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Az édesburgonya – vagy már néven batáta 
– a nevével ellentétben nem rokona a 
hagyományos burgonyának, másik rendszertani 
családba tartozik. Hazánkban az elmúlt 
években intenzíven kezdett nôni mind az 
ismertsége, kedveltsége, mind a fogyasztása 
és termesztése. Több trópusi övbeli országban 
az alapvetô élelmiszerek egyike. Amerikában 
is már régóta alkalmazzák burgonya helyett 
a legkülönfélébb ételekben, olyannyira, hogy 
napjainkra már többet fogyasztanak belôle, 
mint burgonyából. Kiskerti termesztése is 
ajánlott, hiszen így nemcsak a gumóját,  
hanem a levelét is hasznosítani lehet. 

A NÖVÉNY FELÉPÍTÉSE Az édesburgonya hosz
szú, kúszó indákat nevel. A levele jellegzetes, szív 
alakú, amelyet egyes országokban zsengén salá
taként fogyasztanak. A fogyasztott rész a raktá
rozó gumó, amely fajtánként különbözô színû le
het, a fehértôl a narancssárgán át egészen a li

láig. Nálunk a leggyakoribb narancssárga gumó 
mind a piacon, mind termesztésben, de lila gu
mójú fajtákat is találni a hazai kínálatban. A na
rancssárga gumó édes íze jól felismerhetô, legin
kább a sütôtök ízére hasonlít. A fehér és lila fajták 
íze ettôl eltér, inkább a gesztenyét idézi. 

Küllemében nagyon hasonlít a dísznövény
ként ismert és sok kertben elôforduló, jellemzôen 
kékes-lilás virágú hajnalkához, amelynek közeli  
rokona. 

TERMESZTÉS A növényt nem „hagyományos” 
úton, magról szaporítjuk, hanem a gumókat hasz
náljuk, akárcsak a burgonyánál, csak egy kicsit 
másképpen. Célszerû elsô évben palántát venni, 
majd a következô évtôl meg lehet próbálkozni a 
saját termés továbbszaporításával is.

Édesburgonya

Kerti tipp

Fontos, hogy a felszedés az ôszi fagyok elôtt 
megtörténjen. Ez sajnos kézimunka-igényes 
feladat, mivel a gumók a teljes növény alatt 
bárhol elhelyezkedhetnek. A gumókat táro
lás elôtt nem szabad megmosni, csak a föld 
nagy részét kell lemorzsolni róluk. Pincében, 
kamrában hosszabb ideig frissen tarthatók, 
mint hûtôben tárolva.
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A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha a fél
bevágott gumókat vízben meghajtatjuk (a vágási 
felület legyen mindig vízben, a többi része kilóg). 
A fejlôdô hajtásokat egy arasznyi (20-25 cm-es) 
méretben vágjuk le és gyökereztessük ki vízben, 
vagy tôzeggel teli cserépbe is be lehet ültetni, de 
az elôgyökereztetés biztosabb. Mivel egy gumón 
jó esetben 10-20 csíra is kihajt, a szaporítás költ
sége elég alacsony.

A palántákat neveljük addig, amíg az idôjárási 
viszonyok lehetôvé nem teszik a kiültetést. Mi
vel az édesburgonya melegigényes növény, ez 
a mi klímánkon legkorábban május elején szo
kott megtörténni. A sorokat 1 méternél közelebb 
ne ültessük, mert a heverô szárnak kell a hely a 

fejlôdéshez. A sorokon belül az egyes tövek 30-40 
cm-re legyenek egymástól.

A kertben napos helyre kerüljön, mert akár a 
részleges árnyékolás is akadályozza a növény za
vartalan fejlôdését. A nagy nyári melegek idején az 
öntözés elengedhetetlen. Még ezen az idôszakon 
kívül is javasolt a folyamatos öntözés, hogy nagy-
méretû és -számú gumót takaríthassunk be ôsszel. 

Különösebb ápolási munkákkal nem kell szá
molnunk az édesburgonya termesztésekor. Gyom
irtásra csak addig van szükség, amíg a kúszó szá
rak el nem takarják a földfelszínt. Kártevôkkel, 
kórokozókkal egyelôre nem sok probléma adódott 
nálunk, így vegyszeres védekezéssel nem kell szá
molnunk. 

Dr. Szabó Anna
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A narancssárga húsú édesburgonya egyik 
legértékesebb beltartalmi jellemzôje a bé
ta-karotin tartalma. Emellett C-, B- és E-vi
tamint tartalmaz, valamint olyan értékes ás
ványi anyagokat, mint a kalcium, vas vagy a 
magnézium. Glikémiás indexe alacsonyabb, 
mint a burgonyának, így cukorbetegeknek, 
szénhidrátcsökkentett étrendet követôknek 
inkább az édesburgonya fogyasztása java
solt. A batáta kiváló étkezési rost forrás is. 
Trópusi országokban lisztet készítenek belôle, 
keményítôgyártásra használják és még 
szeszt is fôznek belôle. Újabban üzemanyag 
elôállításban is szerepet kap.
Elôkészíteni ugyanúgy kell, mint a burgo
nyát, így héját dörzsöléssel lehet megtisztí
tani, vagy el is lehet távolítani, de akár héjá
ban is meg lehet sütni.
Élvezeti értékét az édes íze adja, amely mind 
sütve, mind fôzve vagy egyéb módon fo
gyasztva is megmarad. Bármilyen célra fel
használható, amelyre a burgonya, így aján
lott megpróbálni például krumplipürét is ké
szíteni belôle. Kevés zsiradékon megsütve, 
ahogy egy kissé karamellizálódik, a megpirult 
részek kellemes ízt kapnak. 

 Jó tudni!
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Az egyik legelterjedtebb és legnagyobb 
mennyiségben termesztett zöldségfélénk a 
paradicsom. A bogyók alakja, színe fajtánként 
változó, és a növények növekedési típusa 
is többféle lehet. Valamennyit ugyanazok 
a kártevôk és betegségek támadják meg. 
A paradicsom méhbeporzású növény, 
virágzásakor méhekre mérsékelten kockázatos 
növényvédô szerek csak elôírás szerint, 
méhkímélô technológiával alkalmazhatók. 

LEVÉLTETVEK A kártevôk közül legkorábban a 
levéltetvek támadják meg, gyakran még palánta-
korban, illetve kiültetést követôen a paradicsom 
növényt. A levéltetvek vírusokat terjesztô rovarok, 
a vírusos növénybôl szívogató levéltetû betelepül
ve észrevétlenül fertôzi meg növényeinket. A ví
rusok felszaporodása 3-4 hét alatt történik meg,  
akkor jelennek meg a vírusfertôzés látható tüne
tei. A levéltetvek elleni védekezés – bármilyen nö
vényen – a megjelenés kezdetekor hatékony, az 
idôben elpusztított levéltetvek nem szaporodnak 
tovább, a késôbbiekben nem lesz szükség ismé
telt permetezésre. A levéltetvek megjelenése és je
lenléte a növények közé felfüggesztett sárga ra
gacsos rovarcsapdákkal ellenôrizhetô. Jelenleg a 
következô, III. forgalmi kategóriás rovarölô sze
rek engedélyezettek: Cyperkill 25 EC, Decis 2,5 
EC, Full 5 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 5 CS, 
Mospilan 20 SG, SP, Pirimor 50 WG, Teppeki. A két 
utóbbi speciális levéltetû elleni szer, a többi rovar
ra nem hat, és méhekre sem veszélyes. A II. for
galmi kategóriás szerek tárháza bôséges, például 

Actara SC, Chess 50 WG, Judo, Sumi-alfa 5 EC, 
és az imidakloprid hatóanyagú szerek, pl.: Kohinor, 
Warrant.

MOLYTETVEK (LISZTESKÉK) Az üvegházi 
liszteske és a dohány-liszteske kifejlett alakja fe
hér, 1-2 mm méretû, apró lepkéhez hasonló ro
var, számos zöldségfajt fertôz. Az üvegházban 
 és a szabadföldön nevelt paradicsomot egyaránt 
károsítja. Szívó kártevô, szívogatásával gyen
gíti a növényt és számos vírust terjeszt. Általá
ban a növény hajtásvégi leveleinek hátoldalán él, 
ezért kevésbé feltûnô a jelenléte, gyakran sûrûn 
elhelyezkedô egyedekbôl álló telepeket alkot. 
Mézharmatot termel, ami vonzza a hangyákat. 
A szabadföldi paradicsom fertôzése üvegházi pa
lántákról indul el, kiül tetés után a szabadban is 
intenzíven szaporodik a melegben, évi több ge
nerációt nevel. Fejlôdése során több lárvaállapo
ton megy keresztül, az imágó állapot elôtti utol

A paradicsom fontosabb kártevôi

A folyton növô (fa) paradicsomoknál a vé
dekezés helyes idejének megválasztása – a 
növényvédô szerek élelmezésügyi várakozá
si idejének betartása miatt – különösen meg
fontolt permetezést igényel.

 Jó tudni!

Üvegházi molytetû telep (a szerzô felvétele)
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só fejlôdési alakja (pupárium) nyugalmi állapot
ban van, nem érzékeny a rovarölô szerekre. Emel
lett hamar fellép a liszteske imágók állományá
ban az alkalmazott rovarölô szerrel szembe
ni rezisztencia, ezért 2-3 permetezés után más 
rovarölô szert kell „bevetni” ellene (szerrotáció). 
A szabadban nem tud áttelelni, a fagyok  
miatt elpusztul.

A sárga ragacsos rovarcsapdák vonzzák a kár-
te vôt, betelepedésének és jelenlétének jelzésére a 
növények lombja közé javasolt azok felhelyezé
se. Eredményes védekezés a kártevô észlelésekor 
megkezdett, többször megismételt permetezéssel 
érhetô csak el. A kártevô ellen 3 naponta szüksé
ges permetezni legalább 3-4 alkalommal, így le
het a folyamatosan kikelô imágókat elpusztítani, 
mielôtt tovább szaporodnának. A ritkábban, más 
kártevôknél alkalmazott 6-7 napos ismételt per
metezéssel a liszteske állománya csak gyéríthetô, 
de nem számolható fel. Permetezésnél figyelem
be kell venni a liszteske telepek elhelyezkedését: 

a levelek hátoldalára kell juttatni a permetlevet a 
kontakt hatású szereknél. A kifejlett alak a per
metlécseppek elôl gyakran elrepül, érdemes az  
állományt ezért kétszer kezelni. Szabadföldi pa
radicsomnál liszteskék ellen a Naturalis-L (bioló
giai rovarölô szer) és az Actara SC felszívódó ha
tású (II. forg kat.) rovarölô szer engedélyezett.  
Hajtatott paradicsomnál a III. kategóriába tar
tozó Mospilan és Neem Azal, valamint a II. kate
góriás Decis mega, Actara SC és Kohinor 200 SL, 
Warrant 200 SL rovarölô szerek engedélyezettek. 

ZÖLD VÁNDORPOLOSKA Az utóbbi években be
települt és elszaporodott invazív kártevô többek 
között a paradicsomot, annak termését szívogatja, 
hatására a gyümölcs deformálódik és íze is meg
változik, mivel beszennyezi bûzmirigyeinek váladé
kával. Évente valószínûleg legalább 2 nemzedéke 
fejlôdik, ez még nem tisztázott. A fûzöld színû imá
gók májusban jelennek meg és hamarosan lerakják 
petéiket csoportokban, csomókban a levelek hát
oldalára. A poloska kedveli a napos helyeket, és 
a növények csúcsán szeret tartózkodni. Mivel a 
kifejlett poloska, alig táplálkozik, a kémiai véde
kezés ellene nem eredményes. Házikertekben a 
kártevô imágó alakjának összegyûjtése a megol
dás szaporodása (peterakása) elôtt. A lárvái el
len, bár engedélyezve jelenleg nincs rovarölô 
szer, a tapasztalat és a szakirodalom szerint ri
asztó és gyérítô hatással rendelkezik a káli
szappanos permetezés. Más kultúrákban polos

Zöld vándorpoloska (hu.wikipedia.org) Burgonyabogár (agro.bayer.co.hu)

ka kártevôk ellen hatásosak a lambda-cihalotrin  
hatóanyagú szerek (Karate 2,5 WG, Karate Zeon 5 
CS). Ökológiai termesztésben a Neemazal-T/S bi
ológiai rovarölô szer vált be, alkalmazását a fiatal 
lárvák megjelenésére kell idôzíteni. A Neemazal 
Európában elterjedten alkalmazott rovarölô szer, 
hat az egyéb kistestû szívó kártevôk ellen is (üveg
házi liszteske, takácsatkák, tripszek, levéltetvek). 
Ölô hatása lassú és nem 100%-os, használata a 
hagyományos, taglózó hatású rovarölô szerektôl 
eltérô gondolkodást igényel. 

BURGONYABOGÁR Bár a fô gazdanövénye a bur-
 gonya, károsítja a paradicsomot, tojásgyümöl
csöt is. A kártevô kifejlett bogár alakban telel a 
ta lajban, megjelenése májusban esedékes, ami
kor az átlag hômérséklet 10 °C körül állandósul.  
A bogár és lárvája is rágásával károsít, a paradi
csomon elsôsorban az imágók jelentenek gondot. 
Rovarölô szeres védekezés elsôsorban a burgonya
bogár lárvái ellen történik. Ökológiai termesztés

ben a Bacillus thuringiensis hatóanyagú Novodor 
FC készítményt alkalmazzák. Nyugat-Európában 
a Neemazal T/S-sel végzett védekezés terjedt el, 
hazánkban ez az alkalmazás nincs még engedé
lyezve. A hagyományos rovarölô szerek közül az 
Actara SC, Apacs 50 WG, Judo, Kohinor 200 SL, 
Sumi Alfa 5 EC, Warrant 200 SL II. forgalmi kate
góriába, és a Mospilan 20 SG, SP III. forgalmi ka
tegóriába tartozó szerek engedélyezettek.

dr. Némethy Zsuzsanna

Kerti tipp

A liszteskének más zöldség- és dísznövény 
is tápnövénye, a kártevô felszámolásához a 
közeli egyéb fertôzött növényeket is ajánlott 
kezelni a betelepülés megelôzésére. 



ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.

Az utóbbi években a kiskertekben a 
mechanikai gyomirtást, azaz a kapálást, 
gyomlálást a kémiai gyomirtás egészíti ki.  
Ahol a kapálást vegyszeres gyomirtás 
helyettesíti, ott számolni kell azzal, hogy 
elszaporodnak a vegyszerre nem, vagy 
kevésbé érzékeny gyomnövények, amelyek 
késôbbi kiirtása nehezebb, és költségesebb 
vegyszerekkel lehetséges.

A MECHANIKAI GYOMIRTÁS egyik leg egy sze
rûbb formája a talaj takarása, geotextillel vagy 
agroszövettel, vagy növényi maradványokkal 
(szalma). 

Gyomirtók használatakor körültekintôen kell 
eljárnunk. Alkalmazásukkor fontos, hogy elolvas
suk a használati utasítást, ugyanis a gyomirtók 
szakszerûtlen használatával gyakran okozunk kárt 
egyéb növényeinkben is.

Amennyiben üvegházban, fóliasátrunkban, 
me leg ágyunkban használunk a gyomirtó szerbôl, 
szá mítanunk kell rá, hogy a keletkezô pára is árt
hat növényeinknek. 

A legsúlyosabb károk az elôírtnál nagyobb 
töménységben történô kijuttatásból és a nem  
bevizsgált kultúrában való alkalmazásból ered
nek. Sok esetben a vegyszer elsodródása károsít a 
szomszédos növényeken, ezért mindig szélcsendes 

idôben végezzük el a mûveletet és lokális gyomir
tásnál gyomirtó harangot is használjunk.

GYAKORI HIBA, hogy a hatásspektrumba nem 
tartozó gyomnövényekre is alkalmazzuk a szert, 
pedig azokra hatástalanok, még akkor is, ha az 
engedélyezett adagot a többszörösére növeljük. 
Ez teljesen felesleges és káros, hiszen a gyomir
tó szerre nem érzékeny gyom úgyis életben ma
rad, az egyéb kultúr- és dísznövények viszont 
erôsen károsodhatnak vagy kipusztulhatnak. Fon
tos tehát, hogy a gyomirtókat pontosan, az elôírt 
mennyiségben és kizárólag a felhasználási javas
latban megadott kultúrákban és gyomnövények 
ellen használjuk.

A permetezô alapos kitisztítása is lényeges 
feladat. A vegyszeres gyomirtás után azonnal és 
nagyon alaposan mossuk át permetezônket me
leg vízzel, mosószódával. Ha sokszor használunk 
gyomirtót, érdemes két permetezôt tartanunk, 
egyiket csak a gyomirtásra használjuk, a másikat 
pedig egyéb növényvédô szerek kijuttatására.

A gyomirtóknak két alapvetô típusát külön
böztetjük meg. 

A LEVELEKEN ÁT HATÓ SZEREK lehetnek 
perzselô hatásúak, vagy felszívódóak. A felszívódó 
szereknél a hatóanyag a gyomok levelén és szá

Gyomirtás odafigyeléssel
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Termékeink gyepápoláshoz: 
indító-, hosszú hatású-, gyomirtós-, 

mohaelnyomó-, villámgyors zöldítő-  
és téli felkészítő gyeptrágyák

Termékeink balkonnövényekhez: 
 tápoldatok, táprudak, 
 hosszú hatású granulátumok
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rán felszívódva jut el a gyökérzetbe és így pusztít
ja el a gyomokat. Ezeket a gyomirtókat mindig a 
felgyomosodás után, közvetlenül a zöld gyomnö
vényekre kell permetezni. Ezt nevezzük állomány- 
vagy posztemergens kezelésnek. Az állomány  
permetezését a gyomok 1-2 leveles és a kultúr- 
és haszonnövények meghatározott fejlettségi 
stádiu má ban végezzük. A legtöbb gyomirtó szer 
eredményesen csak a fiatal gyomnövényeket 
pusztítja el. 

A TALAJON ÁT HATÓ SZEREKET a még gyom
mentes talajra kell kipermetezni, ezek az épp csí
rázó gyomokat pusztítják el. A szerek hatásfokát 
a talajállapot kötöttsége, humusztartalma és a  
kezelés után meglévô csapadékmennyiség befo
lyásolja. A lazább, homokosabb talajokon kisebb, 
a kötött, agyagos területeken nagyobb vegyszer
adagokat szükséges kijuttatni.

A gyomirtók több idôpontban is használhatók: 
a vetés, ill. a palántaültetés elôtt; közvetlenül a 
vetés után, de még a haszonnövény kelése elôtt. 
A kelés elôtti gyomirtás növénymaradványoktól 

és talajrögöktôl mentes, apró morzsalékos talaj
felszínt igényel. Nagyon fontos a permet egyen
letes terítése, hogy úgymond „filmszerûen” vonja 
be a talajt. Ezután 2-3 hétig semmilyen talajmoz
gatással járó mûveletet nem szabad végeznünk. 
A késôbbiekben pedig, ha szükséges, kézi gyomlá
lást végezzünk.

A HATÁSSPEKTRUM ÉS A SZELEKTIVITÁS a 
gyomirtó szerek másik fontos tulajdonsága. A ha
tásspektrum azt jelenti, hogy egy adott szer meny
nyiféle gyom ellen hatékony. Vannak olyan gyom
irtók, amelyek csak egy, vagy csak néhány gyom 
ellen hatásosak, ezek a szûk hatásspektrumúak. 
A széles hatásspektrummal rendelkezô szerek a 
gyomok nagy csoportját irtják, és alkalmasak arra, 
hogy az adott növénykultúrát akár a teljes vegetá
ciós idôszakban gyommentesen tartsák.

A szelektivitás pedig azt jelenti, hogy egy 
gyomirtó szert a termesztett, ültetett növény ká
rosodás nélkül elviseli, azaz ha kipermetezzük, a 
gyomok elpusztulnak, de a kultúrnövény, a gyep 
megmarad és gyommentesen, szépen fejlôdik to
vább. A herbicideket (gyomirtó) csoportosíthatjuk 
aszerint is, hogy a kétszikû vagy az egyszikû gyo
mok ellen hatékonyak. 

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a gyomirtó
kat csak kisnyomású, mechanikus rendszerû, kézi 
meghajtású vagy pumpás permetezôvel szabad 
kijuttatni. A szer megvásárlása elôtt kérjünk szak
tanácsot a mezôgazdasági szaküzletekben.

Bors Anita

Az egyszikûeknek egy sziklevelük van, tago
latlan és levélerezete mindig párhuzamos, 
lágyszárúak, gyökérzetük bojtos (fûfélék). 
A kétszikûek magjaikból két sziklevél fejlôdik, 
gyökérzetük fô- és mellékgyökerekbôl áll.  
Leveleik gyakran tagoltak és erezetük el
ágazó (herefélék, pitypang). Mielôtt gyom
irtó szert vásárolunk, szemrevételezéssel 
gyôzôdjünk meg róla, hogy valójában milyen 
gyomok okoznak gondot.

 Jó tudni!
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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).

megakadályozza, hogy használat közben a 

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

A kajszibarack Kínából származik.  
A szilvának közeli, az ôszibaracknak és a 
mandulának távolabbi rokona. Népies és 
irodalmi nevei igen változatosak: kajszi, 
kajszibarack, sárgabarack, majombarack. 
Nagyon kedvelt, keresett és az egyik 
legsokoldalúbban felhasználható gyümölcsünk, 
amit a legnagyobb területen termesztenek, 
de a termôterülete az utóbbi évtizedekben 
évrôl évre csökken. Termesztése nem könnyû 
feladat. 

Hazánkban legalább három évszázada termesz
tik. A magyar kajszibarack jó híre gyorsan elter
jedt, megindult az export és az ipari feldolgozá
sa. Kecskemét lett a baracktermelés központja.  
Az ültetvények nagyobb része még napjainkban is 
a Duna-Tisza közén található, termesztése a kör
nyezeti adottságok miatt kockázatos.

ALAKÍTÓ METSZÉS A kajszibarack hôigénye 
nagy, ezért fája és rügyei igen érzékenyek a téli 
fagyokra, a tavaszi fagyok pedig a virágaikra 
jelen tenek veszélyt. Az egyik legszárazságtûrôbb 
nö vényünk, azonban az öntözést meghálálja, ami 
ter més szempontjából nagyobb haszonnal jár. Az 
öntözés elôsegíti a termôrészek és a lom bo zat 
kifejlôdését, a gyümölcsök kialakulását. A kaj-
szi fák a homok- és az agyagtalajokon egyaránt 
megélnek. Kezdetben felfelé törekvô, majd ella
posodó, ernyôszerû koronát fejlesztenek. A lomb-
korona nem ad mély árnyékot, ezért a fák  alatt 
a szamóca vagy zöldségfélék is megtermelhetôk. 
A kajszibarackfákat igen gondos alakító metszés
ben kell részesíteni, és termôkorukban is rend

szeres felügyeleti metszéssel kell a termôrészek 
kialakítására kényszeríteni. Rendszeresen kell trá
gyázni. 

Fontos a gyümölcsök ritkítása, mivel a fák 
3-4-szer annyi virágot képeznek, mint ameny
nyi a normális termés kialakulásához szükséges, 
és ezekbôl a kívánatosnál több gyümölcskezde
mény alakul ki. Ezek felnevelése a fától sok táp
anyagot és vizet von el, illetve a sok kis gyümölcs 
jóval értéktelenebb, mint a kevesebb, de nagyobb, 
tetszetôsebb.

GUTAÜTÉS A kajszibarackfákat sokféle beteg
ség (kajszihilmô, kajszi apiognomóniás betegsé
ge, kajszi monilíniás betegsége, kajszi fómás és 
sztigminás betegsége) és kártevô (barackmoly, ke

13

Kerti tipp
A gyomok ellen a kapálást válasszuk, és ne 
kísérletezzünk gyomirtó vegyszerek haszná
latával. 

A kajszibarackról
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Teldor® 500 SCTeldor® 500 SC

• Nagyon rövid várakozási idők
• Kivételesen hosszú hatás- 

tartamú gombaölő szer 
a szürkerothadásos és 

moníliás termésrothadás ellen
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leti gyümölcsmoly) fenyegeti, mégis a legvesze
delmesebb és legsúlyosabb valamennyi között a  
gutaütés: a korona egy részének vagy az egész ko
ronának egyik napról a másikra történô elszáradá
sa figyelhetô meg. Az újabb tudományos vizsgá
latok szerint az élettani rendellenességek mellett 
a gutaütésért egy fitoplazma, egy baktérium- és 
több gombafaj együttese felelôs. A fákat védeni 
kell a mechanikai sérülésektôl és lehetôleg közvet
lenül a virágzás elôtt metsszük, valamint a vágó
eszközöket rendszeresen fertôtlenítsük. Végezzük 
el a sebek kezelését és ápolását fasebkezelô bal
zsammal. Tél végén lemosásszerûen permetezzük.

ALANY- ÉS FAJTAHASZNÁLAT Korábban a vad 
kajszi volt a leggyakrabban alkalmazott alany, 
mivel a száraz területeket is jól elviselô, erôs 

növekedésû és mélyre hatoló gyökérzete jól alkal
mazkodik környezetéhez. Még napjainkban is al
kalmazzák az Alföld egyes területein. Ma már a 
leggyakoribb alanyok a myrobalan magoncok. 
Ezek az alanyok a vad kajszinál gyengébb 
növekedésûek. Illetve használnak még szilva ala
nyokat is kis mennyiségben, melyek nagyon víz
igényesek azonban igen jelentôs elônyük, hogy 
gutaütésre nem fogékonyak.

KAJSZIFAJTÁK Magyarországon napjainkban is 
a „Magyar kajszi” fajtakör aránya a legnagyobb,  
körülbelül negyven százalékot tesz ki. Az óriás 
kajszi fordul még elô nagyobb mennyiségben, a 
„Rózsa kajszi” aránya csökkenô tendenciát mu
tat. Az utóbbi években bekerült a termesztésbe 
néhány külföldi fajta (pl. ’Kioto’, ’Aurora’, ’Toyuda’, 
’Toyaco’).

BETAKARÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA A kaj
szi érése nem egyöntetû, gyümölcse már a fán  
beérik. Kismértékben utóérési képességgel ren

delkezik. A fa termését általában nem egy me
netben, hanem két-három alkalommal szüretel
jük, melyet háromnaponként ismétlünk. Az érést 
nagymértékben befolyásolja a nyári hômérséklet. 
A kajszibarackot más-más érettségi állapotban kell 
szedni, melyet meghatároz, hogy milyen célra lesz  
felhasználva. 

Dr. Karacs-Végh Anita

A magyar kajszibarack minôsége kimagasló. 
Számottevô a beltartalmi értéke, nagy ka
rotin- és A-vitamin-tartalmán kívül nagyon 
jó az étrendi hatása is. Lehet belôle lekvárt, 
befôttet, dzsemet, ivólevet, süteményt ké
szíteni. Alkalmas ipari és házi mélyhûtésre, 
aszal vány készítésére és pálinkának is. 
A mag já ból olajat is sajtolnak, amit a szép
ségipar használ fel. 

 Jó tudni!



Cikkem csupán az én véleményemet 
tartalmazza, azt elfogadnia senkinek sem kell. 
1991 óta vagyok növényvédôs, szeretem a 
természetet, az állatokat, a növényeket. Nem 
tartom magam elvakultnak, szélsôségesnek, 
tudatában vagyok a kemikáliák veszélyeinek, 
gondolataimat ezek mérlegelésével vetem 
papírra.

Sok év telt el azóta, hogy elôször hadba száll
tam a kártevôkkel, azt tapasztalom, hogy ez egy
re jobban kivész a köztudatból. Nem hiába kapott 
szárnyra a vicc, hogy az a BIO, amit éjjel perme
teznek…

KEZELETLENÜL Kicsit komolyabbra fordítva a 
szót… próbálom megvilágítani, hogyan is látom 
én a biotermékeket. Nem azt állítom, hogy lehe

tetlen, de a hagyományos intenzív termesztésû 
fajták nem alkalmasak erre, az bizonyos. Szívesen 
megmutatom bárkinek a mûveletlen almást ab
ban a kertben, ahol az én gyümölcsösöm is van. 
A fák szenvednek, igen, jól értették, szenvednek. 
Évek óta nem voltak már megmetszve , senki sem 
gondozza ôket. A betegségek tömkelege található 
a leveleken az év szinte minden szakaszában. Míg 
az én kezelt almafáim szép zöld levelekkel pom
páznak, addig ezeknek a fáknak a levelei szürkék, 
aprók, fénytelenek. Igen, ez az igazi BIO... az a né
hány, szerencsétlen gubics alma, ami nem hullik le 
a betegségektôl, az majd lehullik szinte egyszerre 
a molyok kártétele miatt. Ez nem biotermesztés, 
hanem felelôtlen gazdálkodás.

A REKLÁMOKBAN látható gyönyörû BIO gyü
mölcsök… szóval aki azt elhiszi, hogy szép, egész
séges és hatalmas gyümölcsök keletkeznek a 
biotermesztésben, az téved. Csúnya, kukacos, de
formálódott gyümölcs terem egy ilyen fán. Lát
ványorientált világunkban a biotermékek nem vé
geznének az elsôk között. Nem mondom azt, hogy 
régi tájfajtákkal nem lehet ezt megvalósítani, de 
a köztermesztésben sajnos nem ezek találhatók. 

NAGYBAN NEM MEGY Egyik ismerôsöm éve
kig hitte, hogy az ôszibarackfájának a levelei és a 
meggyfáinak a virágai és levelei a savas esô miatt 
hullanak le, illetve száradnak el. Elôbbit a tafrina, 
míg másikat a monília kártétele okozza. Egy per
metezés nélküli kertben ezek a fák halálra vannak 
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Biotermesztésrôl – tabuk nélkül ítélve. Míg az állatok hangokkal is ki tudják fejezni 
fájdalmukat, addig a növényekét nem halljuk meg. 
7,5 milliárd embert kell a világnak élelemmel ellát
nia. A valóság az, biotermékekkel ez sajnos nem 
valósítható meg. 

Saját kiskertünkben, mikrokörnyezetben, nagy 
odafigyeléssel és többletmunkával termeszthe
tünk biozöldségeket, de ha gyümölcsöt is szeret
nénk benne, az már komoly kihívás.

VÁLASZTÉK Szerencsére pozitív dolgokat is tu
dok említeni. Hazánkban és a világban is pél dául a 
Kwizda élen jár az új technológiákban. Azért ôket 
emeltem ki, mert hagyományos növényvédô sze
rek mellett forgalmazzák ezeket a termékeket. 
Örömteli hír, hogy sok cég forgalmaz, gyárt már 
olyan készítményeket, amelyek a növények im
munrendszerét erôsítik, ezzel fokozva az ellenál
ló képességüket. 

Vallom, hogy mindig meg kell találni az arany 
középutat. Mindennapi életünkben a vegyi anya
gok jelen vannak. Tisztítószerek, mosószerek, tar

tósítószerek, ízfokozók, állagjavítók, és még sorol
hatnám... Sokan nincsenek is tisztában azzal, na
ponta mennyi káros anyagot visznek szerveze
tükbe, mégis nagy hangon támadják a hagyomá
nyos módon termesztett gyümölcsök és zöldségek 
elôállítását. A tisztességgel, becsülettel elôállított, 
a várakozási idôk szigorú betartásával termesz
tett gyümölcsök és zöldségek fogyasztása nem 
veszélyes. 

Andrej András

Bumper 25
 EC

Gombaölő permetezőszer

A szőlő védelmezője.

Célzottan a lisztharmat ellen,

bevált, felszívódó 

hatóanyaggal.
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Újabb tüneteket kell megtanulnunk, 
keresnünk, figyelnünk a szôlôben. Támad a 
szôlô aranyszínû betegsége kórokozója. 

A kórokozó egy fitoplazma, mikroszkopikus mé-
retû, részben a vírusokhoz, részben a bak té riu-
m ok hoz hasonló, egysejtû élôlény, tehát szabad 
szemmel nem láthatjuk. Annál inkább az okozott 
tüneteket.
NÉZZÜK SORBAN:
• a tôkék késôn fakadnak,
• hajtások nem képzôdnek,
• a vesszô elvékonyodik, a fásodás megszûnik,
• a nyár közepén a levelek a fonákuk felé, jel

legzetesen háromszög alakban, befele sod
ródnak,

• augusztustól a fehér bogyójú fajtáknál levél
sárgulás, a kék bogyójú fajtáknál vörösödés 
indul, a levelek elbarnulnak, elszáradnak, majd 
sokáig nem hullnak le.
A betegséget Magyarországon elôször 2013-

ban mutatták ki a déli országhatárhoz közel, Len
tiben, a tavalyi évben pedig már északon, Szomód 
községben is megtalálták.

A szôlô aranyszínû sárgaságát az amerikai 
szôlôkabóca terjeszti. Ismerkedjünk meg vele is. 

AZ AMERIKAI SZÔLÔKABÓCA kb. 4-6 mm 
nagyságú, hosszúkás rovar, a kabócákra jellemzô 
csúcsos fejtetôvel. Világosbarna-narancssár
ga színezetû, a szôlôlevelek fonákán él és szívo
gat. Tojás alakban a tôkék fás részein telel, a fel

hasadt kéregrészek alatt. A tojásokból májustól 
kezdôdik a lárvák kelése, amelyek több vedlésen 
mennek keresztül, míg kifejlett egyedekké válnak. 
Egész életük során a szôlôlevelek nedveibôl táp
lálkoznak. Szívogatásuknak nincs, vagy alig van 
szemmel látható tünete, tulajdonképpen köz
vetlen kárt nem okoznak. Viszont táplálkozásuk 
során a fertôzô fitoplazma is bekerül a szerveze
tükbe, majd a következô szívogatásuk során egy 
másik növényre átrepülve átviszik azt, így ter
jesztve a kórokozót. 

VÉDEKEZÉS A szôlô aranyszínû sárgaságát az 
amerikai szôlôkabóca irtásával tudjuk kivédeni.
• A gyanús tüneteket jelenteni kell a növényvé

delmi hatóságnak,
• a tél végi nyesedéket el kell égetni,
• olajos lemosó permetezéssel (Agrokén, 

Nevikén, Olajos rézkén) gyérítsük a tojásokat,
• akasszunk ki sárga, ragacsos csapdákat a 

tôkék közé,
• májustól permetezzünk a II. forgalmi kategó

riájú Actara SC-vel, valamint a szôlômolyok 
ellen is engedélyezett rovarölô szerek közül 
például a Decis, Decis Mega (II.), Karate 2,5 
WG, Karate Zeon 5 CS, Spin Tor (II.) is haté
kony.

Molnár Zsuzsa

A szôlô aranyszínû sárgaság betegségét 
az amerikai szôlôkabóca terjeszti

Kerti tipp
A kabócák a sárga színre repülnek, így sárga, 
ragacsos lapokkal, csapdákkal jelezhetôk és 
összegyûjthetôk. 
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A kora tavaszi idôszakban a levélatkák kártétele 
súlyos problémákat okozhat az ültetvényekben, 
ami jelentôs hatással lehet az egész évre. 

A szôlôben az év során számos kártevô jelenhet 
meg, az atkák, a molyok és kabócák is okozhatnak 
jelentôs károkat. Legkorábban a levélatkák jelent
hetnek problémát. Nyáluk sok mérgezô anyagot tar
talmazhat, ami közvetett kártételt okozhat. A hajtá
sok rendellenesen fejlôdhetnek, a levelek kanalasod
nak. Az elsô kislevelek megjelenésénél, legkésôbb a 
kisleveles állapotban, hogyha szükséges, célzottan 
el tudjuk végezni a megfelelô vegyszeres védekezést. 

Közepes levélatka-fertôzés esetén a Thiovit Jet 
100-120 g/10 liter permetlé jó hatékonysággal el
pusztíthatja az atkákat. Súlyosabb fertôzésnél a 
Vertimec Pro (II.) 75 ml/10 liter permetlé dózisá
ban, legkésôbb 3-5 kisleveles állapotig javasoljuk el
végezni. 

A szôlômolyok elleni védekezés több 
permetezésbôl áll. Figyeljük a rajzást és ennek 
megfelelôen válaaszunk szert.
A molyok elsôsorban a szôlô termését támadják 
meg. Tojásaikat a fiatal, zöld szôlôbogyón helye
zik el. A tojásból kikelô lárvák a szôlôbogyó felü
letén csak rövid ideig mozognak, majd a bogyókba 
rágják magukat, amelyeket csak akkor hagynak el, 
ha már azt kiodvasították. Ezután szövedékkel egy 
újabb bogyót húznak magukhoz és abban folytat
ják a táplálkozást. Kifejlôdésükig 3-5 bogyót károsí
tanak. Nem a táplálkozásukból adódó veszteség mi
att fontosak, hanem az általuk okozott sebzésen ke
resztül a szürkepenésznek is utat nyitnak. Az elsô 
nemzedék elleni védekezés hatékonysága meghatá
rozza az elkövetkezendô nemzedékek egyedszámát. 
Ha molyveszélyes területen található a szôlônk, ér
demes ragacslapos csapdák segítségével figyelni a 
molyrajzást, és az elsô jelentôs csapdázást követô 
4-5 napon célszerû elkezdeni a védekezést. A raj
zás elhúzódó lehet, ezért javasolt a védekezéseket 
megismételni.

Ha elsôsorban molykártevôk ellen szeretnénk 
védekezni az Affirm (II.) ideális készítmény (15 g/10 
liter permetlé).

A szôlô fitoplazmás betegsége ellen csak a 
szállításért felelôs vektorok kiiktatása lehet a 
megoldás.
A fitoplazmák rendkívül veszélyes kórokozók. A vé
dekezés ellenük nehezen megoldható, és közvetlen 
gyógymód a mai napig nem ismert. Lehetséges vé
dekezési módszer a kórokozókat terjesztô vektorok 
kiiktatása. Jelenlegi ismereteink szerint a kórokozó 
terjesztéséért elsôsorban a szôlôben található szívó 
kártevôk felelôsek. Ezen kártevôk visszaszorításával 
lecsökkenthetjük a továbbterjedés kockázatát. A szí
vó kártevôk ellen ideális választás lehet a jól ismert 
Actara (II.) (2 ml/10 liter permetlé).

A molyok, és kabócák ellen is megfelelô 
védelmet nyújt… Ez a Luzindo!
A Luzindo (2,5 g/10 liter permetlé) magasfokú ak
tivitással rendelkezik a molyokkal szemben, ami 
hosszan tartó hatással társul. A tojásrakás kezde
tére idôzített egyetlen kezelés magas szintû védel
met nyújt a tarka szôlômoly elhúzódó rajzása és  
lárvakelése esetén is. Kiváló hatékonysággal és 
hosszan tartó hatással rendelkezik a szôlôt káro
sító kabócákkal szemben, ideértve az aranyszínû 
sárgaság (Flavescence dorée) vektorát, az amerikai 
szôlôkabócát (Scaphoideus titanus) és az amerikai 
lepkekabócát is (Metcalfa pruinosa).

A rovarölô szerek alkalmazásakor figyeljünk oda 
a méhek és egyéb, beporzásért is felelôs fajok je
lenlétére. Ne kezeljünk, csak amikor biztonságosan 
elvégezhetô a permetezés.

A Syngenta ajánlatában minden, a szôlôben 
fellelhetô károsító ellen van hatékony megoldás.  
A tudatos és megalapozottan elvégzett védekezés 
komoly fejfájástól kímélhet meg minket.

Dr. Varga Zoltán, kampánymenedzser
Syngenta Kft.

A szôlô rovarkártevôi elleni védekezés 
komoly kihívás és feladat
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A tuják örökzöld cserjék, így kedvelt kerti 
dísznövények. Az elôzô havi számban 
ismertettük, hogy ennek ellenére hazánkban 
nem ôshonos növények, így a környezeti 
feltételek sem optimálisak számukra. 
Az alábbiakban olvashatók a fontosabb 
kórokozók, amelyek megtámadhatják a 
növényt. 

KÓROKOZÓK:

TUJA KABATINÁS HAJTÁSELHALÁSA (Kabatina 
thujae) A fertôzést már az év elején, akár február
tól észlelhetjük, mivel a gomba a fertôzött hajtá
sokon telel át. Fontos minél hamarabb észlelni a 
kórokozót, mivel a gomba, spóra szóródása má
justól várható. Különösen fogékony erre a beteg
ségre a Smaragd tuja.

A tünet a csúcsi pikkelylevelektôl indul ki. 
Ezt az egész hajtásra kiterjedô szürkés-bar
nás elszínezôdés követi, majd végül a hajtás el
hal. Jellemzôen élesen elkülönül a beteg és az 
egészséges rész. Az elhalt ágakon apró, fekete 
kitüremkedô foltok jelennek meg, ami a kóroko
zó szaporító képlete. A kórokozónak kedvez az 
alacsony hômérséklet és a magas páratartalom, 
így elsôsorban csapadékos években jelentôsebb a 
kártétele. A védekezés alapja, hogy a májusi spó
raszóródás elôtt távolítsuk el a fertôzött részeket. 
Érdemes megritkítani a bokrokat, hogy elkerüljük 
a sûrû növényállományt, ami kedvez a gombás be
tegségek kialakulásának. Erôs fertôzöttség esetén 
akár 7-10 napos idôközzel szükséges kémiai véde

kezést folytatni, felszívódó és kontakt gombaölô 
szerek kombinációjával célszerû elvégezni a per
metezést. 

 
DIDIMASZCELLÁS BETEGSÉG (Didymascella 
thujina) A betegség gyakran a fiatal növényeken 
jelentkezik, minél idôsebb a tuja, annál ellenál
lóbb a kórokozóval szemben. Kora tavasszal a tü
netek megjelenésekor, csak egy-egy pikkelylevél 
kezd sárgulni, azonban egy-két hónapon belül az 
egész növényen elterjed. Május környékén megje
lenik a kórokozó szaporító képlete, ami sötétebb 
színû, 2 mm nagyságú kiemelkedés. Súlyosabb 
fertôzés esetén hajtásszáradást is okoz és idôvel 
akár a teljes növényt is elpusztíthatja. Védekezés
kor a fertôzött részek erôs visszavágása és eltá
volítása szükséges. A növényvédelmi kezeléseket, 
a visszavágás és esôs idôszak után célszerû elvé
gezni. Azonban a hosszú spóraszóródási idôszak 
miatt a növény állapotához, a fertôzöttség mérté
kéhez és az idôjáráshoz kell idôzíteni a permete
zések ismétlését.

 
SEIRIDIUMOS BETEGSÉG (Seiridium cardinale) 
Elsôsorban az idôsebb tujákon jelentkezik a be
tegség, amiket sebzésen keresztül tud meg fer-
tôzni. Ez a gomba gyengültségi parazita, így a 
megtelepedését elôsegíti a nagy szárazság, a 
rossz termôhely, a tápanyaghiány, vagy más ká
ros tényezô. A károsítás helyén a kéreg besüp
ped és pirosas színezetû lesz. Gyakran gyantafo
lyás figyelhetô meg a növényeken. A fertôzés akár 
a teljes ágak pusztulását okozhatja. A kórokozó

A tuja betegségei II. 
Fertôzések

nak a meleg párás idôjárás kedvez. Védekezésnél 
a károsított részeket bôven az egészséges részig 
kell visszavágni és megsemmisíteni. Kémiai véde
kezéssel ennél a fertôzésnél nincs, csak a károsí
tás mértékét lehet visszafogni, mivel a kórokozó a 
fás részben van és nincs olyan szer, ami képes vol
na oda felszívódni.

 
PESTALOTIOPSISOS BETEGSÉG (Pestalotiopsis 
funerea) Szintén elsôsorban az idôsebb növények
nél jelentkezik. A pikkelylevelek a hajtáscsúcstól 
elkezdenek sárgulni-barnulni, majd szépen foko
zatosan elszáradnak. Súlyos fertôzés esetében, 

akár teljes ágak is felkopaszodhatnak. Az elhalt 
pikkelyleveleken apró fekete szaporító képletek je
lennek meg. Ez a gomba is a gyengültségi parazi
ták közé tartozik, így a növény egészségi állapotát 
csökkentô tényezôk elôsegítik a kórokozó megte
lepedését. Védekezés a kórokozó ellen nincs kidol
gozva, a megelôzésre kell odafigyelni. Csökkent
sük a stressztényezôket, mint például kerülendô 
a sûrû térállás, és ügyelni kell, hogy káliumtúlsú
lyos készítményeket juttassunk ki a növényeknek. 
A kártétel észlelésekor a fertôzött részeket erôsen 
vissza kell vágni és megsemmisíteni.

Ujvári Péter

Tuja didimaszcella

Tuja pestalotiopsis

Tuja kabatina

Tuja seiridium

Növényeink gondozása

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

Fontos a megfelelő és folyamatos tápanyag pótlás, mivel a növények 
sok vizet és tápanyagot fogyasztanak. A kellő mennyiségű ásványokat 
tápoldat, táprúd vagy műtrágya formájában is pótolni lehet. Gondozási 
szokásunktól függ, melyik megoldást választjuk ennek érdekében.



A tavasz utolsó heteiben már kopogtat a 
nyár, ami pedig minden kertészkedônek sok 
feladatot ad. Minden dekoratív kert alapja 
a szép, egyenletes gyepfelület, és általában 
ez az az elem, amivel a legtöbb probléma 
adódik. Hiszen a legtöbben angolparki jellegû, 
mélyzöld, homogén pázsitra vágynak, azonban a 
gyakorlatban ezt nem könnyû elérni. Mégis, mit 
lehet tenni a tökéletes pázsit érdekében? 
 

Májusban, a tavasz utolsó szakaszában már 
feltehetôen megerôsödött a tél által korábban 
megtépázott pázsit, de ahhoz, hogy nyárra töké
letes, dús, élénkzöld gyepszônyeg legyen a kert
ben, most még akadnak bôven teendôk. Májustól 
kezdve már mindenképpen rendszeressé kell tenni 
a fûnyírásokat, hiszen a fûszálak növekedési üte
me a tavasz és a nyár fordulóján a legintenzívebb. 

GYAKORISÁG ÉS MAGASSÁG A nyírás gyakorisá
gára vonatkozóan számos tanács él a köztudatban, 
de a következô képlettel lehet a legoptimálisabban 
meghatározni: ideális esetben a szálak felsô, leg
feljebb egyharmadát szabad levágni, a maximális 
magasságot pedig ne engedjük 8-9 centiméter fölé 
nôni. A helyes vágási magasság 3 és 6 centiméter 
közötti, így a gyakoriságot az határozza meg, hogy 
a pázsit mennyi idô alatt növekedik meg a minimá
lis értékrôl az elfogadható legmagasabbra. Persze 
nem kell mérôrúddal ellenôrizni a szálakat, a gya
korlatban a heti egy alkalom jellemzôen elegendô, 
de az említett értékekre érdemes odafigyelni. 

HIT ÉS TÉVHIT Az egyes pázsitfajták növekedé
si üteme eltérô lehet, valamint a környezeti hatá
sok is alakítják a cseperedés sebességét. Elterjedt 
tévhit, hogy jót tesz a gyepszônyegnek, ha a meleg 
idôszakokban minél katonásabbra vágjuk, ezt a ta
nácsot ne kövessük! A kánikulai hetekben a túl rö
vidre nyírt pázsit hôháztartása sérül, a gyep ha
marabb száradásnak indul, aminek sárgulás, fol
tosodás lesz a vége. Az igazán forró napokban 
éppen hogy emeljünk a vágási magasságon, a szá
lak így saját maguk fogják árnyékolni a töveiket, 

segítve a talaj nedvességének megtartását. Szin
tén elterjedt rossz beidegzôdés, hogy a fûnyírás 
nyesedékét hasznos a pázsitfelületen hagyni. 
Az igaz, hogy a nyesedék remek mulcsanyag lehet 
például a zöldségágyásokban, vagy akár a dísznö
vények töveihez terítve, azonban a gyepen hagy
va pár nyírás után már hátrányos hatása lesz. 
A területen maradó levágott fûszálak elôsegíthetik 
a gombás megbetegedések megjelenését, vagy a 
kártevôk elszaporodását!

GAZOLÁS, GYOMIRTÁS A szakszerûen elvégzett 
vágással azonban még nem értek véget a teendôk. 

Tavasz végi gyepgondozás

Kerti tipp
A sikeres fûnyírás egyik alappillére a gép ké
seinek élessége! A tompa kések, pengék nem 
vágják, hanem tépik a szálakat, melyek az 
elégtelen vágási felület miatt besárgulnak, 
rendezetlen hatást keltenek, sokat veszítve 
esztétikai értékükbôl!
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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 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.  

PLANTELLA VIRÁG ÉS LEVÉL TÁPOLDATOT!

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

A dísznövényeket tavasz elejétől késő őszig hetente öntözzük, télen pedig háromhetente egyszer.



A gyep ádáz ellensége a gyom, melybôl kis túlzás
sal annyi akad, mint égen a csillag. Ezért tavasz 
végén ajánlott alapos gyomirtást végezni a pázsi
tos felületen. A gazolás elvégezhetô kézzel is, de 
jobb ötlet kéziszerszámot használni, a kisméretû 
gyomszedô ásó hatalmas segítség lesz! Amennyi
ben nagyobb a baj és kiterjedt a gyomos fertôzés, 
be lehet vetni kétszikû gyomirtót, melyet a gazda

boltokban mindig lehet kapni. Vegyszer alkalmazá
sakor pontosan tartsuk be a vonatkozó elôírásokat 
és figyeljünk arra, hogy a kemikáliák bevetésére a 
május a legalkalmasabb. 

TÁPLÁLÁS is kell a fûszálaknak, helyezzünk ki di
rekt erre a felhasználási területre való mûtrágyát. 
A tápanyagot fôszabály szerint fûnyírás elôtt 3-4 
nappal juttassuk ki, így jobban hasznosul. Május
tól kezdve az idôjárás függvényében elkezdhetô a 
gyep rendszeres öntözése is. Amennyiben a kert
ben van automata öntözôrendszer, azt a mosta
ni hetekben kell beprogramozni, és elkezdeni hasz
nálni. Akár manuálisan, akár automata berende
zéssel végezzük a víz kijuttatását, azt lehetôleg 
reggelre vagy estére idôzítsük, így a gyengébb pá
rolgás miatt több nedvesség marad a talajon. 

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
Ha a tavaszi felülvetés elmaradt és most fol
tos, hiányos a pázsit, még nincs késô a felül
vetéshez! A felásott, gyommentesített te
rületre egyenletesen szórjuk ki a fûmagot, 
majd egy vékony földréteggel takarjuk be a 
vetést, hogy a madarak ne dézsmálhassák 
meg. Az elsô hetekben kerüljük a friss ve
tés terhelését, ne lépjünk rá, míg meg nem 
erôsödik.
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A növény „szája a gyökere”, így a gyökérrel 
elkövetett hibák késôbb nehezen, vagy 
egyáltalán nem orvosolhatók. Komplex ajánlat 
szerint már palántázáskor, ültetéskor vagy a 
zöld sövények, gyepek, pázsitok indításához 
biztosítani kell a gyökérzet számára a jó 
tápanyagellátást, a gyommentes állományt és 
az egészséges talajéletet. A következô termékek 
alkalmazásával tippeket adunk, hogy idén 
mindenki kertje színes és egészséges legyen.

VOLLDÜNGER BIO GR –  
Hatékony megoldás palántázáshoz és a zöld 
növények felületi kezelésére
Ha nincs lehetôségünk tápoldatozásra, akkor sem 
kell lemondanunk az algatartalmú biostimulátorok 
elônyeirôl. A Volldünger Bio GR granulált mûtrágya 
alaptrágyázáskor ültetéshez, palántázáshoz vagy 
már telepített zöld növények (pl. tuja) talajának 
kezelésére kiválóan alkalmazható. Algatartalma 
miatt igen erôs gyökeresítô hatással rendelkezik, 
és magas szervesanyag-tartalma miatt növeli a 
talajok biológiai aktivitását, ezzel a biztonságos 
eredést garantálja. Ajánlott dózis 0,5-4 kg/100 m2 
területre, amit kiszórás után alaposan össze kell 
keverni a földkeverékkel vagy a talajjal, vagy felü
letre szórva alaposan be kell öntözni.

WUXAL PÁZSIT –  
tartós hatású gyepmûtrágya
A jól megválasztott mûtrágya nagyban befolyá
solja a gyep külalakját. A sûrû és terhelhetô gyep 
alapvetô feltétele a megfelelô tápanyagszint. 
A tápanyag beépül a gyepet alkotó fûfélék szerve
zetébe, ettôl megerôsödnek, a nyírást jobban vi
selik – könnyebben regenerálódnak, jobban tûrik 
a taposást és a szélsôséges idôjárást is. Ezen 
követelményeknek kiválóan megfelel a Wuxal  
Pázsit mûtrágya, amely a növény által köny
nyen felvehetô formában tartalmazza a legfon
tosabb tápanyagokat. Optimális összetételének 
és könnyû kezelhetôségének köszönhetôen kivá
lóan alkalmazható a házikertekben. A Wuxal Pá
zsit használatával egyöntetû, sûrû, jól terhelhetô 
és ápolt gyepet tudunk kialakítani házikertünkben. 

És az sem utolsó szempont, hogy ha a gyepet al
kotó fûfélék megerôsödnek, sokkal kevesebb ener
giát kell fordítanunk a gyomirtásra, mivel a sûrû 
pázsitot alkotó fûcsomók között esélye sem lesz 
a gaznak! Az ajánlott dózis (2-3 kg/100 m2) be
tartása mellett garantált a szép, zöld és egész
séges gyep.

WUXAL® VIRÁG –  
tartós hatású granulált mûtrágya
Speciális, lassú feltáródású nitrogénformája folya-
ma tosan szolgáltatja a tápanyagot a balkonnövé
nyek, virágok és dísznövények számára. Gyakorlati 
tanács, hogy a mûtrágyaszemcséket egyenletesen 
juttassuk ki a földkeverékbe, amibe a növényt ültet
jük, majd használata után alapos beöntözés java
solt. Felületre szórással a doboz tartalma 6-10 m2

virág- és dísznövényágyás egyszeri kezelésére 
elegendô. Talajba keverés esetén pedig (balkonlá
da, virágcserép) 3-6 dkg mûtrágyát kell 10 liter  
virágföldhöz keverni. 

PÁZSIT-MESTER PROFI –  
Pázsitápolás mesterfokon 
A gyomnövényeket a legjobban a fûnyírás gyé
ríti a gyepbôl, de néha, amikor már túlszaporod
nak, szükséges a vegyszeres védekezés ellenük. 
Ellenkezô esetben a sok gyomnövény jelenléte is 
kellemetlen látványt nyújt, de ami a legfontosabb, 
hogy elveszik a napfényt, a tápanyagot és a vi
zet a gyeptôl. 

A Pázsit-Mester® Profi (100 ml/10 l víz) 
minden nehezen irtható, magról kelô és évelô, 
széleslevelû kétszikû gyom ellen (pl. parlagfû, 
pongyola pitypang, lándzsás útifû, keserûfûfélék, 
tyúkhúr, herefélék stb.) gyors és látványos hatást 
nyújt. Négy hatóanyaga garantálja, hogy a gyom
növények rövid idôn belül elsárgulnak, majd el is 
száradnak. Nagyon fontos szabály, hogy a ke
zeléseket mindig a fûnyírás után néhány nappal 
célszerû elvégezni, amikor a gyomnövények levelei 
regenerálódnak, nagyobb felületük lesz, így több 
hatóanyag jut a növénybe.

Mártha Izabella
Kwizda Agro

Mi a titka a szép, gondozott kertnek?
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gyep elôl (ilyen fajok pl. a tölgy, a bükk, a dió - 
félék). Ebbôl a szempontból a legrosszabbak 
az örökzöldek, mivel egész évben árnyékolnak. 

• Lehetôség szerint távolítson el minden ár
nyékot vetô tárgyat, növényzetet, különö
sen az északi és déli oldalakon. Ha a fák ki
vágása nem lehetséges, gondos metszéssel is 
jelentôsen javíthatunk a helyzeten. A lombko
rona megemelésével és ritkításával több fény 
jut a talajszintre, és a légmozgás is javul. 

• Az olyan könnyen mozgatható tárgyakat, mint 
például a kerti játékok, helyezzük át rendsze
resen. Így jobban eloszlik a fizikai igénybevé
tel és az árnyék okozta stressz.

Az árnyék gyakori probléma, mely rontja a gyep 
esztétikáját és egészségét is. Minden lehetséges 
lépést meg kell tennünk, hogy csökkentsük az ár
nyékolt területet. Ahol ez nem lehetséges, egyéb 
eszközökkel kell javítanunk a gyep minôségét és 
csökkentenünk az árnyék fûre gyakorolt negatív 
hatását. 
• Távolítsuk el a szerves hulladékot minél ha

marabb, mert a fákról vagy más növényekrôl 
származó levél és egyéb törmelék csak tovább 
növeli a fû tövén található filcesedés rétegeit, 
elfojtva a füvet. 

• Az árnyékban növô gyepet hagyjuk hosszabb
ra és kevésbé gyakran nyírjuk. Ezzel növekszik 
a fény felvételére alkalmas levélfelület, emiatt 
a gyökerezés mélysége is. Így a fû több vizet 
és létfontosságú tápanyagot képes felvenni. 
A pontos nyírási magasság a gyep össze-
tételétôl és évszaktól függ, de a lehetô leg
jobb eredményt plusz 10–25 mm ráhagyással 
érhetjük el. 

• Csak akkor locsoljunk, ha feltétlenül szüksé
ges. Például ahol gyepünknek a környezô fák
kal kell versenyeznie a vízért. Ezeket a terüle
teket nem túl gyakran, de akkor jó alaposan 
öntözzük. 

• Ellenôrizzük a talajt. A környezô növényekrôl 
származó szerves törmelék, kiváltképp a 
fenyôtû savasítja a talajt. Ha a talaj pH-ér
téke az ajánlott 5.0 alatt van, a fû növekedé
se gyengül. A savas környezet továbbá kedvez 
mohák, algák elszaporodásának. A túl kötött, 
agyagos talaj pedig pangó vizet eredményez a 
gyökérzónában, ilyenkor talajlazításra, illetve 
homokos felülszórásra van szükség.

• Gyepünket renoválhatjuk árnyéktûrô fajták
kal. A Festuca rubra és Festuca rubra ssp. 
commutata fajták árnyékban is jól teljesíte
nek, szemben a perjefajtákkal. 

• A mohásodás visszaszorításával füvünk több 
fényhez, vízhez és tápanyaghoz juthat. Alkal
mazzunk mohásodást csökkentô, vas-szulfát-
tartalmú mûtrágyát!

Mayerhoffer Attila

Az árnyék a gyepfelületen gyakran jelent 
gondot. A legtöbb kertépítônek elôbb-
utóbb muszáj valahogyan kezelni ezeket a 
területeket. A házhoz, garázshoz közeli, vagy 
fákkal, bokrokkal körülvett fû egészsége, 
életereje és sûrûsége csökkenhet az árnyék 
miatt. Ez nemcsak esztétikai szempontból 
hátrányos, de a mohásodás veszélye is 
nagyobb. A legtöbb esetben lehetetlen 
egyszerûen eltávolítani az árnyékot adó 
tárgyakat és növényeket, így a fû kénytelen 
kevés fénynél növekedni.

Szerencsére léteznek olyan technikák, amelyek
kel a legjobbat hozhatjuk ki árnyékos gyepünkbôl.

HOGYAN HAT AZ ÁRNYÉK A NÖVEKEDÉSRE? 
A legtöbb, hûvös idôhöz alkalmazkodott észak-
európai fûfélének naponta 4-5 órányi közvetlen 
vagy szûrt napsütésre van szüksége. Nagy ha
tással van rá a napsütés intenzitása, minôsége 
és mennyisége is. Ha kevesebb fény éri, csökken 
a növény fotoszintetikus tevékenysége, így keve
sebb szénhidrátot termel. Márpedig a szénhidrát 
alapvetô építôeleme a cellulóznak (amely a sejtfa
lakat építi fel), miközben energiával látja el a nö
vényt.

Ha az árnyékos területeken csökken a szén
hidráttermelés, a növekedés is gyengül. A fû keve

sebb hajtást hoz, kevesebb gyöktörzset és gyenge 
gyökérzetet fejleszt. A fûszálak kisárgulnak, las
sabban nônek, vékonyak lesznek és kevésbé el
lenállóak a fizikai hatásokkal szemben. Így a gyep 
csúnyácska, beteges lesz, érzékeny a szárazságra, 
fagyra, melegre és fogékonyabb a betegségekre.

Az árnyékot adó épületek/növényzet leg
többször a légmozgást is akadályozza, ezáltal nô 
a páratartalom. A levelek felülete nedves marad 
esôzés vagy öntözés után, és a harmat is tovább 
marad meg. Ennek következtében az árnyéki gyep 
jobban kitett a mohásodásnak, algásodásnak és 
fertôzéseknek is.

HOGYAN KEZELJÜK AZ ÁRNYÉKOS TERÜLE-
TEKET? Elsôsorban minimalizáljuk.
• Gondoljuk át a fák és bokrok várható növeke

dését és lombjának méretét, mielôtt kertünk
be telepítenénk, fôként, ha kisebb területrôl 
van szó. Bizonyos fajok kisebb levelekkel bír
nak, ami több fény átszûrôdését teszi lehetôvé 
(például akác, mandulafa, nyírfa). Más fajok 
azonban sûrû, tömött lombkoronát fejleszte
nek, amely akár teljesen is elzárhatja a fényt a 

Árnyékos területek

Kerti tipp
Mûtrágya kijuttatásakor ügyeljünk a pontos 
adagolásra! A túlzott táplálás gyors növe-
kedést, de gyenge füvet eredményezhet. 
Az ilyen puha fû sokkal kitettebb fizikai 
hatásoknak és betegségeknek. Árnyékban 
kissé kevesebb mennyiségben használjunk 
lehetôleg szabályozott feltáródású mû trá-
gyát. A kezelést tavasszal, a fák rügyfakadá
sa elôtt körülbelül 4 héttel érdemes elkezde
ni. Szükség esetén egy második, ôszi kezelést 
is végezhetünk, lombhullás elôtt. Ilyenkor 
magas káliumtartalmú terméket érdemes 
választani. 
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Manapság a gasztronómiában egyre inkább 
elôtérbe helyezôdik a zöldfûszernövények 
felhasználása. A friss citromfûlevelekkel 
díszített torták, a tárkonnyal ízesített levesek 
vagy a mentaalapú koktélok egyre divatosabbá 
válnak, fôleg a fiatalabb generációk körében. 
Ezek az ételek a kulináris élvezeteken túl sok, 
jótékony élettani hatással bíró vegyületet is 
tartalmaznak. 

A felsorolt növényeket legtöbben a kiskertben vagy 
– a városi hobbikertészek – a balkonon termesz tik 
meg, ahol kedvenceink többféle veszélynek is ki 
vannak téve. A zöldfûszerek házi termesztését leg
inkább az azokon megjelenô gombás betegségek 
szabotálhatják, amelyek olykor szó szerint teljesen 
lelombozzák a növényeinket. 

ÉSZSZERÛ VÉDEKEZÉS Sajnos, e növényfa
jok esetében ellenálló fajták nem állnak rendelke
zésre. A felhasználható gombaölôszer-választék 
a fûszernövények esetében igen szûkös, továb
bá a bevethetô ágensek többségében igen hosszú, 
akár 2-4 hetes élelmezés-egészségügyi várakozási 
idôvel is számolnunk kell. Ennek ellenére nem kell 
teljesen kétségbe esni a károsítók megjelenésekor. 
A balkonon vagy a kiskertben is könnyen megva
lósíthatók ugyanis olyan kézimunka-igényes véde
kezési módok, amelyekre a nagyobb felületen ter
mesztett kultúrák esetében csak korlátozottan van 
lehetôség. A következô sorokban néhány praktikus 
lépésrôl lesz szó a citromfû, a tárkony és a bors
menta példáin keresztül, amelyek segíthetnek a 
kórokozók fékentartásában.

A citromfüvön, a tárkonyon vagy a borsmen
tán leggyakrabban rozsda-, illetve foltbetegsé
geket okozó gombák telepszenek meg. A kóroko
zók kártétele elsôdlegesen a levelek elváltozásá
ban, foltosodásában és torzulásában nyilvánul 
meg, amelyek következtében nagyban csökken a 
fûszernövény élvezeti értéke. A citromfüvön leg
többször a szeptóriás levélfoltossággal (1. kép), a 
tárkonyon a tárkonyrozsdával (2. kép), a mentán 

pedig a ramuláriás levélfoltossággal (3. kép) talál
kozhatunk.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK A fenti betegségek 
kial akulása ellen és a súlyosabb kártétel meg elô zé-
sé ben sokat számít az ültetési hely megválasztása.  

Fûszernövényeink egészsége

1. kép A citromfû szeptóriás levélfoltosságának tünetei

2. kép A tárkonyrozsda tünetei a tárkony levelein

3. kép A borsmenta levelein megjelenô ramuláriás 
levélfoltosság

29



A tavaszi virágpompát követôen örülünk, ha a 
balkonládák egynyári virágain kívül a kertben 
is vannak hagymás, gumós növényeink, melyek 
gyakran illatos, látványos virágaikkal díszes 
átmenetet képeznek a nyárba. Egyik méltán 
legismertebb növénycsoport a liliomoké, 
melyek a vidéki kertek régi és új díszei. 

Mivel nyári virágzású dísznövények, hagymáju
kat fôleg tél végétôl árulják, de néha az ôszi szor
timentben is kaphatók. Így akár ôsszel, de ha tél 
végén szerezzük be a hagymákat, jó, ha a fagyok  
elmúltával március közepén végleges, napos he
lyükre ültetjük ki. 

A FEHÉR LILIOM vagy madonnaliliom (Lilium 
candidum) a Kelet-Mediterráneumból szárma
zik, a régi kertek közkedvelt dísznövénye volt, me
lyet templomdíszítésre elôszeretettel használ
nak még ma is vidéken. Mintegy 100-120 cm ma
gasra megnövô szárát sûrûn borítják a keskeny, 
fényeszöld levelei. Az illatos, 10 cm hosszú, tölcsér 
alakú hófehér virágai a hajtások csúcsán fürtszerû 

virágzatban június-júliusban nyílnak. Manapság 
kiskereskedésekben sajnos ritkán árulják hagymá
ját. Ôsszel, új tôlevélrózsával telel át, ideális eset
ben már augusztusban ültessük el hagymáját. 

A KIRÁLYLILIOM (Lilium regale) nyugat-kínai 
származású, közkedvelt nagytermetû, akár 150 cm 
magasra is megnövô dísznövényünk. Más fajokkal 
történô keresztezés eredményeként létrejött hib
ridjei nagy közkedveltségnek örvendenek, hagy
máik széles körben kaphatók. Szintén keskeny 
levelei sûrûn fedik a magas szárat, melyek csú
csán szintén június-júliusban fürtben fejlôdnek  
12-20 cm hosszú tölcséres, változatos színû, fi
nom illatos virágai. 

A liliomok a humuszban, tápanyagban gaz
dag, laza, üde talajt szeretik, napos helyre ültessük 
ôket. A semleges vagy enyhén savanyú kémhatású 
talajokat kedvelik, folyamatosan több évig helyben 
hagyhatjuk a hagymásukat, azokat nem kell átül
tetni. Ahhoz, hogy minden évben egyre nagyobb 
virágpompával örvendeztessenek meg bennünket, 
minden évben a rendszeres víz- és tápanyag-után
pótlásról nem szabad megfeledkezni, fôleg ho
moktalajon, különben hamar legyengülnek a tövek, 
egyre kisebb növény és egyre kevesebb virág fog 
kifejlôdni a satnyuló hagymákból. 

Neményi András

A balkonláda esetében ez a késôbbiek folyamán 
könnyen módosítható a láda áthelyezésével. A kis
kertben ellenben már valamivel nehezebb dol
gunk van, ezért fontos, hogy a felsorolt növénye
ket lehetôség szerint ne olyan helyre ültessük, ahol 
viszonylag kevés a napfény és magas a páratarta
lom. A citromfüvön, a tárkonyon és a borsmentán 
megjelenô kórokozók többsége ezeket a környezeti 
feltételeket kedveli. A növényeink számára ezért vá
lasszunk inkább napos, jól szellôzô helyet.

Mint köztudott, a magas páratartalom és a le
veleken megálló víz segíti a gombák szaporodását. 
Mindezeket figyelembe véve, ajánlott a növények 
öntözését a hajnali órákban végezni, mert a reg
geli felmelegedés hatására a víz viszonylag rövid 
idôn belül elpárolog azok felületérôl. Az esti öntö
zés esetében a víz sokáig áll a növények levelein, 
ami kedvezô feltételeket teremt a gombás beteg
ségek megjelenéséhez. 

MIT TEGYÜNK? Ha már a betegség kezdeti tü
netei megjelentek a növényen, akkor érdemes a 

fertôzött leveleket és hajtásokat eltávolítani. 
A felsorolt fûszernövények közül mindegyik képes 
a tövébôl újra hajtani, így egy súlyosabb fertôzés 
esetén megoldást jelenthet a növények teljes visz
szavágása.

A levágott beteg részeket ajánlott elégetni, 
vagy nejlonfóliába csomagolva kidobni. A fer tô-
zött hajtásokon lévô gombaképletek ugyanis a le
vágást követôen még jó ideig fertôzôképesek, így 
kerülendô ezek komposztra helyezése vagy a terü
leten hagyása. 
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Kerti tipp

Kerti növényeink egészsége szempontjá
ból meghatározó, hogy biztonságos forrás
ból szerezzük be azokat, hiszen a betegségek 
behurcolásának elkerülése az elsô lépés a to
vábbi egészség megôrzésében. 
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Nyári hagymás virágaink 
a fenséges liliomok

Kerti tipp

Figyeljünk oda a hagymák állapotára vásár
lásnál, a húsos hagymalevelek rugalmasak, 
nedvdúsak legyenek, tapintásra ne legyenek 
pergamenszerûen szárazak, mert a többnyi
re szobahômérsékleten kínált hagyma, ha 
már megfonnyadt, kiszáradt, „mumifikáló
dik”, nem lesz életképes. 
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CSIGA, HUSS…!
Csak természetesen… PERIDOX NO KILL csigariasztóval

Az élô algás tápoldat alkalmazása 
konyhakertben és otthon

Hiába minden gondoskodásunk, 
odafigyelésünk, jönnek a rémálomba illô 
csigák, házastól, ház nélkül. Ráadásul 
megjelent a hazai csigapopulációt is egyre 
jobban kiszorító, agresszív, spanyol óriás vörös 
csiga, velük szemben védekezni természetes 
ellenség hiányában nagyon nehéz. 

LEHET KÍSÉRLETEZNI… Különbözô, bôrön keresz
tül felszívódó rovar- és csigairtó szerekkel lehet kí
sérletezni, de ez cseppet sem természet- és környe
zetbarát megoldás. Ugyanis ezek a szerek válogatás 
nélkül pusztítják nemcsak a csigákat, hanem a ro
varok nagy részét is, aminek következményeként a 
kertünket látogató énekesmadarak, sünök is elpusz
tulhatnak. 

HATÉKONY VÉDELEM Ennek okán fejlesztet
tük ki a gyógynövényhatóanyag-tartalmú PERIDOX 
(CSR0,2) Csiga Riasztószert, amellyel természe
tes úton védekezhetünk a csigák ellen, használa
tával hatékony védelmet tudunk biztosítani még a 
meztelencsigák ellen is.

KOMPOSZT KEZELÉSE Érdemes odafigyelni a kom-
poszt csigamentesítésére is, hisz a komposzt maga 
egy csigakeltetô. Javasolt a komposzt kiterítése elôtt 
1-2 héttel a kezelése oly módon, hogy a flakon tar
talmát elkeverjük 20-25 l vízzel, majd beáz tatjuk a 
komposztot. Így a komposztban megbúvó csigákkal 
sem fertôzzük vissza a kertünket, veteményesünket. 

FELHASZNÁLÁS Az üveg tartalmát keverje el 2 l 
vízben, majd töltse bele egy kézi szórófejes flakon
ba, vagy kis kézi permetezôbe. A megvédeni kívánt 
területet, ágyások széleit alaposan permetezze be. 

A kezelést a terület fertôzöttségének mértéké
ben 1-2 hetente ismételje meg addig, amíg észleli a 
csigák jelenlétét. Virágágyások esetében sokat segít, 
ha a fa ágyásszegélyt kezeljük le.

NEM MÉRGEZÔ A gyógynövény-hatóanyagok
ra alapozott védekezés a kártevôk ellen rövid távon 
nem olyan hatékony, mint a méreggel történô véde
kezés, de hosszabb távon sokkal jobban meghálál
ja a gondoskodást, hisz sem magunkat, sem a ker
tünket látogató énekesmadarakat, sünöket nem ká
rosítja.

A terméket keresse a gazdaboltokban!

Az elmúlt évtizedekben a mezôgazdasági 
politika az ipari jellegû termelést helyezte 
elôtérbe, melynek leginkább látható jelei a 
kemikáliák, vegyszerek túlzott használata és 
a monokultúrák elterjedése. A fenntartható 
gazdálkodás egyik útja, hogy olyan 
környezetbarát anyagokat juttassunk vissza a 
termôföldbe, amelyek növelik a talaj termelô
erejét, de nem veszélyeztetik a környezetet.

AZ ÉLÔ ALGÁS TÁPOLDAT egy ionos formájú táp
anyag, amely vizes állaga miatt eleve oldott formájú, 
így a növény a szükséges makro- és mikroelemeket 
képes pillanatok alatt beépíteni a saját szöveteibe. 
Továbbá hozzájut még klorofil αhoz és βhoz is, 
amellyel a fotoszintetizációját, anyagcseréjét, ezál
tal vegetációs fejlôdését is segíti. Az algák további 
különleges tulajdonsága, hogy képesek felvenni és 
eltárolni (élô vagy holt szerves anyagként) nagy 
mennyiségû tápanyagot.

AZ ÉLÔ ALGÁS LOMBTRÁGYÁT akár öntözéssel, 
akár permetezéssel ki lehet juttatni, attól függôen, 
hogy a különbözô növényfajok mely fejlôdési szaka
szában alkalmazzuk.

Sikerrel használható a készítmény üvegházi és 
szabadföldi termesztésben is. A palánták gyorsab
ban fejlôdnek, betegségekkel szemben ellenállóbbak 
lesznek, és jelentôsen nô a terméshozam. Minden 
növénynél sikerrel alkalmazható, legyen szó kony
hakerti növényekrôl, szôlôrôl, gyümölcsfákról, vagy 
akár az otthoni dísznövényekrôl. 

KONYHAKERTI NÖVÉNYEINÉL ültetéskor öntöz
ve, az elsô hajtások megjelenésétôl pedig heti 1-2 
alkalommal, 5%-os oldattal permetezve juttassa ki 
az élô algás tápoldatot. Egészségügyi várakozási idô 
nincsen, így akár a szedés napjáig alkalmazható. Erre 
a célra az 1 literes koncentrátumot ajánljuk.

DÍSZNÖVÉNYEIT heti 1 alkalommal permetez
ze, az elôre bekevert 5%-os, spricnis kiszereléssel.  
Az élô algás tápoldat használatának köszönhetôen 
javul a virágok tápanyag-ellátottsága, erôsödik a 
növény immunrendszere, egészségesebb, több és to
vább nyíló virágokat eredményez.

Az élô algás lombtrágya nem tartalmaz vegy
szert, biogazdaságokban is alkalmazható, növényei 
gondozását 100%-ban természetes módon végez
heti. 

Csupasz csiga és csapdája 
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keresse a gazdaboltokban!



Vakondriasztó
Amit a vakondokról tudni kell: 
A vakondok védett állat – eszmei értéke 
25 000 Ft –, elpusztítása a vidékfejleszté-
si miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendele-
te alapján tilos!

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

A Peridox Vr450 vakondokriasztó használata egy
s zerû: Amikor észleljük a vakondok(ok) jelenlétét a  
területünkön, akkor a vakondtúrás tetejérôl óvato
san eltávolítjuk a földet, és az így feltárt járatba a ké
szítményben található adagolókanállal beleteszünk 
12 kanálnyit. 
Ha nagyobb területen látható a vakondok tevékeny
ségének nyoma, úgy a megvédendô terület elvi kö
zepén kezdjük a védekezést.

Kullancs- és szúnyogriasztó
PERIDOX (Légy0,2) 
Lomb- és Gyeptrágya Rovarriasztó  
Hatással

A szer használatának elônyei:
•	 A	készítmény	vízben	teljesen	oldódó,	klorid

mentes, gyorsan ható kalcium- és magné-
zium-nitrát-tartalmú lomb- és gyeptrágya;

•	 Gyógynövényhatóanyagtartalmú,	kullancs	
és szúnyogriasztó hatású;

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

•	 Rovarriasztó	hatása	mellett	erôsíti	a	növé-
nyek gyökérzetét, levélzetét és a vegetációs 
idôszakban a termékkötést.

Kimondottan elônyös mészhiányos, kalciumban és 
magnéziumban szegény területeken, friss telepítésû 
gyepes, vagy cserjés, bokros 
területeken.
A flakon tartalmát keverje 
el 10 l vízben, majd perme
tezze ki a kezelni kívánt te
rületre.
A kezelést célszerû 36 he
tente megismételni, hogy a 
kezelt területen lévô vérszí
vó élôsködôk – kullancsok 
és szúnyogok – egyedszáma 
minimálisra csökkenjen, ez
által a területünkön élô kis
állataink a lehetô legkisebb 
kullancsfertôzést szenved
jék el.

Csak természetesen!
PERIDOX NO KILL

KERESSE a GazDabOLtOKbaN!


