi fejlődési 
állapota (pete, lárva, nimfa, 
és imágó) ellen hatékony,  
legalább 3 hét a készítmény hatás-
tartama.

Felhasználható: paprika, paradicsom, 
tojásgyümölcs, uborka és dísznövény 

kultúrákban.
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SZEREKKEL A csigaölôszerek hatékonyságáról 
megoszlanak a vélemények. A gazdaboltok polcain 
metaldehid hatóanyagú szerek sokféle változat
ban és kiszerelésben kaphatók, ezeket gyerek és 
melegvérû állatok mellett nem ajánlott, vagy csak 
fokozott figyelemmel ajánlott használni. Azonban 

léteznek már ökogazdálkodásban is alkalmazható 
szerek, például szilikát ôrleményt tartalmazó ké
szítmény és gyógynövény alapú csigariasztó, vagy 
vas-III-foszfátot tartalmazó termékek, melyek
nek nincsenek toxikus hatásai. Nem szabad elfe
lejteni, hogy a gyártói engedélyek a házatlan csiga  
irtására szólnak, de vajon a készítmények van
nak-e olyan okosak, hogy a házas csigákra ne  
legyenek hatással?

Bármelyik módszert is választjuk, vegyük  
figyelembe a környezeti terhelést és bátran for
duljunk a szakboltok szakértôihez. 

Bors Anita
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Mindenki tapasztalta már, hogy amikor reggel 
kimegyünk a kertbe, látjuk, hogy növényeinket 
megrágták a csigák, szinte „úthengerként” 
mennek át kertünkön. A kártételt manapság 
nemcsak a házas, hanem a betelepült házatlan, 
vagyis a spanyol meztelen csigák is okozzák, 
amelyek kertünk bosszantó lakóivá váltak. 

ÖNKÉNTESEK A csigáknak akadnak természe
tes ellenségei is. Petéiket a földbe rakják, így ahol  
kapirgáló baromfik vannak, kimutathatóan kisebb 
a kártételük, szaporulat hiányában. A rovarok kö
zül például segítségünkre lehet a futrinka, mely
nek fô tápláléka a krumplibogár, a cserebogár
pajor, a hernyók, a csigák, marasztalásukhoz egy  
kevés lombot és avart kell meghagyunk a kertünk
ben tavaszra. A sündisznónak is az egyik kedvelt 
csemegéje a csiga, akárcsak az indiai futókacsáé, 
így bátran lehetnek a kerti testôrség tagjai. Te
gyük kertünket ezeknek az állatoknak a barátjává, 
építsünk szárazon rakott kôfalat, ahol a gyíkok is 
búvóhelyre találnak.

A helyesen megválasztott növények is 
mûködhetnek csigasorompóként, ezeket a csi
gák nem kedvelik, ilyen a cickafark, a harangláb, 
a tollbuga, a kôtörôfû, a kövirózsa, a lángvirág, a 
tûzesô, a nebáncsvirág, az oroszlánszáj (tátika),  
a palástfû, a sásliliom vagy a Vénusz fodorka.

MECHANIKAI ÚTON A védekezés egy másik 
módszere a mechanikai védekezés, azaz vödör, 
kesztyû segítségével a látható példányokat szed
jük össze. Az egyik cég kínálatában már elérhetô 
a csigafogó csipesz is. A begyûjtésnek esôben  
kiemelt a jelentôsége, mert a csigák ilyenkor szin
te azonnal felfedezôútra indulnak. 

A védendô növény köré kiszórhatunk: hamut, 
forgácsot, tojáshéjtörmeléket, kávézaccot is. Eze
ken nem szeretnek közlekedni, a komfortérze
tük jelentôsen csökken. Közvetlenül a védendô  
növény köré kell kijuttatni. A legtöbb ilyen dolog 
a nedvességelvonás elvén fejti ki hatását. Elter
jedt népi módszer sót szórni a kár okozójára, ami  
hatásos ugyan, de a maradványok nem túl gusz
tusosak és a növényeinknek és a talaj kémhatásá
nak sem tesz jót a só. 

Villanypásztorként mûködik a rézszalag, amit 
a védendô növény köré, vagy a cserepes növé
nyeink cserepére helyezünk fel. A csiga és a réz 
egymásra hatásaként a folyamat hasonlít ahhoz, 
mintha elektromos kerítéshez érne a csiga. 

Felcsigázva!

A házas csigák 1993 óta védett állatok Ma
gyarországon. Az egyik fô jellemzôjük, hogy 
éjszaka tevékenykednek, és ha mi este alapo
san meglocsolunk, akkor mi hívtuk meg va
csorára a puhatestû családokat.

 Jó tudni!

Kerti tipp

A csiga lehet a legjobb partner egy sörivó 
buliban, mert nem tud a sörnek ellenáll
ni. Le kell süllyeszteni a földbe (a felszínre 
csak 1-2 cm-re lógjon ki) egy mélyebb po
harat vagy levágott PET-palackot és kb. 2 dl 
sört kell beletölteni. Kereskedelmi forgalom
ban kapható olyan csigacsapda, amely a csi
gák számára vonzó illatcsalétket tartalmaz, 
mûködése a sörcsapdához hasonló, viszont 
fontos, hogy a gyûjtôedénybe nem fér bele 
nagyobb házas csiga, amely védett állatfaj.

SEPTIFORTE
          Septonic

Dugulás megelôzésére, 
lerakódások, kellemetlen szagok
megszüntetésére, 
kémiai és kerti WC-k kezelésére.

www.canaswiss.hu 
Telefon: +36 1 256-8620 

Vegyi anyagot 
nem tartalmazó, 
biológiai termékek.

A szennyvízaknák, csôvezetékek  
karbantartója

Kíméletes, 
környezetbarát, 

tökéletes tisztítás 
a vizes  

helyiségekben.

Lebont, felold, szagtalanít.
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Meglepô-e vagy sem, a kertészeti 
áruházakban, árudákban, gazdaboltokban, 
üzletláncokban kapható virágföldek 
minôsége elmarad a kívánalmaktól. Erre a 
következtetésre jutottunk tizenöt, különféle 
általános föld mintájának érzékszervi és 
laboratóriumi vizsgálatát követôen.

Idén igencsak késve érkezett meg a tavasz, március 
elején még szerény volt a választék a boltokban 
általános virágföldbôl. Tesztünk idején, március 
második felében azonban már az áruházláncok 
kínálatában is megjelent. Látszólag szezonális ter-
mék rôl van szó, de a kerttulajdonosok többsége a 
nyár folyamán, de még ôsszel is ültet, telepít, és 
ehhez jó minôségû termôtalajt szeretne vásárolni.

VÁSÁRLÁSI TAPASZTALATOK A nem szakbol
tok választéka lényegesen szerényebb, többnyi
re egy olcsó és egy prémiumkategóriás terméket 
találtunk. A gazdaboltok és a kertészeti áru
dák kínálata általában szélesebb. A kereslet
hez igazodva az alkalmi árusítóhelyeken az álta
lános virágföld dominál, mellette muskátliföld, 
itt-ott a speciális igényeket kielégítve palán
ta- és sava nyú föld is fellelhetô a szortimentben. 
Tesztünk höz tízliteres földeket kerestünk, ennek 
hiányában az ehhez legközelebb esô, nagyobb 
ûrtartalmút választottuk.

A CSOMAGOLÁS A vevôk megnyerése érde
kében manapság már mindenfajta termék külsô 
megjelenésére nagy hangsúlyt fektetnek a gyár
tók. A vásárló szemszögébôl a virágföld esetében 
ez egyáltalán nem szempont, ennek ellenére extra 
és szerényebb külsejû mûanyag zsákokkal egy
aránt találkozhatunk. A lényeg az, hogy a cso
magolás betöltse szerepét, tehát masszív, tartós  
legyen, a hazaszállításig és a felbontásig ne szakad
jon ki. A csomagolásra vonatkozó rendeleti elôírás 
szerint a földek 3-5-10-15-20-25-50-80 literes, 

polietilénbôl készült zacskóban, illetve zsákban 
hozhatók forgalomba. Eredeti, zárt csomagolás
ban száraz, hûvös, fedett helyen minôségüket 
korlátlan ideig megôrzik. Egy-két árudában csa
padéknak és napsütésnek erôsen kitett, fedetlen 
helyen tárolják a földeket. Ha a csomagolás meg
sérül és a beltartalom nedvességet kap vagy ki
szárad, a virágföld minôségét veszti.

AZ ELÔÍRÁSOKRÓL A virágföldek külleme 
elô írás  szerûen sötétbarna, jellegzetesen földsza-
gúak, állaguk morzsalékos. Térfogattömegük leg
feljebb 0,8 kg/dm3. Nem tartalmazhatnak csírázást 
és növekedést gátló anyagokat, gyommagvakat, 
illetve azok vegetatív részeit. Továbbá humán-,  
állat- és növény-egészségügyi szempontból  
káros, fertôzô makro- és mikroszervezeteket, 
mér ge zô, szennyezô és radioaktív anyagokat. 
Szárazanyag-tartalmuk minimálisan 45%, az ál
talános, nem speciális földek pH-ja 6,5, fél szá
zalékos megengedett plusz-mínusz differenciá
val. A nitrogéntartalom (NO3) alsó határértéke 
0,3% (m/m), a foszforé (P2O5) 0,1% (m/m), a káli
umé (K2O) 0,3% (m/m).

AZ ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD Ez a legtöbb nö
vény számára megfelelô ültetôközeg, még a 
sóérzékenyek is jól érzik magukat benne. Szak-
szerûen akkor járunk el, ha olyan talajt választunk 
az ültetéshez, aminek sótartalma alacsony, de a 
tápanyagtartalma sem túlságosan magas. Így a 
gyökérzet rákényszerül arra, hogy a rendelkezés
re álló földlabdát mielôbb behálózza. Miután a 
növény begyökeresedett, igényeinek megfelelôen 
tápoldattal gondoskodjunk a számára optimális 
tápanyagszintrôl. 

A VIZSGÁLAT MENETE A tizenöt terméket gaz
daboltban, kertészeti áruházban, kisebb árudá
ban, hipermarketben, illetve út melletti árus
nál vá sároltuk. Az érzékszervi és a laboratóriumi 

Tavaszi virágföldteszt

Már a föld sem az igazi?
vizsgálathoz a mintákat az eredeti gyári csoma
golásból a mintavételezés szabályai szerint több 
helyrôl vettük, majd sorszámmal ellátott, azonos 
méretû és színû mûanyag tasakokba helyeztük. 
Így kerültek elszállításra még aznap a vizsgálat 
helyszínére.

Az érzékszervi vizsgálat a föld állagára, szer
kezetére – kötöttség, morzsalékosság –, színére, 
szagára terjedt ki. A növény gyökérzete számára 
nagyon fontos, hogy a talaj kiváló szerkezetû, jó 
levegôzöttségû legyen, amiben könnyen, gyorsan 
tud fejlôdni. 

A laboratóriumi vizsgálat (speciális holland 
dísznövény-vizsgálati metodika) alapját az ere
deti szerkezetû, eredeti térfogat-állapotú, ere
deti nedvességtartalmú minták adták (térfoga
tos analízis). Mérték a talajok pH-ját, a vízben  
oldott sótartalmat (%), az EC-értéket (elektromos 
vezetôképesség, amibôl a földtápanyag-ellátott
ságára lehet következtetni), továbbá a nitrogén- 
(NO3), a foszfor- (P2O5), a kálium-, (K2O), valamint 
a Na- és a Cl-hányadot (utóbbi két elem nagyobb 
dózisban gyökérméreg). 

ÉRTÉKELÉS Táblázatunkban feltüntettük a vi rág-
föld elnevezését, a gyártó/forgalmazó nevét, a vá
sárlás helyét, a literben megadott ûrtartalmat, a 
fogyasztói és a tíz literre vetített egységárat (mi
nél nagyobb kiszerelésû egy virágföld, általában 
annál alacsonyabb az egységára), valamint a név
leges, a mért és az optimumparamétereket.

Ez utóbbiak nem szabványosított adatok, ha
nem dísznövényekhez szakmailag elfogadott és 
ajánlott értékek, amelyek tájékoztató jellegûek.  
Az ettôl eltérô paraméterek nem feltétlen jelentik 
azt, hogy az adott virágföld minôsége nem meg-
fe le lô, ugyanakkor bennük a növény fejlôdése el-
ma rad hat az elvárttól. Kivételt képez a nátrium és 
a klór, amiknél a 200 feletti (mg/l) értékek je len-
tô sebb eltérésnél már kritikusnak is mondhatók.

Az érzékszervi vizsgálat eredményei alap
ján a tizenöt minta közül nyolcat emelhetünk ki: 
a Florimo, a Blumenerde, a Florohorm, a Garden-
line, a Green Force és a Tek-Land (50 literes) vi
rágföldet.

A mért beltartalmi mutatók a vizsgálati min
tákra érvényesek. Egyetlen virágföld pH-ja sem 

esett az optimális értékhatárok közé. A vízben  
oldott só (%) a Fitohormnál, az OBI saját márkás 
és a Sandis virágföldje kivételével minden eset
ben kívül maradt az elvárható értékhatárokon.  
Az EC a Florohormnál, a Gardenline-nál, az OBI-
nál és a Sandisnál harmonizált az ideálissal,  
a többinél nem. A nitrogén- (NO3) és a foszfor
tartalma (P2O5) egyetlen virágföldnek sem volt az 
optimumzónában, a káliumtartalma (K2O) is csu
pán a Florimonak és az 50 literes Tek-Landnak. 

A nagyobb dózisban potenciális toxikus nát
rium maximális, 200 mg/l-os értékhatára alatt 
a Bioland, a Bioramix, a Fitohorm, a Florimo, a 
Florohorm, a Gardenline és a Green Force min
tája maradt, a többi földé e feletti. A hasonló
an veszélyes klór mért paramétere kivétel nélkül 
mind a 15 virágföldnél meghaladta a 200 mg/l-t, 
két föld esetében ennek a háromszorosát, egy
nél a négyszeresét, további egy esetben eléri ezen  
érték majdnem tízszeresét.

Az általunk vásárolt termékek közül az Agro-
land virágföldként gyakorlatilag nem ér té kel he tô, 
mert a mért beltartalmi mutatói közel azonosak a 
komposztált istállótrágyáéval. Felhasználása ezért 
önállóan, virágföldként nem javasolható, hiszen a 
növény kiéghet benne. Ez esetben nem zárható 
ki a téves csomagolás (virágföld helyett trágya  
került a zsákba) lehetôsége.

AZ ELÔÁLLÍTÓK VÉDELMÉBEN A virágföld-
gyártók rendelkezésére álló alapanyagok bá
nyászott alapanyagok, összetételük, minôségük 
nem állandó. Egy tôzegbánya rétegenként eltérô 
beltartalmi értékû alapanyagot ad, ezért a föld
keverékek paraméterei a gyakorlatban erôsen 
eltérôk lehetnek. A beültetett növény számára 

Kerti tipp

Ha egy maréknyi földet az ujjaink közt el
morzsolunk, és nyúlós-zsíros, fekete színû 
nyomot hagy kezünkön maga után, az az ás
ványi részek feldúsulásának jele. A túl ned
ves környezetbôl származó, úgynevezett 
kotus talaj nem megfelelô ültetôközeg.
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a legfontosabb, hogy a virágföld megfelelô szer-
kezetû, rostos, levegôzött legyen. Ugyanakkor a 
nátrium és a klór magas szintje már valóban ki
fogásolható.

MI ALAPJÁN VÁLASSZUNK? Vásárláskor saj
nos nincs lehetôségünk megbizonyosodni a föld 
minôségérôl, csak a kibontást követôen, akkor is 
csak érzékszervi úton. Tápanyagtartalmukról csak 

közvetve, a növények fejlôdése alapján vonhatunk 
le következtetést, hetek-hónapok elteltével. Leg
feljebb annyit tehetünk, hogy ha egy bizonyos vi
rágföld nem válik be, legközelebb mást próbálunk 

ki. Aki viszont tesztünk alapján tájékozódik, idôt, 
pénzt és bosszúságot takaríthat meg.

Weichmann Tamás

Virágföld Agroland Bioland Bioramix Blumenerde Fitohorm Florimo Florohorm 
Sárközi Gardenline Garri Green Force Land Force OBI Sandis Tek-Land Tek-Land 

Termékfotó

Gyártó/forgalmazó Agroland 
Plusz Kft. Bioland Kft. Biorg Kft. Leier 

Hungária Kft. Fitohorm Kft. Matécsa Kft. Na-Turfa Kft. Leier 
Hungária Kft.

Terra-Tôzeg 
Kft. Biorg Kft.

Talajerô-
gazdálkodási 

Kft.
Bioland Kft. Terra-Tôzeg 

Kft.

Talajerô-
gazdálkodási 

Kft.

Talajerô-
gazdálkodási 

Kft.

A vásárlás helye kertészeti 
áruda

kertészeti 
áruda Praktiker Aldi kertészeti 

áruház kertészet gazdabolt Aldi Coop kertészeti 
áruda

zöldség-  
és virágárus OBI Tesco Coop

út melletti 
zöldség-  

és virágárus
Tartalom (liter) 20 10 20 40 20 10 20 40 10 20 50 20 10 20 50
Fogyasztói ár (Ft) 500 280 320 700 790 350 500 1000 380 500 1290 650 215 480 890
Egységár (Ft/10 liter) 250 280 160 175 395 350 250 250 380 250 260 325 215 240 180
Névleges szer ves anyag-tar ta lom (%) min. 50 min. 50 50% min. 70 min. 45 min. 70 min. 50 min. 70 min. 50 min. 50 40 min. 50 min. 50 min. 50 min. 55

pH 
névleges 7-7,5 7,0 ± 0,5 6,1 ± 0,5 5,5-7,5 6,9 ± 0,5 6,4 7,0 ± 0,5 5,5-7,5 6,8 ± 0,5 6,1 ± 0,5 6,3 ± 0,5 6,7 ± 0,5 6,8 ± 0,5 6,4 ± 0,5 6,4 ± 0,5
mért 7,71 6,97 7,65 7,62 7,31 7,39 7,56 7,54 7,63 7,68 7,53 7,73 7,64 7,52 7,54
optimális 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5 6-6,5

Vízben oldott só (%)
névleges nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
mért 0,39 0,14 0,15 0,15 0,18 0,19 0,1 0,06 0,11 0,13 0,23 0,09 0,08 0,23 0,17
optimális 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10 0,08-0,10

EC
névleges nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
mért 7,02 2,52 2,7 2,68 3,24 3,42 1,8 1,07 1,98 2,34 4,05 1,53 1,44 4,14 3,06
optimális 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8 1-1,8

N-tar ta lom (mg/l talaj)
névleges 50-300 0,3% (m/m) 1,5% (m/m) min. 0,3% (m/m) min. 1,7 1% (m/m) min. 0,3% (m/m) min. 0,3% (m/m) min. 0,3% (m/m) 1,5% (m/m) 1% (m/m) min. 0,3% (m/m) min. 0,3% (m/m) 1,55% (m/m) 1% (m/m)
mért 570 30 50 30 500 340 30 40 90 100 90 70 20 290 90
optimális 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200

P-tar ta lom (mg/l talaj)
névleges 50-300 0,1% (m/m) 0,7% (m/m) min. 0,1% (m/m) min. 0,1% (m/m) 0,1% (m/m) 0,1% (m/m) 0,1% (m/m) 0,1% (m/m) 0,7% (m/m) 0,2% (m/m) 0,1% (m/m) 0,1% (m/m) 0,45% (m/m) 0,2% (m/m)
mért 590 70 50 80 110 190 10 20 30 35 35 50 30 40 30
optimális 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

K-tar ta lom (mg/l talaj)
névleges 80-400 0,1% (m/m) 0,5% (m/m) min. 0,3% (m/m) 0,5% (m/m) 0,3% (m/m) min. 0,1% (m/m) min. 0,3% (m/m) min. 0,3% (m/m) 0,5% (m/m) 0,3% (m/m) min. 0,1% (m/m) min. 0,3% (m/m) 0,3% (m/m) 0,3% (m/m)
mért 3200 200 180 1300 1040 350 120 130 80 180 1010 130 220 980 430
optimális 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500

Na-tar ta lom (mg/l)
névleges nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
mért 580 180 150 280 180 150 130 190 220 130 630 280 210 710 450
optimális max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200

Cl-tar ta lom (mg/l)
névleges nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
mért 1980 280 270 850 510 240 380 290 220 270 630 280 210 710 450
optimális max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 max. 200

Megjegyzés: A feltüntetett optimumértékek tájékoztató jellegûek, mivel nem szabványosított adatok, hanem dísznövényekhez szakmailag elfogadott értékek.  A Kerti hírmondó és a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség közös tesztje
Az adatok a bevizsgált mintákra érvényesek. 
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A hortenziák pompás virágaiban több hónapon 
át gyönyörködhetünk, sôt a virágokat levágva, 
megszárítva még télen is odavarázsolhatjuk 
magunk köré a nyár emlékét. 

Magyarországon a kerti hortenzia a legelterjed
tebb faj, ismerkedjünk meg a legalapvetôbb igé
nyeivel és lehetséges károsítóival. 

FÉLÁRNYÉKOT szeret, lehetôleg a reggeli, 
délelôtti nap érje, ezért valamilyen nagyobb bokor 
vagy fa alá, épület mellé ültessük. 

TALAJBAN NEM VÁLOGAT, de meghálálja a kö
zépkötött, jó vízháztartású közeget. Jól fontoljuk 
meg, hogy hova ültessük, mert nehezen tûri az átül
tetést. Közepesen vízigényes, de az utóbbi idôkben 
gyakori rövidebb-hosszabb ideig tartó kánikulában 
akár naponta is érdemes megöntözni a töveket,  
hiszen nagyméretû leveleik sok vizet párologtat
nak, könnyen megfonnyadnak. 

RENDSZERES METSZÉST IGÉNYEL, a tél végén, 
tavasz elején metsszük meg. Újabb fajtái a tavalyi 
vesszôk és az az évi hajtások végén is hozzák a vi
rágrügyeket, ezért a tavalyi vesszôket kb. 1/3-ára 
visszavágva dús virágzást várhatunk.

KÁROSÍTÓK Viszonylag kevés károsítója van. 
A lisztharmat a növény minden föld feletti részét 
megtámadhatja. A leveleken, fôleg a fonákon az 
ismert szürkésfehér bevonat látható, a gomba a 

hajtások, virágok torzulását is okozhatja. Kéntar
talmú gombaölô szerekkel védekezzünk. A szárfo
nálféreg károsítása nyomán a levélnyelek, szárak 
eltorzulnak, furcsán csavarodnak, megvastagod
nak. A károsított részeket vágjuk le, semmisítsük 
meg, súlyos esetben az Actara SC rovarölô szer ol
datával öntözzük be a talajt. 

HIÁNYTÜNET A hortenzia leggyakoribb betegsé
ge a vasklorózis. A tünet tipikus, semmivel nem 
összetéveszthetô. A bokor legfiatalabb levelei sár
gulnak olyan módon, hogy a levélerek ugyanakkor 
zöldek maradnak. Nemritka az olyan súlyos eset, 
amikor az elsárguló leveleken barna foltok is ke
letkeznek, a növény növekedése leáll, a tô virá
got sem hoz. A vas fontos mikroelem, a növények 
zöld színtestecskéinek központi eleme. A vashiány 
oka az, hogy a meszes talajokban a vas nincs a 
növény számára felvehetô állapotban, ezért fo
lyamatosan pótolnunk kell! Talajon keresztül be
öntözéssel, vagy levéltrágyázással elôzzük meg a  
tünetek kialakulását. Nagyon sokféle vastrágya 
engedélyezett hazánkban, felejtsük el a vassze
get, mert ugyan nem árt, de nem is használ! 

A következô vastrágyákból válasszunk, mert 
ezekben a készítményekben a vas a növények szá
mára felvehetô állapotban, úgynevezett kelát kö
tésben található: pl. Vasgálic, Fitohorm 55 Fe, 
Hortenzia trágya (Florimo,Terrasan), Genezis 
zöldítô vitamin.

Molnár Zsuzsa

A kerti hortenzia

Kerti tipp

Nem ördöngösség a metszés, a vékony, az 
élettelen, a talajra lógó vesszôket tôbôl vág
juk ki, ugyanúgy tegyünk a túl sûrûn kihajtó 
vesszôkkel, válogassunk belôlük és ezeket is 
tôbôl metsszük le. 




