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Cikkünkben a szőlő- és az almabetakarítás 
előtti munkálatokról esik szó. A csemegesző-
lők és a korai almák betakarítása már jórészt 
megtörtént, de még jó néhány csemege- és 
borszőlő a tőkéken van. Az idei szélsőséges 
időjárás nem könnyítette meg a dolgunkat. 

A LISZTHARMAT ÉS A SZÜRKEPENÉSZ jelen-
tősen megtizedelte a termést. Védekeznünk már 
csak a szürkepenész ellen kell, ha szükséges. Ez az 
élelmezés-egészségügyi várakozási idők figyelem-
bevételével a Chorus, Quali, Switch, Teldor készít-
ményekkel lehetséges (a teljesség igénye nélkül). 

A DARAZSAK ÉS A MADARAK elleni védekezés-
re is gondoljunk az erősen kibontott csemegesző-
lőknél. A darazsak ellen kihelyezett darázscsap-
dákkal, valamint különböző méretű (30, 50 cm-es) 
fürthálókkal tudunk védekezni. A fürtháló sem a 
növekedésben, sem az érésben nem gátolja a sze-
meket, de az apró lyukméret miatt védelmet nyújt 
a darazsak támadása ellen. 

A madárkár ellen madárhálóval tudjuk termé-
sünket óvni, melyek a legkülönbözőbb méretekben 
kaphatók a gazdaboltokban. Figyeljünk arra, hogy 
a hálóval ne csak a felső részeket védjük, hanem a 
madarak alulról való behatolását is gátoljuk meg.

 
GYOMIRTÁS Amennyiben az időjárás engedi, 
most lehetőségünk van a sorok közötti tarackos 
(évelő) gyomok irtására is. Az ősz eleji védekezé-
sek mindig jó eredményt nyújtanak, mert a télre 
készülő növények már a tarackjaik legtávolabbi 
pontjába is elszállítják gyomirtó szerünk ható-
anyagát. Használható glifozáttartalmú készítmé-
nyek: Fozat, Gallup, Glialka, Medallon, Taifun, Total 

stb... (a teljesség 
igénye nélkül).  
A védekezést 
mindig szélcsen-
des időben végezzük, mert a vékonyabb vesszőkre 
vagy sarjhajtásokra sodródott gyomirtó szer a sző-
lőnket is károsíthatja, kipusztíthatja. A nagy me-
legben a gyomok már kevésbé növekednek, ilyen-
kor, ha nem gyomirtó szert alkalmaztunk, most 
van itt az ideje az utolsó fűnyírásnak is. Ekkor 
lehetőségünk van a tőkék mellett kihajtott bokrok, 
kisebb fák, vadrózsa kivágására is. 

AZ ALMAÜLTETVÉNYEKET is megviseli a nagy 
meleg, a tavalyi év kihagyása után jelentős meny-
nyiségű termést kötöttek. Főleg a sekély termőré-
teggel rendelkező domboldalakra telepített almá-
soknál figyeljünk arra, hogy a terméstől roskadozó 
fáink a vízhiány miatt nehogy megszakadjanak. 
Ebben az esetben termésritkítással, vagy öntözés-
sel menthetjük meg fáinkat. A természetes ritkulás 
miatt is sok alma található már a fák alatt. Lehető-
ségünk van a lehullott gyümölcs összegyűjtésére, 
amiből például ízletes pálinka is készülhet.

Andrej András

Kerti tipp

A hullott gyümölcs felszedése a betakarítást 
is megkönnyíti, mivel a szedéskor óhatatla-
nul lehulló almákat nem a rohadó és dara-
zsaktól hemzsegő gyümölcskupacokból kell 
kiszednünk.
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A laskagomba a csiperkegomba mellett szinte 
egész évben megtalálható a nagyobb élel-
miszerboltok polcain és a piacokon. Mindkét 
gomba nagyüzemi termesztése hazánkban is a 
legkorszerűbb technológiával történik, aminek 
köszönhetően bármikor kiváló minőségű gom-
bához juthatunk hozzá. 

OTTHON IS megoldható… Kevesen tudják, hogy a 
laskagomba hazánkban vadon is terem, így gyak-
ran találkozni vele lombos erdeinkben. Faanyag 
tekintetében nem válogatós: a gyantát tartalmazó 
fenyőfélék kivételével a legtöbb keményfán, még 
a kevésbé értékes, úgynevezett gyomfákon (pl. 
akác) is megél. A csiperkegombánál igénytelenebb, 
a környezeti körülmények változását is jobban tűri. 
A laskagomba nagyüzemi termesztése speciális 
termesztési alapanyagon (gombakomposzton), 
korszerű, magasan felszerelt termesztő létesítmé-
nyekben, nagyrészt gépesítve történik. A faj ott-
honi termesztése is megoldható azonban, és ehhez 
nincs is szükség drága eszközökre és alapanyagok-
ra: némi odafigyeléssel és pár egyszerű háztartási 
eszközzel akár magunk is termeszthetünk laska-
gombát a kertünkben. 

Interneten rendelhetők kisebb-nagyobb, a las-
kagomba termesztésére alkalmas komposzttal töl-
tött termőzsákok. Az ilyen zsákok akár otthon is el-
készíthetők szalma vagy faforgács kifőzésével, majd 
szaporítóanyag hozzáadásával. Létezik azonban egy 
ennél is egyszerűbb megoldás, a faanyagon törté-
nő termesztés, amellyel még a legkisebb kertben is 
érdemes kísérletezni. Az itt ismertetett termesztési 
megoldásnak az az egyik előnye, hogy az alapanyag 
nem igényel különösebb előkészítést, a telepítést 
követően mindössze türelemre van szükség, végül 
pedig csak a gombát kell leszednünk.

ALAPANYAG A laskagomba úgynevezett farontó 
gomba. A természetben – a többi gombafajhoz ha-
sonlóan – az a feladata, hogy a képződő szerves 
hulladékot, így a beteg, öreg, kidőlt fák maradvá-
nyait elbontsa, eltüntesse, hogy a fiatal fák élet-
térhez juthassanak. A kiskerti termesztéséhez is fa 
alapanyagra van szükség. A laskagomba legjobban 
bükkön, juharon, gyertyánon, illetve nyár-, nyír- 
vagy fűzfán, vagy gyümölcsfák közül dión, almán 
és körtén terem. Termesztési kísérletekben azon-
ban már gyomfákon, például akácon, zöld juharon 
és bálványfán is sikerült termeszteni. 

A faanyag ne legyen nagyon régi, nedvesség-
tartalma 50% körül optimális. Mind feldarabolt 
rönkkel, mind talajban hagyott tuskóval érdemes 
próbálkozni. A rönkök hossza 30–70 cm között ideá- 
lis, átmérőjük lehetőleg 20–30 cm között legyen. 

A fa kivágása után hátramaradt tuskón történő 
termesztésnek több előnye is van. A talajból nehe-
zen kifordítható tönk így új szerepet kaphat, hiszen 
a rajta nevelkedő gombát elfogyaszthatjuk, a gom-

Laskagomba-
termesztés 
a kertben A kép forrása: www.laskagomba.extra.hu

A laskagomba kiváló fehérjeforrás. Úgyne-
vezett húspótló élelmiszerként a legtöbb, 
hagyományosan hússal készített ételben, így 
pörköltben vagy fasírtban is felhasználható. 
Különleges, jellemző ízével feldobja, színesíti 
a hagyományos ételeket. 

Kiemelkedő D-vitamin-tartalmának kö-
szönhetően a napfényszegény téli hónapok-
ban, amikor csökken a D-vitamin-szintünk, 
segít a vitamin hiányából adódó súlyos rend-
ellenességek megelőzésében.

  Jó tudni!
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ba bontó tevékenységének köszönhetően pedig a 
faanyag – évek alatt ugyan, de – elfogy. A fának 
a termőidőszakban nedvesnek kell maradnia, így a 
nagyrészt a talajban elhelyezkedő tönköknél ezzel 
nem lehet probléma. 

Bármilyen fával dolgozunk is, az első feladat a 
lukak fúrása, amelyekben a gomba szaporítóanya-
gát fogjuk elhelyezni. A lukakat egymástól 10-15 
cm-re helyezzük el, körben a faanyagon.

SZAPORÍTÓANYAG A gombatermesztésben a 
szaporítóanyagot csírának nevezik. Nagyüzemi 
termesztésben gabonaszem-alapú, úgynevezett 
szemcsírát használnak, míg faanyagon történő 
termesztésben pálcikacsírát használunk. A pálci-
kacsíra készítése a legtöbbször egyszerű, barkács-
boltokban kapható fa tiplik beszerzésével indul. 
Megfelelő előkészítést (pl. főzést, sterilizálást) kö-
vetően ezekre oltják rá a gombát. 

Az egész gomba termőtest, amelyet elfogyasz-
tunk, tulajdonképpen nem más, mint gombafonalak 
tömege. A gombát alkotó fehér anyagot micélium-
nak nevezzük. Ezzel találkozunk, amikor félbevá-
gunk bármilyen gombát, de a penészedő ételeken 
keletkező finom, szálakból álló bevonat is ez, vagy 
akár a camembert sajt sima, fehér, külső kérge is 
micélium. A gombák (mivel se nem növények, se 
nem állatok, hanem egy teljesen különálló élőlény-
csoportot alkotnak) speciális képletekkel szaporod-
nak. Nem magjaik, hanem spóráik vannak, de vege-
tatív, ivartalan úton, micéliummal is szaporíthatók.

A pálcikacsírán található fehér bevonat is 
micélium. Ha ezeket a laskagomba szaporítására 
alkalmas pálcikákat elhelyezzük a korábban is-
mertetett módon előkészített faanyagba, a pálci-
kacsírából kiindulva a gomba micéliuma belenő a 

friss fába. Ezt nevezzük átszövődésnek, amikor a 
csírából kinőve a gomba micéliuma beszövi a ren-
delkezésre álló alapanyagot. 

BEOLTÁS ÉS A RÖNKÖK ELHELYEZÉSE Ha elő-
készítettük az alapanyagot és beszereztük a csírát, 
be kell oltani a fát és végleges helyére telepíteni 
a rönköket. A lukakba bele kell tennünk egy-egy 
pálcikacsírát, célszerű tehát olyan átmérőjű fúrót 
használni, amekkora pálcikákkal dolgozunk. 

Mivel a csíra kiszáradhat, és így a micélium 
elpusztul, fontos, hogy a lukakat beoltás után le-
zárjuk. Erre alkalmas a megolvasztott viasz (pl. 
gyertyacsonkok, teamécses-maradékok), amelyből 
pár cseppel tökéletes zárást lehet biztosítani. 

A következő lépés a rönkök elhelyezése. Mi-
vel a micéliumnak beoltás után át kell szőnie a 
faanyagot, amelyhez 25 °C körüli hőmérséklet az 
optimális, és ez idő alatt a fának nem szabad ki-
száradnia, árnyékos helyet válasszunk. A fadara-
bokat tegyük bokor takarásába, épület árnyékába, 
vagy csak takarjuk le, de tűző napra ne kerüljenek.  
A rönkök 1/3-át akár be is áshatjuk a talajba, hogy 
a fa nedvességtartalmát megőrizzük. Nagy meleg-
ben párásítsunk a rönkök körüli öntözéssel vagy 
fóliatakarással. 

Az oltást legjobb nyár végére, a nagy melegek 
után, vagy kora tavaszra, a fagyok utánra időzíteni. 
Megfelelő körülmények között 3-12 hónap alatt át-
szövődik a faanyag és a gomba teremni kezd.

TERMŐIDŐSZAK ÉS FELHASZNÁLÁS A laska-
gomba első termőtestei ősszel várhatók a faanya-
gon. Egészen a fagyokig fejlődnek újabb és újabb 
gombák, majd tavasszal folytatódik a termőidő-
szak. Megfelelő környezeti körülményeket tartva, a 
fa fajtájától függően éveken át szedhetjük a gom-
bát, egészen addig, amíg az le nem bontja a teljes 
faanyagot. 

Hőmérséklettől függően a fejlődő laskagomba 
2-3 nap alatt eléri szedésérett méretét. Azelőtt 
szedjük le, hogy az enyhén lefelé pöndörödő kalap-
szél kiegyenesedne. A túlérett gomba fogyasztható 
ugyan, de már rágóssá válik.

Próbálkozzunk meg otthon is bátran ennek az 
egészséges, finom gombának a termesztésével! 

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp

Pálcikacsírát interneten több hazai előállító-
tól is rendelhetünk. Sokan készítenek kisker-
ti termesztésre alkalmas, kisebb kiszerelésű 
csírát is. Gyakran jó tanáccsal is ellátják a 
vásárlót, forduljunk hozzájuk bizalommal. 
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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.



ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.

A szabadföldön és a termesztő berendezésben 
nevelt paradicsomokat ugyanazok a betegségek 
támadhatják meg, bár jelentőségük, gyakori-
ságuk változhat a termesztési módtól függően. 
Napjainkban – házikertekben és árutermelők 
között is – egyre népszerűbbek a folyton növő, 
támrendszer mellett nevelt paradicsomfajták. 
Mivel tenyészidejük, termő időszakuk hosszú, 
a növényvédelmükre nagyobb figyelmet kell 
fordítani. Egy esetleges járvány okozta lomb- 
vagy terméspusztulás súlyos termésveszteséget, 
jövedelemkiesést okoz a termelőnek.

VÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK A paradicsomot 
számos gyakori, más zöldségféléket is fertőző ví-
rus támadhatja meg. Jelentőségüket növeli, hogy 
a már vírusos növényeket mentesíteni nem tudjuk, 
a megfertőződött növények életük végéig betegek 
maradnak. A vírusos növények magjából nevelt pa-
lánta vírusfertőzött lesz. Vannak növényi nedvvel 
terjedő vírusok, a fertőzött növények nedvében 
lévő vírusrészecskék eszközökkel, kézzel ápolás 
során tovább vihetők, a szomszédos növények 
megfertőzhetők azokon ejtett sebeken keresztül. 
Ezt a terjedést nevezik mechanikai fertőzésnek.  
A tavasszal megjelenő levéltetvek is víruster-
jesztők, a fertőzött növényből kiszívott nedvet a 
bennük lévő vírusrészecskékkel adják tovább szi-
pókájuk segítségével a következő növénynek. Egy 
fertőzött levéltetű egyetlen szívása már elindítja a 
növény vírusfertőzését. 

A vírusbetegségeket jellegzetes tüneteikről 
ismerhetjük fel. Ilyenek: a levelek mozaikossá, hó-
lyagossá válnak, megkeményednek, gyakran alak-
változás is fellép, a levelek elkeskenyednek, sárga 
foltok, rajzolatok is kialakulhatnak rajtuk. A vírusok 
elleni védekezés alapja a vírusfertőzés megelőzése: 
megbízható, vírusmentes vetőmag felhasználása, 
vírusmentes palánták ültetése, levéltetvek megje-
lenésekor mielőbbi kémiai kezelés, a beteg tövek 
eltávolítása az állományból. 

GOMBABETEGSÉGEK A paradicsom szeptóriás 
levélfoltossága (Septoria lycopersici) a paradicsom 
fiatal levelein szokott először megjelenni 1-2 mm-
es kerek, barna, majd középen kivilágosodó foltok-
ban. A foltok között a levéllemez hamar elsárgul, 
a levél elhal. Hasonló foltokat okoz levélnyélen és 
száron is. Tartósan nedves lombozat és 20-25 fokos 
léghőmérséklet esetén fertőzésével számolni kell.  
A kórokozó gomba a talajra hullott levelekkel telel. 
A védekezés alapja a lehullott levelek talajba for-
gatása. Házikertekben a tünetes levelek folyamatos 
eltávolítása jól kiegészíti a lombpermetezéseket.  
A vetésforgó (növényváltás) betartása fontos: 
paradicsom, burgonya csak 3-4 évente kerüljön a 
területre.

A paradicsom alternáriás levél- és termésfoltos-
sága (Alternaria porri. f. sp. lycopersici)

A gomba a leveleken 3-10 mm nagyságú, kör 
alakú, esetleg erek által határolt sötétbarna színű 
foltokat okoz, melyeken zónázottság figyelhető 
meg. A termést is fertőzi, a kocsánytól induló, 
nagy kiterjedésű, besüppedő, kerek vagy ovális 
foltok fejlődnek ki, melyek gyakran elrohadnak.  
A termésen keresztül a mag is fertőződhet. Ezeket 
a magvakat elvetve a csíranövényeknél kis méret, 
hasonló színű foltosodás lép fel. Melegigényes 
kórokozó, magas hőmérséklet (26-28 °C) kedvez 
a fejlődésének. Megfigyelték, hogy az elöregedett 
(a tő alsó részén található) levelek különösen fo-
gékonyak. A gomba fertőzéséhez, a gombaspórák 
csírázásához több órás nedves lombfelület szük-
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séges (eső, harmat). A vetőmagvakat csávázásban 
kell részesíteni, a kereskedelemben kapható kisze-
relt magvak többsége csávázva kerül forgalomba.

A paradicsomvész, a paradicsom fitoftórás 
betegsége (Phytophthora infestans)

Tapasztalat szerint a legsúlyosabb kárt ez a 
betegség tudja előidézni a paradicsom növények-
nél, erre utal a paradicsomvész megnevezés is. 
A gomba, mely a peronoszpórafélékhez tartozik, 
megfertőzi a leveleket, a szárat és a zöld termést 
is. A leveleknél, hajtásnál 1-2 nap alatt a levelek 
szabálytalan alakú nagy foltokban megbarnulva 
elhalnak, élettelenül lógnak, majd elszáradnak.  
A száron szabálytalan alakú barna foltokat okoz. 
A bogyókat zöld állapotban fertőzi meg, rajtuk 
több cm-es ovális vagy kör alakú, elmosódott szé-

lű barnás, szürkés márványozott foltok alakulnak 
ki, melyek alatt a bogyó szövete kemény. A foltok 
kifejlődése a bogyókon a fertőzés után hosszú 
időt igényel. Az érintett bogyók beérnek, de ér-
téktelenek. Párás, csapadékos időben a leveleken 
és a termésen a foltok szélén gyakran kifejlőd-
hetnek a gomba fehéres színű molyhos bevonatai 
(sporangiumtartó telepei). A fertőzéshez viszony-
lag alacsony, 12-15 °C-os léghőmérséklet és több 
órás nedves levélfelület szükséges. A növények 
lombozatának nedvességét a csapadékon kívül 
a harmat, valamint az este vagy éjszaka végzett 
öntözés is biztosíthatja. Ezért az esti öntözés nem 
ajánlott.

A felsorolt 3 gombabetegség ellen általában 
együtt szokták a növényeket kezelni. A fő beteg-
ség, a paradicsomvész ellen ajánlott gombaölő 
szerek kombinált, összetett készítmények, a pero-
noszpóra mellett a foltbetegségek ellen is hatnak. 
Eredményesen használható valamennyi réztar-
talmú kontakt hatású gombaölő szer, megfelelő 
hatásukat csak a fertőzést megelőzően tudják 
kifejteni. Hasonló kedvező hatásúak a mankoceb, 
klórtalonil, propineb, metiram hatóanyagú, szin-
tén kontakt hatású szerek. A fitoftórás beteg-
ség elleni védelem nem nélkülözheti a felszívó-
dó vagy mélyhatású komponenst (azoxistrobin, 
difenokonazol, dimetomorf) is tartalmazó gomba-
ölő szereket. A kombinált szerek – a szisztémikus 
hatású fungicideknél hamar fellépő kórokozó-re-
zisztencia megelőzésére – kontakt hatású kom-
ponenst is tartalmaznak. Az engedélyezett és fel-
használható szerek száma nagy, az élelmezésügyi 
várakozási idejük 3–21 nap között változó, van 
választási lehetőség. 

BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK
Paradicsom xanthomonászos betegsége
(Xanthomonas vesicatoria)

A baktérium a leveleken, levélnyélen kerek, 
apró, kezdetben vizenyős foltokat okoz, amik ha-
mar barna színnel beszáradnak. A foltokat gyak-
ran sárga, elmosódott udvar öleli. A fertőzött 
termésen okozott kerek, 2-3 mm nagyságú foltok 
kiemelkedőek, varas felszínűek. A zöld, még nö-
vekedésben lévő bogyóknál a héj a foltok mentén 
bereped, ami a bogyó rothadásához vezethet.

Paradicsom klavibakteres betegsége
 (Clavibacter michiganense subsp. michiganense)

Ez a betegség nem levélfoltosságot, hanem 
hervadást okoz a paradicsom növényeknél. A tő 
részlegesen vagy teljesen lankad, majd hervadni 
kezd, utána a lombozat elszárad. A száron bar-
na csíkok jelennek meg, a szár gyakran felreped.  
A baktérium a paradicsomtő edénynyalábjaiban 
él, a vízforgalmat akadályozza meg, ezért lép fel a 
vízhiány tünete. A szárat keresztben elvágva barna 
színű edénynyalábgyűrű jelzi a fertőzést. A növény-
ben szétterjedt baktérium ellen nem lehet védekez-
ni. A beteg növényeket mielőbb össze kell gyűjteni 
PE zsákba, gyökérzetükkel együtt, és a területről 
eltávolítani. A kórokozó a megfertőzött érett pa-
radicsombogyó magjaival terjed, azt is megfertőzi. 
Mivel a magvaknál belső fertőzést okoz, a magokat 
csávázással nem tudjuk mentesíteni. A baktérium a 
talajban 5 évig is életképes marad a fertőzött nö-
vényi részekkel, ezért 5 éves vetésforgó javasolt. 
Ápolás során eszközökkel, kézzel a fertőzött növé-
nyekről növényi nedvvel a baktérium továbbvihető 
a következő növényen ejtett sebzéssel. Vízcseppel 
is terjed a kórokozó, a felszíni esőztető öntözés és 
esőcseppek segítik terjedését. 

KÉMIAI VÉDEKEZÉS  Baktériumos betegségeknél 
a fertőzés továbbterjedését a lombozat és a termés 
réztartalmú növényvédő szerrel végzett permete-
zésével lehet megállítani. A réz nagyobb mennyisé-
gű eső hatására lemosódik, ilyen esetben a kezelést 
meg kell ismételni.

Kép és szöveg:
Dr. Némethy Zsuzsanna

Teldor® 500 SCTeldor® 500 SC

• Nagyon rövid várakozási idők
• Kivételesen hosszú hatás- 

tartamú gombaölő szer 
a szürkerothadásos és 

moníliás termésrothadás ellen

Gombaölő
permetezőszer

Csonthéjasok • 
Szőlő •

Szamóca •
Málna •

Paradicsom •
Uborka •

Saláta •

Paradicsomvész kártétele termésen

Vírusfertőzés okozta levéldeformáció 

Szeptóriás levélfoltosság 
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A szilva őshazája feltételezhetően a Föld-
közi-tenger keleti medencéjének környéke. 
Viszonylag gyorsan elterjedt a többi kontinen-
sen, főként Dél-Amerikában termelnek sokat 
belőle. Európában is népszerű, a legnagyobb 
szilvatermelő országok: Románia, Németor-
szág, Bulgária és Magyarország, de meg kell 
említeni Franciaországot, Lengyelországot, 
Olaszországot és a kontinensen kívül az USA-t 
is. Magyarország egész területén folyik szilva-
termelés, különböző mértékben.

TELEPÍTÉS A faiskolákban főként myrobalán 
alanyra oltott csemeték kaphatók, melyekből kö-
zepes törzsű fákat célszerű nevelni. A szilvafákat 
legalább hat méter távolságra telepítsük egymás-
tól. A kedvelt fajták között számos önmeddő, me-
lyeket csak pollenadó fajtákkal együtt érdemes 
telepíteni. A hazánkban termelt sok szilvafajta 
közül a legfontosabb a Besztercei, amit az egész 
országban kedvelnek, ízes, kék, hamvas gyümöl-
cse és széles körű felhasználása miatt. A szelek-
tált klónok gyümölcsei az átlagosnál nagyobbak. 
A ringlók közül a Zöld és az Althann ringlót érde-
mes házikerti körülmények között telepíteni. 

KÖRNYEZETI IGÉNYEI viszonylag könnyen 
kielégíthetők. A szilva a gondozást, törődést 
meghálálja. A futóhomok és a szikes talajok 
kivételével mindenhol megterem. A nedves, pá-
rás folyóvölgyeket kedveli. Fénykedvelő növény.  
A téli hideget jól tűri, és a korai fagyok is vi-
szonylag ritkán és kevésbé ártanak neki. Seké-
lyen gyökerezik, ezért a tartós csapadékhiányt 
nem jól viseli, a gyümölcseit ledobja, ami azt 
jelenti, hogy házikerti körülmények között érde-
mes a rendszeres öntözés. A szilvafa meghálál-
ja a rendszeres trágyázást is (már ültetéskor és 
évente is rendszeresen).

METSZÉS A csemeték a 4-5. évben hozzák az 
első termést. A korona kialakítását addig min-
denképpen ki kell alakítani, azonban a ritkítást 

azután sem szabad 
abbahagyni, mert a 
szilvafák többsé-
ge hajlamos arra, 
hogy sűrű koronát 
képezzen. A ritkító 
metszésnél fon-
tos, hogy a korona 
elsűrűsödését megelőzzük, évente idejében met-
szőollóval távolítsuk el a fölösleges ágrészeket, a 
metszések után pedig alapos, gondos sebkezelést 
végezzünk. A szilvafa általában májustól szep-
temberig ontja termését, a viszonylag egyforma 
nagyságú gyümölcsöket. Belső, húsos része lé-
dús, színe változatos, fajtól függően a sárgától 
a halványkék, lila, piros vagy zöld színekig terjed. 
Minden gyümölcsnek vastag, és kőkemény magja 
van. A bőséges terméssel terhelt fákat érdemes 
a gyümölcsök kifejlődése idején alátámasztani, 
mert könnyen letörhetnek, lerepedhetnek az ágai. 

KÁROSÍTÓK A szilvafák növényvédelmét tekint-
ve, sokféle kórokozójuk és kártevőjük van, ezért 
rendszeres permetezést igényelnek. Legfontosabb 
betegségük a sarka-vírus, amely először a levele-
ken sárgás-zöldes elszíneződést okoz, majd ennek 
következtében a fák gyengén fejlődnek, a gyümöl-

A szilva jó beltartalmi tulajdonságokkal 
rendelkezik. Kalória- és cukortartalma ma-
gas. Vitaminokban, ásványi anyagokban és 
más összetevőkben is gazdag, amik hozzá-
járulnak az egészség fenntartásához. Kiváló 
étrendi hatása van székrekedésre, elősegíti 
az anyagcserét az emésztőrendszerben. Az 
érett szilvából kiváló lekvár, dzsem, valamint 
aszalvány is készíthető. Befőtt készítésére és 
mélyhűtésre is alkalmas a jó Besztercei szil-
va, és ugyancsak kiváló pálinka-alapanyag. 

  Jó tudni!

A szilváról



csöket is lehullatják, majd kipusztulnak. Gyakori 
betegségük még a vörösfoltosság, a rozsda és a 
monília is. A kártevők közül a legtöbb gondot a 
pajzstetvek, a szilvamoly, a poloskaszagú szilva-
darázs és a levéltetvek okozzák. A kémiai, vegy-

szeres védekezés mellett nagy jelentősége van a 
mechanikai védekezéseknek is: a törzsápolásnak, 
a koronaritkításnak és a lehullott gyümölcsök 
összeszedésének.

Dr. Karacs-Végh Anita
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Kerti tipp
A szilvafajták jelentős része gyökérsarjakat 
nevel, melyeket idejében el kell távolítani 
úgy, hogy a sarj körül a talajt fellazítjuk, ki-
bontjuk, majd a sarjat a gyökérről letépjük. 
Bár roncsolódik, de nem maradnak a sarj 
helyén rejtett rügyek, amelyekből további 
sarjak eredhetnek. 

A gyümölcsfák lombjára, annak egészsé-
gi állapotára a szüret befejezése után nem 
fordítanak kellő figyelmet a kertészkedők, 
mintha a szezon a szürettel befejeződne, pedig 
kifejezetten káros ez a gyakorlat. A lomb-
koronán élő, azt fertőző kórokozók a levelek 
hasznos asszimiláló felületét csökkentik, a fák 
kondícióját gyengítik. A kórokozók felszapo-
rodnak, majd áttelelnek, és a tavaszi járványok 
elindítói lesznek.

Gyümölcsszüret után a fák funkciója meg-
változik, befejeződik a rügydifferenciálódás, foly-
tatódik a lomb növekedése, a hajtások fásodását, 
beérését követően a rügypikkelyek is záródnak. 
Mindezek a folyamatok szükségesek a növények 
télre való felkészüléséhez, a fagyállóság kialaku-
lásához és a következő évi kívánt virágmennyiség 
megalapozásához, ami a bő termés alapja. Ezt a 
folyamatsort zavarják vagy gyengítik meg a fák 
lombján fellépő, különböző súlyosságú betegségek.

Lombvédelem szüret után 

MINDENT AZ ÖNÖK ZÖLD KEDVENCEINEK 
EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN

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

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

Plantella speciális műtrágyák minden növényfajtához KRISTÁLY 
FORMÁBAN – dísznövények, rózsák, rododendronok, tűlevelűek, 
bogyósok, vetemények, pázsitok –, 1 kg-os csomagolásban.

KRISTÁLYOS KISZERELÉS = HÁROMFÉLE HASZNÁLAT:

·  LOCSOLÁS

·  A LEVELEK PERMETEZÉSE

·  TALAJRA TÖRTÉNŐ KISZÓRÁS

Kertészkedjen velünk!
UNICHEM GAIA Kft. 2146 Mogyoród, Ipar utca 2., T.: +36 28 361 901, o�  ce@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si
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A régi, ismert és „meg-
szokott” szívókártevők, a 
különböző atkafajok mel-
lett az utóbbi években a 
szőlőültetvényekben meg 
kellett ismerkednünk az 
újonnan betelepedett kabócákkal, és sajnos 
ma már kártevőként számolni kell a hazánk-
ban egyébként honos szőlőtripszszel is. 

HOGY TÖRTÉNHETETT? A szakemberek sze-
rint az egyik valószínű ok, hogy a szőlőkárte-
vők ellen korábban használt széles spektrumú 
foszforsavészterek és piretroidok kiirtották a 
szőlőtripsz természetes ellenségeit. A másik va-
lószínű ok a megváltozott időjárás, bár ennek el-
lentmond, hogy a múlt század közepén két hazai 
kutató leírta, hogy Kecskemét környékén megta-
lálta a szőlőtripszet és a kártételéről is beszámolt.

KÁRTÉTEL A szőlőtripsz mérete nem éri el az 1 
mm-t, ezért csak célzott kereséssel lehet meg-
találni, a legbiztosabb, ha sztereomikroszkópot 
használunk, s az ugye csak keveseknek van. Színe 
sárga, a telelő nőstényeké sötétebb sárga. Nemze-
dékszáma pontosan nem ismert, valószínű kettő-

négy, a nemzedékek összefolynak. A telet kifejlett 
nőstény alakban főleg a tőke tövénél, a csapok 
eredési helyén, a kéregpikkelyek alatt vészeli át. 
Más kutatók szerint a kéreg alatt, vagy a lehullott 
lombban telel. A fakadással egy időben, vagy a 
fakadás után bújik elő telelőhelyéről. A kárt szívo-
gatásával okozza. A hajtásokon, levélnyeleken, a 
leveleken főleg az erek mentén barna parás foltok 
keletkeznek, erős károsítás esetén a levelek színük 
felé kanalasodnak, a hajtás rövid szártagú marad, 
hiányos lesz a fakadás. A levéllemez növekedése 
a szívogatott helyeken leáll, az ép részek tovább 
növekednek, így a levél felszakadozik, lyukacsossá 
válik. A szőlőtripsz kártétele tehát nagyon hason-
lít a szőlő-levélatka kártételére!

Néhány éve a Balaton-felvidéken, Bada-
csonyból is beszámoltak a szőlőtripsz jelenlété-
ről és kártételéről. Az ottani megfigyelések sze-
rint a kártétel mértéke a művelésmódtól is függ.  
A szőlőtripsz a hosszú szálvesszős művelésmód-
ban nevelt ültetvényekben okozott nagyobb káro-
kat, ilyenek az ernyő, a magas kordon és az egyes 
függöny. A rövidcsapos metszésnél ugyanis a le-
vágott fás részekkel együtt sok tripsztől is meg-
szabadítjuk a tőkéket.

A szőlőtripsz nemcsak a szőlőn szívogat, a 
tölgy, a bükk, a mogyoró, a juhar és a fűzfák is a 
tápnövényei közé tartoznak. Mint a többi tripszfaj, 
a szőlőtripsz is ragacsos színcsapdákkal csalogat-
ható. A ragacsos színcsapdák a kártevő jelzésére 
mindenképpen, de gyérítésére is alkalmasak.

Molnár Zsuzsa

A szőlőtripsz is károsíthatja a szőlőt...

Kerti tipp
 Ne rutinból permetezzünk, mert a gyakran 
károsító szőlő-levélatka és más atkafajok 
ellen hatékony szerek a szőlőtripszet nem 
irtják! Jövőre fakadáskor figyeljük a tőkéket, 
ha a szőlőtripsz kártételére gyanakszunk, 
vizsgáltassuk be szakemberrel a tünete-
ket mutató növényeket, növényi részeket. 
Használjunk színcsapdákat! A szőlőtripsz a 
szőlőben engedélyezett rovarölő szerekre 
(Actara SC, Decis, Fendona 10 EC, Karate 
Zeon 5 CS, Vegarep EC stb.) általában ér-
zékeny. 

Syngenta Szőlőtechnológia

Szembeötlő különbség!

Syngenta 
technológiaTéged miért 

nem emészt 
a penész?

Syngenta Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 2. |  Telefon: 06 1 488 2200 |  Fax: 06 1 488 2201
www.syngenta.hu |  info.hungary@syngenta.com |  blog.syngenta.hu
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Felhasználható minden típusú gyep- 
felületek őszi tápanyag-utánpótlására és 
a hideg téli időjárásra való felkészítésre. 
Hármas hatásával valamint a hozzáadott 
magnéziummal és vassal erősíti a pázsit 
sejtfalait.

FLORIMO® Őszi Pázsittrágya

FLORIMO® Fenyőtrágya
Az erős növekedésért! Felhasználható 
fenyőfélék, örökzöld növények számára. A  
kiegyenlített tápanyagellátás erősíti a növény 
ellenálló képességét, serkenti a növekedést, 
magnéziumtartalma megakadályozza a  
levélbarnulást.

A nyár végével lassan itt az ideje az őszi mun-
kálatoknak: teleltetni visszük a muskátlikat, 
leandereket, felszedjük a hagymás növénye-
ket… A takarítás végeztével – nem szégyen 
– miért is ne vágyhatnánk újra virágzó kertre? 
Magunk is tehetünk ennek érdekében, hisz 
ősszel beszerezhetjük kertünk téli ékszereit a 
kertrészetekből.

HÓ ALÓL Jól ismert lágyszárúak a hangafélék, 
mint a karcsú erika (Erica gracilis) és a csarab 
(Calluna vulgaris). Ezek balkonládákban, díszedé-
nyekben is jól mutatnak, de félárnyékos helyen, 
savanyú közegben kiültetve is mutatósak. A havasi 
erika (Erica carnea) az új év elején januártól kez-
di virágait nyitni és egészen áprilisig tartó pom-
pával gyönyörködtet. A tél enyhülésével akár a hó 
alól is kibújhatnak a színes Crocusok, a hóvirágok 
(Galanthus nivalis) és a tavaszi tőzikék (Leucojum 
vernum). Ne felejtsük, hogy ősszel kell ezeket a 
gumókat beszereznünk. Személyes kedvenceim a 
hunyorfélék (Helleborus), leghamarabb, már a hó 
alól is megmutatkozik a  fekete hunyor (Helleborus 
niger), akár a decemberi virágzás is jellemző. Kicsit 
később üti fel virágait az illatos és a pirosló hunyor. 
Jó tudni, hogy minden része mérgező. A télteme-
tő (Eranthis hyemalis) is a hunyorfélék családjába 
tartozik, egyetlen sárga virága is pompázatos, és 
ha nem bolygatjuk az élőhelyét, akkor egész sző-
nyeggé szaporodhat. Nemesített fajtája nehezen 
szerezhető be, hazánkban védett növény. 

KEVESEN TUDJÁK Vannak télen is virágzó 
cserjék, amelyek színt visznek a szürke téli táj-
ba, vagy ha szerencsénk van és hó is érkezik 
hozzánk, megtörik a fehérséget. Ilyen növénye-
ket a bangitafélék között is találhatunk. Elsőnek 
a rózsás bangita (Viburnum farreri) már január 
végétől díszíti kertünket a halvány rózsaszín és 
fehér árnyalatú virágaival. Kertészetekben egy 
hibrid változata is fellelhető: a kikeleti bangita 
(Viburnum x bodnantense ‚’Dawn’’), melynek virá-
gai rózsaszínek, és enyhe teleken már december-
ben is virágozhatnak. 

A téli jázmin (Jasminum nudiflorum) karak-
teres növénye lehet kertünknek a csillag alakú 
levelekkel jellegzetesen négyszögletű vessző-
ivel, csillag alakú citromsárga virágai sokszor 
már decem bertől egészen áprilisig gyönyörköd-
tetik a szemünket. Térfoglalása hasonló a bo-
rostyánéhoz,  ezért biztosítsunk neki elegendő 
teret. 

Varázslatos helyet teremthetünk a kertben 
a varázsmogyoróval (Hamamelis), melyet az 

árudákban széles fajtakínálatban is kereshetünk, 
úgymint kínai, virginiai és japán. Különleges virág-
szirmai keskenyek, szálasak, leginkább egy pókra 
emlékeztetőek, legtöbbször élénksárga színűek, 
csészelevelei pirosak. Ma már egyéb élénk színek-
ben is nemesítik. 

Az illatos tündérfa (Chimonanthus praecox) 
legnagyobb díszítő értéke a lenyűgöző virágza-
ta, melynek nagyon finom, édes vaníliaillata van, 
ezért fontos a megfelelő hely kiválasztása – olyan 
helyre ültessük, ahol nem maradunk le erről a fan-
tasztikus élményről. Enyhébb teleken már decem-
bertől is élvezhetjük az illatos csodát. 

A loncfélék gazdag családjában is fellelhetünk 
igen korai virágzású példányokat, ilyen az illatos 
lonc vagy téli lonc (Lonicera fragrantissima). Vi-
rágai lombfakadás előtt díszítik a cserjét, páro-
sával nyílnak, kicsik, kellemes, erős illatúak, sár-
gásfehér színűek. Február-márciusban kezdődik 

az elhúzódó virágzásuk, de a tapasztalatok szerint 
enyhe teleken még előbb is kifakadhat.

A somfélék családjából is számos példány kö-
zül választhatunk, a húsos som (Cornus mas) 10-20 
apró sárga virágernyőjét a rövid hajtások csúcsán, 
már februárban is képes kinyitni, lombfakadás 
előtt. A növény értékét növeli, hogy csonthéjas ter-
mését szeptemberben beérve fogyaszthatjuk. 

IGÉNYEK Bármelyik növényt is választjuk, megfe-
lelő talaj-előkészítés és szervestrágyázás után ül-
tessük a növény igényeihez igazodó ültetőközegbe. 
Az itt ajánlott növények a félárnyékos, napos he-
lyet kedvelik, jól viselik a szárazságot is. A szakértő 
kertészetekben minden tanácsot megkaphatnak a 
növény igényeivel kapcsolatban, a mezőgazdasági 
boltokban pedig a későbbi gondozáshoz kaphatnak 
tanácsokat. 

Bors Anita

Téli virágpompa!

Karcsú erika (Erica carnea)

Hunyorféle (Helleborus)

A varázsmogyoró bimbója
és levele (Hamamelis)
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A boróka-pajzstetű (Carulaspis juniperi) nem-
csak a borókákat támadja, hanem a Leyland 
hamisciprust, a ciprusokat, a tiszafákat és a 
tujákat is. A kártevőt onnan ismerjük fel, hogy 
a leveleken pár milliméter átmérőjű, fehér kör 
alakú pajzsok jelentkeznek.

A nőstények a pajzsok alá rakják a tojásaikat, itt 
védve vannak, ahonnan a lárvák június-július kör-
nyékén rajzanak ki. A kirajzott lárvák a levelekre 
és a hajtásokra vándorolnak, ahol elkezdik a ká-
rosítást, majd itt alakul ki a védelmet adó fehér 
pajzsuk. A szívogatás hatására a növény színe hal-
ványodik, majd idővel megbarnul és elhal.

A védekezést a rajzás időszakára kell időzíteni. 
A permetezést kontakt és szisztémikus szerekkel 
ajánlott végezni. Szükséges a kezelés többszöri 
ismétlése, mivel a megszokott, pajzstetvek elleni, 
nyugalmi időszakban végzett olajos kezelés gyak-
ran nem ad megfelelő eredményt.

BORÓKA-VIASZOSPAJZSTETŰ 
(Planococcus vovae)

Nem jelentős kártevő, de idén a gyenge tél mi-
att nagymértékben felszaporodott a házikertekben. 
A kártevőt könnyű felismerni, mivel szabad szem-
mel is jól látható. A lárvák és a kifejlett alakok ová-
lis formájúak, sárgás-szürkés színűek és körülbelül 
1-1,5 mm nagyságúak. Nevét onnan kapta, hogy a 
károsítás helyén viaszváladékot képez, ami véde-
lemként is szolgál számára és ilyen viaszcsomók-

ba rakja le a tojásait. A lárvák és kifejlett alakok 
a leveleken és a hajtásokon, ágakon szívogatnak. 
Kezdetben levélsárgulást okoz, és ha nem vesz-
szük észre idejében, ágelhalást is eredményezhet 
a kártétele. Egynemzedékes faj, ami a borókákon 
és ciprusféléken fordul elő. Felszívódó és kontakt 
hatóanyag kombinációjával kell védekezni ellene.

BORÓKA-TARKADÍSZBOGÁR 
(Ovalisia festiva)

Ez egy fémes, zöldes-kékes színezetű bogár, 
melynek a lárvája a felelős a károsításért. A kár-
tevő elsősorban a boróka- és tujaféléket támadja.

Elsődleges tünetként hajtás- és ágelhalás 
figyelhető meg. Kezdetben a kéreg alatt kezd el 
rágni, majd behatol a fás részbe. Ezeken a része-
ken gyantafolyás figyelhető meg, majd a növény 
fokozatosan elkezd elhalni, mivel a kártevő elrágja 
a növény szállító edénynyalábjait. Így végül a víz- 
és tápanyaghiány okozza a növény elpusztulását.  
A kártevő elsősorban a szárazságtól legyengült 
növényeket részesíti előnyben.

Lehet ellene védekezni, azonban ezt nehezíti, 
hogy csak a kifejlett, éppen rajzó egyedek ellen 
lehet permetezni, mivel nincs olyan növényvédő 
szer, ami felszívódna a fás részbe. A védekezést to-
vább nehezíti, hogy a rajzása elhúzódó, ami május 
végétől őszig tart. A legbiztosabb módszer, hogy 
jó kondíciót biztosítsunk a növényeknek, még az 
idősebb tuják is kapjanak kellő öntözést és táp-
anyag-utánpótlást.

BORÓKA FOMOPSZISZOS BETEGSÉGE
(Phomopsis juniperovora)

Általában a fiatalabb ágvégeket, hajtásvége-
ket fertőzi 10-20 centiméter hosszan ez a gombás 
betegség. Az idősebb lombrészek ellenállóbbak a 
kórokozóval szemben. Az elhalt leveleken és hajtá-
sokon apró fekete, pontszerű foltok jelennek meg, 
ami a kórokozó szaporító képlete. A fertőzés ta-
vasszal és ősszel szokott kialakulni, amikor magas a 
páratartalom. A fertőzéshez nem szükséges sebzés, 
az ép bőrszöveten keresztül is képes megfertőzni 

A boróka károsítói

Boróka-viaszospajzstetű

a növényt. A károsított részeket el kell távolítani, 
a permetezést pedig kontakt és felszívódó szerek 
kombinációjával 10-14 naponta ismételni kell. 

KÖRTEROZSDA
(Gymnosporangium sabinae)

A körterozsda fő gazdanövényei a borókafé-
lék, azonban köztes gazdanövénye a körte, amin 
szembetűnőbb a kártétele. A fertőzést követően, 
egy-két év alatt a boróka fás része megvastagszik, 

ez idő alatt a levelek elsárgulnak, majd lehullnak. 
Ezután, általában tavasszal, megjelennek a kóroko-
zó szaporító képletei a megvastagodott fás részén, 
amik sárgás-barnás, hosszúkás nyúlványok. Ezek 
fertőzik majd meg a körtét. A borókán a fertőzés 
fölötti rész teljesen elhal. Védekezés gyanánt a 
károsított részeket el kell távolítani. Körtefát ne 
ültessünk a közelébe, vagy ha mégis, akkor azt ide-
jében permetezni kell. 

Ujvári Péter

Boróka-fomopszisz Körterozsda borókán
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Az őszi lomb színkavalkádja után, a lombhullást 
követően, csak az advent és a karácsony eljö-
vetelének várása szépíti meg az egyre szürkülő 
kerti valóságot. A fenyőfélék karakteres habi-
tusán kívül, a nagyobb levelű lomblevelű örök-
zöld díszcserjék biztosítanak ilyenkor üde zöld 
színfoltot a kertekben. Csak a növényvédelmi 
szempontból problémamentes, folyamatos dísz-
értékű fajok közül említünk meg néhányat.

Az egyik legszebb, rendkívüli díszértékű, délszaki 
hatású lomblevelű örökzöldről, az örökzöld mag-
nóliáról (Magnolia grandiflora) egy korábbi cikkben 
már érintőleg írtunk, de ismét érdemes megemlí-
tenünk ezt az USA délkeleti részén őshonos, ott 
nagy fává, nálunk inkább csak nagytermetű cser-
jévé, bokorfává növő növényt. Mivel csak fajtáit 
érdemes ültetni, azokat pedig gyakran dugványról 
vagy mikroszaporítással szaporítják, cserjékre jel-
lemző többtörzsű, többtengelyes bokorfává fejlő-
dik. A kötött agyagos, lúgos kémhatású talajokon 
is jól érzi magát, a lombhullató fajokkal ellentét-
ben. Nyáron júniustól egészen augusztusig virág-
zik, citromos illatú porcelánfehér virágai legalább 
olyan szépek, mint lombhullató testvéreié. Azon-
ban fényes, nagyméretű, 15-20 cm hosszú levelei 
egész évben díszítenek, a levelek fonákja a fajták 
esetében változóan nemezesen gesztenyebarna 

szőrös, ami szép színkontrasztot biztosít a levelek-
nek. A virágokból fenyőtobozra emlékeztető, szép 
nagy, 10-15 cm-es termések fejlődnek, melyekből 
éretten a narancssárgás-piros magköpenyű magok 
kandikálnak ki. 

Az örökzöld magnólia a tűző napos, szélvédett 
helyeket kedveli, tavasztól őszig folyamatosan ön-
tözzük. A komolyabb téli fagyok viszont károsíthat-
ják a leveleit, ezért fagyzugos helyre ne ültessük. 

Számos fajtája beszerezhető a kertészeti áru-
dákban, a ’Gallinsoniére’ az egyik legelterjedtebb, 
az ’Edith Bogue’ az egyik legtélállóbb fajtája.

KÍNÁBÓL SZÁRMAZIK a 2-3 m magasra meg-
növő, többé-kevésbé szabályos kerekded habitusú 
Julián borbolya (Berberis julianae), melynek 8-10 
cm hosszú, fogazott örökzöld levelei szúrós hegy-
ben végződnek. A levelek fényes, élénkzöld színűek, 
sárga virágai csoportosan tavasszal nyílnak, szaguk 
nem kellemes. Termései ősszel hamvas kék színűek. 
A hajtásokon hármasával állnak hegyes tövisei, 
ezért nyíratlan sövényként is ültethetjük. Rendkívül 
ellenálló cserje, mind a szárazságot, mind a lég-
szennyezést jól tűri, napon nagyobb, árnyékosabb 
helyen kisebb termetűre nő meg.

A Balkánról származik a közismert babérmeggy 
(Prunus laurocerasus), színe üde zöld-zöld, fajtától 
függően 5-20 cm hosszú, széles tojásdad levelei 

nagyon szép díszt biztosítanak ennek a nyíratlan 
sövényként is ültethető díszcserjének. Májusban 
nyílnak felálló gyertyaszerű virágzatba tömörülő 
fehér virágai, melyekből vörösesből feketére érő 
termések fejlődnek. Öntözött, szélvédett, napos 
kertben díszít igazán szépen. Szép, télálló magyar 
fajtáit részesítsük előnyben, úgymint a törpe ter-
metű ’Zöld párnát’ és a „három gráciát”, a 1,5 m 
magasra megnövő, smaragdzöld levelű ’Mari’, vagy 
a szintén törpe termetű, sötét fémes, szürkészöld 
levelű ’Piri’, vagy a termetesebb, 2 méter magas, 
sötétzöld levelű ’Klári’ fajtákat. 

AZ EGYIK LEGELLENÁLLÓBB lomblevelű örök-
zöld díszcserje a kínai származású ráncoslevelű 
bangita (Viburnum rhytidophyllum), mind a szá-
razságot, mind a téli fagyokat nagyon jól tűri, na-
pon nagyobb, árnyékosabb helyen kisebb termetű-
vé fejlődik, de akár 3-4 méter magasra is megnő. 
15-20 cm hosszú, lándzsás alakú, szőrős levelei az 
erek mentén ráncosan bemélyedtek. Májusban la-
pos, kerek tányér virágzatban nyílnak nem kellemes 
szagú krémfehér virágai, melyekből pirosból feke-
tére érő termések fejlődnek.

Kép és szöveg:
Neményi András

Egész évben díszítenek 
Lomblevelű örökzöld díszcserjék

Örökzöld magnólia
Magnolia grandiflora ´Edith Bogue´

Örökzöld magnólia
Magnolia grandiflora ´Phyllis Barrow´ Julián borbolya – Berberis julianae

Babérmeggy – Prunus laurocerasus ´Mari´

Ráncoslevelű bangita – Viburnum rhytidophyllum

Készüljön a télre 

WINTER FIT
gyeptrágyával 

és tavasszal a gyep 
meghálálja a gondoskodást.

✔  Káliumban gazdag, speciális 
hosszú hatású gyeptrágya.

✔  Regenerálja és erősíti  
a fűszálak sejtjeit a késő nyári  
és őszi időszakban.

✔  Csökkenti a betegségek  
és a fagykárok kockázatát télen.

✔  Prémium technológia  
és professzionális minőség.

www.substral.hu
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Többször hallani az őszi kerti munkák szüksé-
gességéről. Cikkünkben a pázsit őszi nyírásáról, 
locsolásáról, a téli felkészítő műtrágyázásról 
és az avarról lesz szó. Ez a 4 dolog nagyjából 
a legfontosabb ahhoz, hogy jövő tavasszal is 
gyönyörű gyep legyen a kertünkben. Lássuk!

LOCSOLJUNK KEVESEBBET, FIGYELJÜK AZ 
IDŐJÁRÁS VÁLTOZÁSAIT! Az őszi időjárás meg-
lehetősen változékony lehet. Gyepünk öntözésével 
magától értetődően kénytelenek vagyunk az időjá-
ráshoz igazodni, de ősszel ez hatványozottan igaz.

A fő szabály, hogy mindig akkor kell locsolni a 
gyepet, ha az szárad, ez pedig nem a hónap függ-
vénye. Általánosságban azonban elmondható, hogy 
ősszel a kevesebb több: sokkal kevesebbet ártha-
tunk, ha túl keveset öntözünk, mint ha túl sokat. 
Heti egy vagy két öntözés elegendő lehet, még-
pedig a legmelegebb délutáni órákban. Figyeljünk, 
hogy inkább kisebb intenzitással, hosszabb ideig 
locsoljunk, hogy a víz egyenletesen szivároghasson 
a talajba. Kerüljük az esti locsolást, mert azzal a 
gombás fertőzéseknek nyitunk teret!

NYÍRJUNK ALACSONYABBAN, ÜGYELJÜNK A 
FŰNYÍRÓ HELYES BEÁLLÍTÁSÁRA! Ha nyáron 
nagyobb nyírásmagasságot alkalmaztunk, itt az 
ideje, hogy visszavegyünk belőle. Állítsuk be a fű-

nyírót legfeljebb 5 centiméteres vágásmagasságra, 
ez a legtöbb fűfaj számára megfelelő, és így meg-
gátolhatjuk, hogy a lehulló lomb, majd a hó alatt a 
pázsit fénytelenné és színtelenné váljon. Ügyeljünk, 
hogy ne vágjuk túl rövidre, 2 cm alá, mert azzal 
meggyengítjük a gyökérzetet, így helyrehozhatat-
lan kárt tehetünk a gyepben, télen ki is fagyhat. Ne 
feledjük! A gyep 5 fok felett nő, így egy-egy nyírás 
késő ősszel sem árt.

ERŐSÍTSÜK MEG A GYEPET A TÉLI STRESSZ 
ELLEN, HASZNÁLJUNK FELKÉSZÍTŐ FŰTÁPOT! 
A téli felkészítő műtrágyának az a lényege, hogy 
a szemcséin olyan különleges bevonat van, ami a 
tápanyagok feltáródását elnyújtja. Ezt úgy éri el, 
hogy a talaj hőmérsékletének és nedvességtartal-
mának növekedésére reagálva engedi át őket. Így 
a benne lévő tápanyagok (elsősorban természete-
sen a nitrogén) épp akkor válnak a növény számára 
felvehetővé, amikor annak a legnagyobb hasznára 
vannak.

ŐSZI LOMBTALANÍTÁS A KERTBEN Három kér-
dés, amit mindenki szeret feltenni a lehullott leve-
lekkel kapcsolatban…
Miért kell a lombot összegyűjteni?

A fák, bokrok lehullott leveleit nem csak azért 
kell összegyűjteni, mert nem néz ki jól a gyepen.  
A pázsiton heverő levelek fűnövényeink számára 
élhetetlen környezetet teremtenek: eltakarják elő-
lük a napot és visszatartják a párát, ami gombáso-
dáshoz és kopasz foltok kialakulásához vezet.

Ne higgyünk azoknak, akik az interneten a le-
velek kint hagyásáról, mint a természetes trágyá-
zás non plus ultrájáról írnak nagy lelkesedéssel! Bár 
a hullott levél valóban használható természetes 
trágyaként, de csak jól lebomlott, érett, morzsalé-
kos komposzt formájában.

Szóval gyűjtsük csak össze a leveleket, sok 
bosszúságtól óvjuk meg magunkat!

Hogyan érdemes a lombot összegyűjteni?
Attól függ, milyen felszereléssel rendelkezünk 

és mennyi idő áll rendelkezésünkre. Ha van lehető-
ségünk arra, hogy kétnaponta lombsöprűvel végig-
menjünk pázsiton, nem nagyon lesz semmi további 
gondunk ezzel. Ha csak hetente egyszer tudunk 
ilyesmivel foglalkozni, gereblyére is szükségünk 
lesz, főleg ha közben csapadék is volt. Érdemes mi-
nimalizálni azt az idő, amíg a levél a pázsiton he-
ver, törekedjünk mindig a mielőbbi összegyűjtésére, 
hogy megvédjük a gyepet a befülledéstől.

A kereskedelemben kapható lombszívó vagy 
lombfúvó berendezések is hasznosak lehetnek, 
különösen akkor, ha a pázsitunk túlságosan nagy-
méretű ahhoz, hogy seprűvel hatékonyak legyünk.  
A lényeg az, hogy saját igényeink és szükségleteink 
szerint válasszuk ki a megfelelő felszerelést! 

Mit csináljunk a lombbal?
Alapvetően három lehetőségünk van:

Elégethetjük: ha ezt a megoldást választjuk, 
legyünk nagyon elővigyázatosak! Szélcsendes idő-
ben dolgozzunk, a tüzet soha ne hagyjuk magá-
ra egy percre sem, mindig legyen kéznél tűzoltó 
készülék, de legalább néhány vödör víz! Figyeljünk 
a környezetünkben élőkre, legyünk tekintettel 
másokra, és legfőképpen tájékozódjunk a helyi 
önkormányzat avarégetéssel kapcsolatos szabá-
lyozásáról!

Komposztálhatjuk: a komposztálás egyálta-
lán nem bonyolult művelet, és ha megfelelően 
végezzük, a hiedelmekkel ellentétben semmilyen 
kellemetlen szaggal nem jár. A nagyobb kertésze-
ti árudákban megvásárolható, műanyagból vagy 
fából készült komposztálókat eleve úgy készítik, 
hogy szabályozzák a levegő áramlását és a meg-
felelő nedvességtartalmat, így azokkal alig van 
tennivaló. A komposzt széleskörűen felhasznál-
ható a kertben. Minél nagyobb a pázsitfelületünk 
és minél több a lombhullató fa a kertünkben, 
annál nagyobb komposztálóra van szükségünk. 
A hullott lomb és a fűnyesedék jól összefér egy-
mással a komposztban. Fontos, hogy rendszere-
sen keverjük meg! 

Leadhatjuk zöldhulladékként: a legtöbb tele-
pülésen külön erre a célra lehet igényelni az ön-
kormányzattól vagy a helyi hulladékgazdálkodótól 
biológiai úton lebomló műanyag vagy papírzsákot. 
Az összegyűjtött lombot más kerti hulladékokkal 
együtt a zsákokba kell tenni, majd az utcára kihe-
lyezni, hogy a közműcég elszállíthassa és megfele-
lő módon kezelhesse.

Mayerhoffer Attila

Sportpálya
technológia

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

Mayerhoff er Attila +36 (30) 396 1252
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Négy dolog, amit a gyepen 
ősszel sem szabad elfelejteni!

Kerti tipp
Ha a téli felkészítő fűtápot szeptemberben 
szórjuk ki (például mert augusztusban felül-
vetéskor starter műtrágyával kezeltük a terü-
letet), azzal körülbelül tavaszig biztosítjuk a 
talaj tápanyag-utánpótlását. Így a pázsit jól 
viseli majd a téli zord időjárást, tavasszal pe-
dig szép zöld színével köszönt majd minket. 



azonosítószám/č./
BR. partije/N° LOT:

minősítve/bal./
dat. izd./closed:

érvényesség/exp./
rok trajanja/exp.:

Manufactured in EU
ROYAL SLUIS MAGROVET Kft.
HU-6000 KECSKEMÉT, Felsőcsalános 59. 
info@royal-sluis.com 

töltosúly / greutate
hmotnosť / tezina

Forgalmazza: ROYAL SLUIS MAGROVET Kft.  
6000 Kecskemét, Felsőcsalános 59.  
info@royal-sluis.com Tel.: 76/321-156

Distribútor: ZKI-SEMENA s.r.o. 945 01 Komárno,  
Záhradnícka 828/5, Tel.: +421/908 317 545

ROYALFLO-VAL CSÁVÁZOTT VETŐMAG (HATÓANYAG:TMTD)
STANDARD VETŐMAG
AZ EU ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ VETŐMAG
NÖVÉNYÚTLEVÉL SZÁM: HU 130035
Gyermekek kezébe nem kerülhet!
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó!  
Használat közben enni, inni, dohányozni tilos!

Uvoznik: „AR-SEED” d.o.o.
21410 Futog, Cara Lazara 143. Tel.: 021/890-427

SEME ODGOVARA STANDARDIMA EU
ZEMLJA POREKLA: MAÐARSKA
TRETIRANO: TMTD
Seme je tretirano 
i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja, riba, 
ptica i divljači

Unic importator: AGRO PATAKI SRL. 445100 Carei, Str. Armatei 
Romane Nr. 98/B Tel: 0723-673268 www.royal-sluis.ro

ŠTANDARDNÉ SEMENO; MORENÉ.: ROYALFLO (TMTD)
VYHOVUJE PREDPISOM EU!
ČÍSLO RASTLINNÉHO PASU: HU 130035
Uchovávajte mimo dosahu detí! Neskladovať v blízkosti pot-
ravín,nápojov a krmív! Pri manipulácii s výrobkom je nutné 
použiť ochranné prostriedky, nejesť, nepiť a nefajčiť!
Pri prehltnutí treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc, 
hrniec/ balenie a štítok treba ukázať ošetrujúcemu lekárovi.

Samanta tratata cu: Royalflo (TMTD)  
Impropriu consumului uman. REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD;   EU Plant Passport: HU 130035
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul 
alimentelor, băuturilor şi furajelor! În timpul administrării 
sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul şi servirea 
mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz 
de înghiţire, solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta 
caracteristicile plicului medicului.
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VIII.

CYLInDrA
CÉKlA

Répája hosszú, hengeres, húsa egyenletesen 
mélyvörös. Szép egyöntetű szeleteket ad. Bőven 
terem, könnyen szedhető. Tárolásra kiválóan 
alkalmas. (Kb. 230-260 szemet tartalmaz.)

Bohatá úroda, je pestovateľná aj pri hlavnom a aj 
pri neskoršom výseve. Je vhodná na spracovanie 
a aj na skladovanie. (obsah balenia 230-260 
semien)

Este recomandată pentru cultură principală tim-
purie sau succesivă. Rădăcinile au formă cilindrică, 
cu pulpă de culoare roșu închis. Se pretează pentru 
prelucrare. Un plic conține 230 – 260 de semințe.

Cvekla visokog prinosa pogodna za glavnu i 
postrnu setvu. Preporučuje se za preradu i dugo 
se može skladištiti. (kesica sadrži oko 230-260 
sem)

CYLInDrA
REPA

CYLInDrA
SfEClĂ

CYLInDrA
CVEKlA

1
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azonosítószám/č./
BR. partije/N° LOT:

minősítve/bal./
dat. izd./closed:

érvényesség/exp./
rok trajanja/exp.:

Manufactured in EU
ROYAL SLUIS MAGROVET Kft.
HU-6000 KECSKEMÉT, Felsőcsalános 59. 
info@royal-sluis.com 

töltosúly / greutate
hmotnosť / tezina

Forgalmazza: ROYAL SLUIS MAGROVET Kft.  
6000 Kecskemét, Felsőcsalános 59.  
info@royal-sluis.com Tel.: 76/321-156

Distribútor: ZKI-SEMENA s.r.o. 945 01 Komárno,  
Záhradnícka 828/5, Tel.: +421/908 317 545

ROYALFLO-VAL CSÁVÁZOTT VETŐMAG (HATÓANYAG:TMTD)
STANDARD VETŐMAG
AZ EU ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ VETŐMAG
NÖVÉNYÚTLEVÉL SZÁM: HU 130035
Gyermekek kezébe nem kerülhet!
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó!  
Használat közben enni, inni, dohányozni tilos!

Uvoznik: „AR-SEED” d.o.o.
21410 Futog, Cara Lazara 143. Tel.: 021/890-427

SEME ODGOVARA STANDARDIMA EU
ZEMLJA POREKLA: MAÐARSKA
TRETIRANO: TMTD
Seme je tretirano 
i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja, riba, 
ptica i divljači

Unic importator: AGRO PATAKI SRL. 445100 Carei, Str. Armatei 
Romane Nr. 98/B Tel: 0723-673268 www.royal-sluis.ro

ŠTANDARDNÉ SEMENO; MORENÉ.: ROYALFLO (TMTD)
VYHOVUJE PREDPISOM EU!
ČÍSLO RASTLINNÉHO PASU: HU 130035
Uchovávajte mimo dosahu detí! Neskladovať v blízkosti pot-
ravín,nápojov a krmív! Pri manipulácii s výrobkom je nutné 
použiť ochranné prostriedky, nejesť, nepiť a nefajčiť!
Pri prehltnutí treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc, 
hrniec/ balenie a štítok treba ukázať ošetrujúcemu lekárovi.

Samanta tratata cu: Royalflo (TMTD)  
Impropriu consumului uman. REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD;   EU Plant Passport: HU 130035
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul 
alimentelor, băuturilor şi furajelor! În timpul administrării 
sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul şi servirea 
mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz 
de înghiţire, solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta 
caracteristicile plicului medicului.
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DeTrOIT
CÉKlA

Gömbölyű, szépen szeletelhető, sötétvörös színű, 
jól hámozható répatestet fejlesztő fajta. Ritkán 
vetve, később felszedve nagyra nő. A nagy répa 
jól tárolható. (Kb. 230-260 szemet tartalmaz.)

Najkratšia vegetačná doba, je pestovateľná aj pri 
hlavnom a aj pri neskoršom výseve. Je vhodná 
na čerstvý konzum a aj na spracovanie. (obsah 
balenia 230-260 semien)

Soi cu perioadă de vegetație scurtă. Se poate cultiva 
atât ca și cultură principală cât și succesivă. Rădăcinile 
sunt globuloase, de culoare medie și roșu închis. .  
Un plic conține 230 – 260 de semințe.

Cvekla najkraće vegetacije koja je pogodna kao 
glavni i kao postrni usev. Koristi se i sveža i za 
preradu. (kesica sadrži oko 230-260 sem)

DeTrOIT
REPA

DeTrOIT
SfEClĂ

DeTrOIT
CVEKlA

1
pc.

5
998986

716662

1
kat.

1kat.:

www
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Miért a cékla?

-méregtelenítő, zsírégető hatása van

-remek vérnyomáscsökkentő

-javítja az állóképességet

-kiváló a bőrproblémákra

-gyulladáscsökkentő hatású

-vérszegénység ellen is gyógyszer

A manapság nagy népszerűségnek örvendő és 
sokak által követett egészségtudatos életmó-
dokban hangsúlyos szerepe van a mesterséges 
anyagok száműzésének mindennapjainkból.  
A tartóosítószerek, adalékanyagok mellett, az 
ipari termelés előszeretettel használ hoz-
záadott színezékeket is, melyek egy része 
szintetikus eredetű. Pedig – akár valamilyen 
élelmiszer, textil, netán pác színezéséről 
van szó – nem feltétlenül kell mesterséges 
színezőanyagot használnunk, hiszen a számos 
természetes eredetű színezék közül sok akár a 
saját kertünkben is elérhető.

A természetes színanyagok használata az embe-
riség kialakulásával egyidős, ezt számos régészeti 
és történeti emlék bizonyítja, de a kifejezetten 
növényi alapanyaggal – festőnövényekkel – törté-
nő festésnek is évszázados hagyományai vannak 
a világon mindenhol. Annak ellenére, hogy az ipari 
termelésben ma már nincs jelentősége ezeknek 
a növényeknek, a saját birtokunkat, kertünket 
nagyon sokféle festőnövénnyel „színesíthetjük”.  
A közismertebb, zöldségként és gyümölcsként 
használt és erdőn-mezőn előforduló vadon termő 
növényeken kívül, hagyományos gyógynövények 
is vannak a festőnövények között.

A FESTŐMÁLYVA a mályvafélék közé tartozó, 
kétéves lágyszárú növény. Az alapfaj virágai sötét-
lila, csaknem fekete színűek, de ma már csaknem 
a színskála minden színében pompázó, szimpla 
és telt virágú változatait is ültetik a kertekbe. 
Színanyagként antociánokat tartalmaznak. A 19. 
század idején gyengébb minőségű borok festésére 
használták, de kiválóan alkalmas növényi és állati 
eredetű textilek, valamint élelmiszerek – sütemé-
nyek, szörpök – színezésére. A festőmályva a kert 
napos, száraz részén, nem túl nedves talajon érzi 
jól magát. Hosszú, erőteljes gyökérzete miatt az 
átültetést rosszul tűri. A virágaiból nyert festőlé 
sötétbíbor, kék, liláskék színű, előállításához az 
éppen nyílásban levő virágokat kell leszedni, majd 

napfénytől védett helyen szárítani. Más mályva-
félékhez hasonlóan nyálkaanyagokat is tartalmaz 
a festőmályva, így a gyógyászatban is használha-
tó: hurutos megbetegedések kezelésére, toroköb-
lögetésre és köhögéscsillapítóként.

Számos természetes növényi eredetű szín-
anyagnak egészségvédő hatása is van.  
A gyümölcsökben, zöldségekben és gyógy-
növényekben megtalálható sárga, narancs-
sárga színű karotinoidok, flavonoidok és a 
pirosas-lilás színű antociánok antioxidáns, 
gyökfogó hatásúak, ezért fogyasztásuknak 
mind az emésztőszervi, szív- és érrendszeri, 
mind a daganatos megbetegedések megelő-
zésében jelentős szerepe lehet.

  Jó tudni!

Festőmályva egy régi rajzon

Festőnövények a kertben

25



A SZUROKFŰ az egyik legrégebbi festőnövényünk, 
mely a fűszer- és gyógynövénykerteknek is rend-
szeres lakója. Évelő, terjedő tövű lágyszárú növény. 
Virágából, virágos leveles hajtásaiból rozsdabarna, 
vörösesbarna színek nyerhetők. Különböző textí-
liák, bőrök festésére már a 16. századtól használ-
ják, a szurokfűvel elérhető jellegzetes színárnyalat 
egyedi megnevezése a szúrfűszín. Igénytelen nö-
vény, a legjobban jó vízáteresztő meszes, köves 
talajokon érzi magát, napos fekvésben. A növényi 
festék előállításához a virágzó hajtásokat júliustól 
szeptemberig gyűjthetjük be, frissen vagy szárítás 
után is felhasználható. A szurokfű jelentős gyógy-
növény is, illóolaja fertőtlenítő hatású, herbája kö-
högéscsillapító teák alkotórésze.

A SÁFRÁNYOS SZEKLICE könnyen termeszthe-
tő egynyári növény. Már az ókorban is használták 
textilfestésre, ezenkívül az értékes valódi sáfrányt 
helyettesítették vele fűszerként. Virágszirmai sár-
ga és piros színű festékanyagokat (szaflórsárga és 
szaflórvörös) tartalmaznak. A sáfrányos szeklice 
a kert napsütéses részén érzi jól magát. Magas 
termetű, ezért akár térelválasztó szerepet is be-
tölthet. Virágai július-augusztus hónapokban nyíl-
nak, a kinyílott narancs-piros sziromleveleket kell 

begyűjteni és megszárítani. Gyógynövényként is 
alkalmazzák: a terméséből sajtolt olajat az érel-
meszesedés megelőzésére javallott használni. 

A BÁRSONYVIRÁG az egynyári virágágyak állan-
dó és közkedvelt lakója, mely kiváló festőnövény is 
egyben. A kis- és nagyvirágú bársonyvirágfajták 
egyaránt használhatók természetes növényi szí-
nezőanyag kinyerésére, mivel sárga-narancssárga 
virágaik karotinoid típusú színanyagokban gaz-
dagok. Festésre a friss vagy száraz virágfejek, sőt 
az egész föld feletti virágos hajtásrendszer hasz-
nálható, zöldessárga-aranybarna szín nyerhető 
belőle. Nemcsak textíliák színezésére alkalmas, de 
ételfestékként is. Kifejezetten könnyen tartható 
növénynek számít a bársonyvirág, mivel a talaj-
ra és a környezeti tényezőkre nem igényes, szá-
razságtűrő és napkedvelő. Különlegesebb ápolási 
munkái sincsenek, az elnyílott virágok lecsipke-
dését azonban a hosszabb és gazdagabb virágzás 
miatt érdemes elvégezni.

dr. Kindlovits Sára

Szurokfű  (Forrás: fitoterápiakalauz.hu)

Sáfrányos szeklice  (Forrás: hobbikert.hu)

Kerti tipp
Zöldséges- és gyümölcsöskertünk – talán 
nem is tudunk róla – tele van festőnövények-
kel. A vöröshagyma száraz buroklevelei, a sár-
garépa és a paradicsom szára, az érett bodza 
bogyója, a szeder, a kajszi, a birsalma levele, 
a dió termésburka és levele mind-mind alkal-
masak növényi festék kinyerésére. Hasonlóan 
a kertünkben megjelenő gyakori gyomhoz, 
mint a csalán, az aranyvessző, az alkörmös, a 
cickafark, vagy a vérehulló fecskefű.

Bársonyvirág
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Feleslegből pálinkát!
Az ősszel érő gyümölcsökből is érdemes pá-
linkát készíteni, hasznosítva a másként nem 
fogyasztható, tárolható vagy tartósítható ter-
mést, ha már megtermett. Kevés, de figyelmes 
munkánk eredményeként pedig ízletes saját 
itókával kínálhatjuk meg vendégeinket.

SAJÁT FOGYASZTÁSRA  A jogszabályok 2010 óta 
teszik lehetővé a házi főzést 100 literesnél kisebb 
űrtartalmú üstben. E változás nyomán hamarosan 
megjelentek a hazai kertészeti üzletekben is a kis-
méretű lepárló berendezések. A bonyolult jogsza-
bályt mellőzve, annak lényege, hogy évente 100 
liter 43 térfogat-százalékos alkoholtartalmú pálin-
kát főzhetünk otthon, vagy ennyit főzethetünk a 
ma már sok településen megtalálható pálinkafőz-
dékben – ma még, s remélhetően továbbra is –, sa-
ját fogyasztásra adómentesen. Az említetten felüli 
mennyiség természetesen jövedékiadó-köteles.

Mivel a pálinkafőzés komoly szakma, én ezt a 
profikra bízom. Ugyanakkor a házi készülék lehe-
tővé teszi kisebb mennyiségek, akár 20-30 liternyi 
cefre hasznosítását. Ilyen kis mennyiségek főzésé-
vel a hivatásos főzdék rendszerint nem foglalkoz-
nak, ezekhez legalább 100 liternyi cefrét kell vin-
nünk, hogy azt külön, ne mások, esetleg rosszabb 

minőségű cefréjével együtt főzzék. Az említett 100 
liternyi cefréből, a használt gyümölcstől függően, 
6-12 liter 50 fokos pálinkánk lehet (42 fokosban 
néhány literrel több).

MÉG VACKORBÓL IS A pálinka minősége csak 
kisrészt múlik a főzésen. A minőség meghatározó 
elemei már a cefrézéskor kialakulnak, ezért arra 
kell a legjobban figyelni. A gyümölcscefre készíté-
séhez nem kell sok eszköz. Valójában néhány ki-
sebb, jól zárható műanyag hordóval és valamilyen 
aprító eszközzel, csömöszölővel elkezdhető. Szinte 
minden gyümölcsből készíthető pálinka. Jómagam 
első alkalommal, mivel nagyon sok vackorom (vad-
körtém) termett, azzal próbálkoztam, kiváló ered-
ménnyel.

MIRE ÜGYELJÜNK A CEFRE KÉSZÍTÉSEKOR?  
Mindenekelőtt a tisztaságra! Legyen tiszta a hor-
dó, s még tisztább a felhasznált gyümölcs! A cef-
réhez elsősorban érett gyü-
mölcsöt használjunk, ám 
az igazán jó erjedéshez, a 
megfelelő savtartalomhoz 
tegyünk bele éretlen, azaz 
kisebb cukor- és nagyobb 
savtartalmú gyümölcsöt is. 
A hullott gyümölcsről azon-
ban a földet, a füvet telje-
sen le kell mosni. Ha ezt el-
mulasztjuk, pálinkánk még 
a legjobb főzdében főzetve 
is élvezhetetlen lesz. Az 
alapanyagot a levelektől, 
szártól is tisztítsuk meg.

A gyümölcs legyen 
egészséges! Beteg, rothadt, 
penészes gyümölcsöt ne te-
gyünk a cefrébe, mert ezek 
kellemetlen íze is megjele-
nik a párlatban, s ugyan-
csak élvezhetetlenné teszi 
pálinkánkat!

  Jó tudni!
Jó időben a lehullott egészséges gyümölcs a 
fa alatt (esetenként már a fán) is erjedésnek 
indul. Az ilyen, kifejezetten alkoholos, kel-
lemes illatot adó, ám színre barnának, rot-
hadtnak tűnő gyümölcs beletehető a cefrébe.  
A rothadt, penészes, beteg gyümölcsnek vi-
szont kifejezetten kellemetlen, büdös a szaga. 
Az ilyet ne a cefrébe, hanem a komposztba te-
gyük, bár ezzel kapcsolatban is megoszlanak a 
vélemények. Egyesek szerint emiatt komposz-
tunk fertőzési forrássá válhat. Tapasztala taim 
szerint azonban a 2-3 év alatt jól beérett 
komposztban már nem jelent veszélyt.
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A gyümölcs össze- vagy leszedése, mosása 
után következik az aprítás. Kisebb mennyiségek-
nél erre akár egy konyhai aprító alkalmas lehet, 
de láttam már olyan megoldást is, hogy valaki 
tisztára mosott kukoricamorzsolót vagy kicsit 
megélezett, és ugyancsak tiszta, kizárólag cefré-
zéshez használt festékkeverő fúrószárat használt 
erre a műveletre. Minél jobban felaprítjuk a gyü-
mölcsöt, annál jobb és gyorsabb lesz az erjedés. 
(Almaféléknél a folyamatot elősegíthetjük kevés, 
a legtöbb kertészeti árudában kapható pektinbon-
tó enzim hozzáadásával.) Az erjedés alatt fedjük, 
de ne zárjuk le a hordót, hogy a keletkező gázok 
könnyen távozhassanak. Ehhez nem kell feltét-
lenül kotyogóval felszerelt fedelet használnunk.  
A cefrét naponta legalább egyszer alaposan ke-
verjük fel! Keverés közben a benne lévő nagyobb 
darabok még tovább apríthatók. Törekedjünk arra, 
hogy egy-egy hordót két-három napon belül meg-
töltsünk. A hordó azonban sose legyen színültig, 
mert a keletkező gázok a cefre egy részét kinyom-

ják, ha pedig véletlenül mégis lezárnánk, a hordót 
is szétrobbantják. A hordókat az erjedés beindulása 
után legjobb félárnyékban vagy árnyékban tartani.

Ha a cefrénk erjedése befejeződött – megszűnt 
a pezsgés, nem keletkeznek már gázok –, akkor a 
hordót lezárhatjuk, s hűvös helyen tárolhatjuk ad-
dig, amíg el nem visszük a pálinkafőzdébe, vagy 
hozzá nem látunk a főzéshez.

Ha így járnak el, akkor az eredmény kiváló nedű 
lesz. Egészségükre!

András László

Komposztálni egyszerű!
A komposztálás a legősibb hulladék-újrahaszno-
sító eljárás. Hazánkban egy átlagos állampolgár 
évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. En-
nek jelentős hányada, kb. 30%-a komposztál-
ható szerves anyag. A komposztálás lehetőséget 
ad arra, hogy a háztartásban és a kerti munkák 
során keletkező szerves hulladékokban lévő 
tápanyagokat visszajuttassuk a talajba. 
Komposztálni mindenki tud. Aki a kertjében fű-
nyírás és sövénynyírás során keletkezett kerti 
nyesedéket sajnálja a kukába dobni, és e helyett 
a bokrok, fák alatt, árnyékában szétteríti, talaj-
takarásra használja (mulcsozás) az már majdnem 
felületi komposztálást végez. A természetben ez a 
folyamat magától zajlik le, csak utánoznunk kell. 

A talaj termőképességét elsősorban humusz-
tartalma befolyásolja. A komposzt tulajdonképpen 
mesterséges humusz, ami a növények számára nél-
külözhetetlen tápanyagokat tartalmaz.
A komposzt előnyei:
•  tápanyag-visszapótlásra, trágyázásra kiválóan alkalmas,

•  nem kell elégetni a feleslegessé vált ágakat, nye-
sedéket, levelet, ezáltal a levegőt se szennyezzük,

•  a komposztálás során a szemünk előtt zajlik a 
természet önfenntartó körforgása, amelynek mi 
aktív részesei vagyunk.

A komposztálás alapanyagai

A komposztálás előnyei: az így nyert értékes 
humusz helyben marad; nem kell a zöld hulladék 
eltávolításáról és elszállításáról gondoskodni; nincs 
szükség drága műtrágyára. (A műtrágya-túladago-
lás következtében a talajszerkezet könnyen káro-
sodhat, összetétele kedvezőtlenül alakul.)

Konyhai  
zöldhulladék

Kerti 
zöldhulladék

Tilos a komposztba 
tenni!

zöldség- és gyümölcs-
maradékok, tojáshéj, 
tea, ételmaradék (hús 
és folyadék nem), 
növényevő állatok 
ürüléke, toll, állatszőr

levágott fű, évelő 
növények, vadvi-
rágok, zöldségek, 
faágak, fanye-
sedékek (őrölve, 
összeaprítva)

olaj, húsmaradék, 
csont, építési 
faanyag, vegyszer-
rel kezelt fa, fém, 
üveg, kő, műanyag, 
hamu
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