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Ápol és eltakar...

Indul a szezon!

Mûtrágyatípusok

Metszés után

A kajszibarack betegségei
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Tél végén, tavasz kezdetén felgyülemlik 
kertünk gondozásának megannyi feladata. 
Mielôtt bármilyen munkának nekilátnánk, 
gondoljuk át, mit szeretnénk és mit várunk el 
kertünktôl. Ebben az idôszakban készíthetjük 
el terveinket az elkövetkezô termékeny 
szezonra.

TERVEZZÜK MEG ÁGYÁSAINKAT Praktikusan 
ne legyenek túl szélesek, hogy a közepüket is 
kényelmesen elérjük. Fontos szempont még, 
hogy az ágyások közötti utak kényelmesen 
járhatók legyenek, hosszúságuk a kert domborzati 
viszonyainak és méretének is megfeleljen. Minél 
több ágyást hozunk létre, annál könnyebben 
kezelhetôvé tesszük konyhakertünket. Dombos 
területen a lejtéssel merôlegesen helyezzük el az 
ágyásokat. Szokványos méretek: szélesség 0,8-1 
méter, hosszúság 2-3 méter, az ágyások közötti út 
szélessége 0,3-0,4 méter.

A klímaváltozás miatt a csapadék egyenetlen 
eloszlása figyelhetô meg. Ez azt jelenti, hogy sokáig 
nem esik, majd aztán nagy mennyiség hullik. Ezt 
egyszerre nem képes a talaj felvenni, ezért fontos 
az esôvíz felfogása az aszályos idôszakokra. Jó 
megoldás az esôvizek összegyûjtése és kis kerti 
víztározóba vezetése.

VÍZTÁROZÓ LÉTESÍTÉSE A kert legmélyebb 
pontján ássunk egy legalább 1000 liter víz 
tárolására alkalmas tavat. A kiásott tavat tófóliával 
béleljük, melyet lepelként fektessünk a tóba, a 
peremét a kiásott föld egy részével fedjük. A víz 
elvezetését övárkokkal oldhatjuk meg, melyeket 
egy fôcsatornába vezetünk. Ez a fôcsatorna fogja 
továbbítani a vizet kerti tavunkba.

A tavaszi munkák el kez dé-
se elôtt fontos átnézni szer szá-
main kat és azokat használható 
állapotba hozni, vagy esetleg a hiányzó darabokat 
beszerezni. Elôször a metszéshez szükséges szer-
számokat nézzük át. Metszôolló, ágvágó olló, kézi 
fûrész, sebkezeléshez ecset. Takarítsuk le, szükség 
esetén élezzük meg, majd olajozzuk le azokat.

NÉZZÜK ÁT a kertben használatos szerszámokat 
is, mint az ásó, kapa, lapát, gereblye, ásóvilla, 
lombsöprû, ültetô kanál. A földes szennyezôdéseket 
leghatékonyabban drótkefével távolíthatjuk el, 
a kicsorbult éleket kézi reszelôvel vagy sarok-
csi szo lóval élezhetjük meg. A nagyobb de for-
mációkat kalapáccsal korrigálhatjuk. A szer szá-
mok nyelét, amelyek általában fából vannak, 
finom csiszolópapírral pucolhatjuk és lenolajjal 
kezelhetjük.

KERTI BENZINMOTOROS GÉPEINK KAR BAN
TAR TÁSA Az elôzô évbôl maradt benzint öntsük 
ki, új benzint tankoljunk. Úgy gondoskodjunk gé-
peink rôl, mintha az autónk lenne, tehát olajcsere, 
légszûrôcsere szükséges. A gyertyát is ellenôrizzük. 

FÛNYÍRÓNK kését sarokcsiszolóval élezhetjük, 
ha eldeformálódott, cseréljük ki. Fontos a fûgyûjtô 
zsák tisztítása magasnyomású mosóval. Ez azért 
fontos, hogy az eltömôdött légrések kitisztuljanak, 
így a levegô könnyen átjárja. 

Egyéb elektromos szerszámainknál az érin-
tés védelmet ellenôriztessük szakemberrel, szak-
szervizzel. Ha mindent elôkészítettünk, indít hatjuk 
a következô szezont.

Schlichthuber Márton

Induljon a szezon!
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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 petrezselyem a zellerfélék (Apiaceae) sok
oldalú családjának tagja, ahova olyan, gyakran 
használatos zöldség és fûszerféléink is tar toznak, 
mint a sárgarépa, az édeskömény, a kony ha
kömény, az ánizs, a koriander, vagy a család nevét 
is adó zeller. Ez a mediterrán származású faj már 
az ókori római lakomákon is szerephez jutott 
jellegzetes íze és illata okán, amelyek miatt mind 
a mai napig megbecsült alapanyaga a magyar 
konyhának is. 

FAJTATÍPUSOK A petrezselyem (egyes vidékeken 
fehérrépa) kettôs hasznosítású növény, hiszen több 
részét is fogyasztjuk. Megvastagodó raktározó 
karógyökere a népszerû, ízes zöldségünk, míg 
a friss zöld lombját fûszerként alkalmazzuk. 
A levél folyamatosan szedhetô a tenyészidôszak 
során, de mindig hagyjunk elég lombot a nö-
vé nyen a gyökér fejlôdésének biztosításához. 
A pet re zselyem két fô típusa közül a sima levelû 
változatot mindkét célra fel tudjuk használni, 
de a mohalevelû, vagy más néven fodros levelû 
petrezselyemnek csak a levelét fogyasztjuk, mivel 
karó gyökeret nem fejleszt. Kiskerti termesztésben 
célszerû a hagyományos gyökérpetrezselyemmel 

foglalkozni, de annak 
sem kell lemondania 
ennek a növénynek a 
ter mesz tésérôl, akinek 
nin cs kertje, hiszen a 
levél pet re zselyem akár bal-
kon ládában is megnevelhetô. A fodros levelû fajták 
lombja még díszítôértékkel is bír, igaz, ízük nem 
annyira erôteljes, mint a sima levelû fajtáké. 

TERMESZTÉS Kétéves növény lévén, a pet re zse-
lyem az elsô évben gyökeret és lombot fejleszt, 
míg az apró, fehér virágok és a köményre kissé 
hasonlító, de annál kisebb, illatos magok a második 
évben fejlôdnek ki. Ez utóbbi részekkel általában 
nem találkozunk, hiszen a növény termesztése a 
gyökeréért és a leveléért történik, így az elsô évben 
fel is szedjük.

Kiskerti ter mesz tésben azért is nagyon jól 
hasznosítható, mert azon kevés zöldségfélék közé 
tartozik, amely tûri a részleges árnyékolást, így 
jól érzi magát a gyümölcsfák vagy a szôlôsor által 
takart ágyásokban is. 

A petrezselyem termesztésének egyik kulcsa 
a helyes és alapos talaj-elôkészítés. Fajtatípustól 

Egy korai vetésû zöldségféle: 
a petrezselyem

A petrezselyem hidegtûrését kétféleképpen is 
ki lehet használni. Meg lehet próbálkozni az 
áttelelô termesztésével, amely szeptember-
októberi vetés után tavasszal biztosít friss, 
zsenge gyökereket. Egy másik megoldás 
pedig, ha egyszerûen a földben hagyjuk a 
gyökereket a téli idôszakra. A növényeket 
ilyenkor célszerû letakarni lombbal vagy 
fóliával, és így folyamatosan szedhetôk fel a 
földbôl, igény szerint.

 Jó tudni!
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függôen 20-40 cm-es gyökeret fejleszt, és ha 
szabályos, egyenes gyökereket szeretnénk nevelni, 
akkor bizony ebben a mélységben kell felásni a 
talajt. Sekély talajmûvelés miatt vagy kötött talajon 
történô termesztésben a gyökerek deformálódnak, 
elágaznak. Jó megoldás lehet a bakhát alkalmazása 
is. Ha bakhátra vetjük a növényt, nem kell olyan 
mélyen talajt mûvelni, mindössze gondoskodni 
kell a bakhátak rendszeres, szükség szerinti 
töltögetésérôl. 

Az apró magok finom szerkezetû vetôágyat 
igényelnek. A petrezselyem hidegtûrô, vetése 
már március elején kezdôdhet. Mivel a magas 
illóolaj-tartalmú magok igen lassan kelnek, lehet, 
hogy akár 6 hetet is várnunk kell a csíranövények 
megjelenéséig. A kelés alatt gondoskodni kell a 
folyamatos gyomirtásról és a magágy nedvesen 
tartásáról. A magokat egymástól 3-4 cm-re 
helyezzük, amely azonban nehezen megoldható 
az apró méretük miatt. Erre lehet megoldás a 
drazsírozott magok használata, ezeket ugyanis 
könnyebb az ideális sor- és tôtávolságra  
(15-25 cm × 3-4 cm), valamint vetésmélységre  
(2-3 cm) helyezni. Ha nem sikerül tökéletesen 
pontosra a vetés, az se baj. Egy sûrûbb állományt 
még mindig ki lehet egyelni április-május folyamán 
a kívánt sûrûség eléréséhez. 

Kerti tipp
Amennyiben szeretnénk kihasználni a pet re-
zsely met értékes vitaminforrásként, a pet re-
zselyem levelet célszerû csak a fôzés végén, 
vagy frissen, tálaláskor az ételekhez adni, és 
nem együtt fôzni velük. 

Hatékony gyomirtás 
a burgonyában

• Szelektív, széles hatás-
spektrumú gyomirtó szer

• Paradicsom, szója és spárga
kultúrákban is hatásos

gyomírtó
permetezőszer

S U BTI LS U BTI L

Disznóparéj • 
Tyúkhúr •
Parlagfû •

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

FLORIMO® Virágföldek széles választékban

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

FLORIMO® Tápoldatok

Öntözni nem feltétlenül szükséges a ter môidô-
szak ban, hiszen kis levelei nem párologtatnak in-
ten zíven. Folyamatos vízutánpótlásról mindössze a 
hosszú kelési idôszak alatt kell gondoskodni. 

Hagyományos, tavaszi vetés esetén, hosszú 
idôtartamú tárolásra a gyökerek felszedését 
célszerû a fagyok elôtt idôzíteni, mert – a növény 
hidegtûrô és kibírná ugyan, de – fagyott talajból 
nehezebb sérülés nélkül kiemelni ôket. A hosszú 
tárolásra szánt gyökereknek épeknek kell lenniük 
és felszedés után nem szabad megmosni ôket! 
Egyenként papírba csomagolva vagy homokban, 

akár ládákba helyezve vagy elvermelve tavaszig 
is fogyaszthatók maradnak. Tároláshoz válasszunk 
kései fajtákat, termesztésükhöz pedig ne hasz nál-
junk szerves trágyát, és a tenyészidôszak végén ne 
öntözzük, mert az rontja a tárolhatóságot. A levél 
jól eláll szárítva vagy fagyasztva is, minôség- vagy 
ízromlás nélkül. 

BELTARTALMI JELLEMZÔK A zellerfélék család-
já ba tartozó fajok jellegzetes, erôs ízét és illatát 
kü lön féle illóolajok adják. A petrezselyem lombja 
emellett nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint, 
amely nek jó része azonban sajnos elvész a fel dol-
go zás (magas hôvel járó fôzés vagy sütés) során. 

A petrezselyem használatos hagyományos 
gyógynövényként is. Íze és illata miatt étvágy ger-
jesz tô hatású, gyomorbántalmak ellen is al kal maz-
ha tó. Levelébôl vesetisztító, vízhajtó hatású tea 
fôzhetô. A fokhagyma fogyasztása után meg ma ra-
dó erôs illatot is segíthet semlegesíteni egy pár friss 
levél elfogyasztása. 

dr. Szabó Anna





A kert alkalmas a hétköznapok hajtása 
után a fáradt gôz leengedésére, szülônek és 
gyereknek egyaránt. Minôségi idôt tölthetünk 
együtt akár a kertben is. Az évszakok, 
az idôjárás változása, a kert hasznos és 
kártékony állatainak megfigyelése kihívás még 
nekünk, felnôtteknek is. A kert mindig újabb 
tanulnivalót tartogat. Sajnos kevés iskolában 
és óvodában illesztik be a kert tudományát az 
oktatási programba. 

 
Amit nekünk kell megtanítanunk: a természet 
és a táplálékot adó növények, ter mé nyek meg is-
mer te tése, az ehhez tartozó munka fo lya ma tok 
bemutatása és átültetése a gyakorlatba. Sokat 
tehetünk, ha a természetben, arborétumokban 
is kirándulunk, itt megismerkedhetnek az élô 
növényekkel, termésekkel, növényi részekkel is.

FONTOS a gyerekbarát dísznövények ki vá lasz-
tá sa a kertrendezéskor, mert a kert veszélyeket is 
hordozhat! Vannak olyan kerti növények, amelyek-
nek bizonyos részei mérgezôk (pl. gyöngyvirág, 
tisza fa, ricinus), ezért elengedhetetlen meg be szél-
ni a gyerekekkel, hogy soha ne egyenek semmit 
senkinek a kertjébôl, ha nem vagyunk ott. 

A felkészült kertészetek segítenek kiválasztani 
a megfelelô növényeket, amelyeket a gyerekek 
bátran megérinthetnek, levághatják a leveleket, 
virágokat, hogy megvizsgálják azokat. A kis gyer-
me kek számára ne legyenek hozzáférhetôk a 
kertészeti eszközök, melyek sérülést okozhatnak, 
természetesen a növényvédô szerek sem! 

NYUGODTAN BÍZZUK A PORONTYRA a 
kert egy kis részét, ezt a területet a kívánsága 
szerint rendezheti és ültetheti. A vetômagok 
kiválasztásánál lehet szempont, hogy mit is eszik 
meg a gyermek, illetve a család mit fogyaszt 
szívesen. A dughagyma, retek, saláta, pet re-
zse lyem zöld, fûszer- és gyógynövények, illetve 
a virágok jó választásnak bizonyulnak a helyre 
vetéshez. Több cég választékában szerepelnek már 

gye rek sorozatok is. 
A vál lal kozó kedvû 
ap ró ságok a pa ra-
di csom és pap ri ka 
palántázásával is 
kí sér le tezhetnek az ablakpárkányon. Az általuk 
gondozott növényekért felelôsséget vállalnak és 
életben tartják azokat, ami a kitartásukat is növeli. 
Egy másik szempont lehet madár- vagy lepkebarát 
kert kialakítása is.

NE FELEDJÜK, hogy a növényekkel való kon-
cent rált munka több belsô tulajdonságot is 
javít, úgymint a szem-kéz koordinációt az apró 
magvak elvetésekor, megfigyelôképességet a 
növekedés fázisainak megfigyelésénél, és ennek 
a figyelemnek az irányítását, megtartását, a 
rovarok, hernyók vizsgálata során. 

Az általunk átadott tudás és a saját ta pasz-
ta la taik révén nevelhetünk természetet kedvelô, 
kör nyezettudatos, boldog gyerekeket. A családi 
csapat részeként ne hagyjuk ki a nagyszülôket 
sem a tanításból, hisz sokan olyan gyakorlati 
tudással rendelkeznek, amit mi csak irigyelhetünk. 
A kezdôknek pedig nincs okuk aggodalomra, mert 
ajánlom figyelmükbe Szalontai Krisztina remek 
könyvét, amely útmutató a gyerekekkel való 
kertészkedéshez.

A kertészkedéshez fontos eszközök, ve tô-
magok, tápanyagok, a megfigyeléshez szük
sé ges színcsapdák megtalálhatók a fel ké szült 
mezôgazdasági szaküzletekben. 

Bors Anita

A kincset mi adjuk...

Kerti tipp
Mindenki a megfelelô eszközökkel tud 
eredményesen dolgozni, gyereknek gyerek 
szerszámok, felnôttnek felnôtt szerszámok 
járnak.

7



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



A metszést követôen az ültetvényekben 
még számtalan feladat vár ránk a szôlô 
áprilisi fakadásáig. A következôkben ezeket a 
mûveleteket mutatjuk be. 

TÁMRENDSZER FELÚJÍTÁSA, JAVÍTÁSA Kúszó-
nö vé nyek esetében általában szükséges vala-
milyen támaszt használnunk a tôke szár rend-
sze ré nek rögzítésére és a kialakuló hajtás- és 
fürt tö meg meg tar tá sá ra. A támasz egyrészt 
statikai funkciót tölt be, másrészt biztosítja a 
hajtások/für tök helyes elrendezését, így javítva a 
mennyiségi és mi nô sé gi mutatókat. Napjainkban 
a hagyományos akác- vagy betonoszlopos 
támrendszert sok eset ben a fémoszlopok 
használata váltotta fel. A törzsek rögzítésére 
fából vagy mûanyagból/fém bôl készített karókat 
használunk, míg a modern huzalok általában 
fémötvözetbôl ké szül nek. Még a legmodernebb 
támaszok is igényel nek karbantartást, melynek 
optimális idô pontja a metszéstôl a fakadásig tartó 
idôszak. A törött vagy meghajlott oszlopokat/
karókat cse rél jük ki elsôként, majd a karókat üssük 
vissza megfelelô mélységben a talajba. A huzalok 
utánfeszítéséhez különféle megoldások (orsó, 
kengyel, lánc) léteznek. A legjobb hatásfokkal 
a kertészeti boltokban is beszerezhetô racsnis 
huzalfeszítô szemek alkalmazhatók, amelyeknél 
egy speciális fogó használatával feszíthetjük meg 
az egyes huzalokat. A huzaloknak az oszlopokon 

való rögzítését U szegekkel, kampós szegekkel, 
vagy egyéb, huzalrögzítô szemek alkalmazásával 
szükség esetén pótoljuk.

KÖTÖZÉS A támrendszer javítását követôen kerül 
sor a törzsek-karok, illetve szálvesszôk kötözésére. 
A szôlôtôkék törzsei függôlegesen, míg a kor-
don mûvelések karjai vízszintesen és viszonylag 
szorosan kerüljenek rögzítésre a karókhoz, illetve 
huzalokhoz. Az idôs fás részek kötözéséhez 
minden esetben megnyúlásra képes, rugalmas 
kötözôanyagot használjunk, ami a szárrendszer 
vastagodása esetén együtt képes tágulni a 
növénnyel. A megnyúlásra képtelen zsinegek a 
háncsrész szállítónyalábjainak elszorítása miatt 
komoly károkat okoznak a növényben. Szálvesszôs 
metszésû mûvelésmódoknál (pl. ernyô, Sylvoz, 
comb) a vesszôknek a rögzítését is el kell végezni 

Élet a szôlôben a metszés után

Kerti tipp
A szálvesszôk lekötéséhez bármilyen anyag 
megfelel, a legpraktikusabb azonban a 
kertészeti boltokban beszerezhetô, kötegelt 
papírbevonatú lágyvashuzal használata. 
Nagyobb szôlészetek különféle kötözôpisz-
tolyok használatával igyekeznek le rö vi dí teni 
a kivitelezésre szánt idôt. 
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• Az atkák minden fejlődési 
alakja ellen hatásos

• Hatását a hőmérséklet 
kevésbé befolyásolja

• Több hetes hatástartam

Atka- és rovarölő
permetezőszer

CURALIACURALIA

a törzskötözés után, de még a fakadás elôtt. 
A szálvesszôkötéssel feltétlenül várjuk meg 
a nedvkeringés megindulását, így elkerülve a 
vesszôk törését. Amennyiben a metszéskor a 
seb fe lü le teken megjelenik a könnyezési nedv, el-
kezd hetjük a lekötést. A lekötendô vesszôt min den 
esetben fektessük rá a fô huzalra, hogy az ellát-
hassa támasztó funkcióját. 

MIT KEZDJÜNK A VENYIGÉVEL? A metszés során 
tetemes mennyiségû (akár 2-4 tonna/ha) venyige 
keletkezik. Régebben ezt kihúzták a sorokból, majd 
elégették. Jóllehet, ezzel a módszerrel a károsítók 
gyéríthetôk, ezt azonban manapság környezet-

és tûzvédelmi szempontból is tiltják. Helyette 
alkalmazható a venyige sorközökben történô 
bezúzása és beforgatása, amellyel a növény által 
kivont tápanyagszint mértékét csökkenthetjük. 
Egyre többfelé a világban a venyigét – a szalmához 
hasonlóan – bálázzák, esetleg aprítják, vagy 
pelletet készítenek belôle, amelyet a késôbbiekben 
különbözô épületek, pl. a borászatok fûtésében 
hasznosítanak. Az ilyen jellegû felhasználás kör-
nye zetvédelmi szempontból kedvezô, mind a-
mellett segít a károsítók gyérítésében is. 

Terjék Lajos – Dr. Barócsi Zoltán
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A LEGJOBB HOZAM, KIEMELKEDŐ NÖVEKEDÉS 
ÉS VIRÁGZÁS ÉRDEKÉBEN

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

• Magas minőségű humuszos gyep a könnyű és legjobb 
 víz-levegő struktúra érdekében
• Bioaktív anyag, mely aktiválja a tápanyagok felszívódását
• Szerves fa rostok a gyökérrendszer jobb 
 fejlődése érdekében
• Minden típusú zöldség, 
 növény, dísznövény, 
 balkonnövény számára

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

növekedést

ÚJ

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



Az elmúlt nyár derekán egy szilvásban 
váratlanul nagy számban jelentek meg egy 
ott szokatlan károsítás tünetei, tömegesen 
hámozgatott, rágott levelekre lettek 
figyelmesek a fákon. Vajon mi pusztított? 
A kárkép és a megtalált lárvaalak 
felismerésébôl kiderült, a sok tápnövényû 
almailonca a tettes. 

AZ ALMAILONCA kártevô tipikus példája annak, 
hogy egy rendszeresen gondozott ültetvényben, 
kertben is bekövetkezhet valamilyen, azon a helyen 
nem szokványos kártevô váratlan megtelepedése, 
nagymérvû felszaporodása és jelentôs kártétele.

A kártevô legkedveltebb tápnövénye ugyan 
az alma, az almástermésûek, de nem kíméli a 
csonthéjasokat sem, az említett példában egy 
szilvaültetvényben ütötte fel a fejét nagymérvû 
kárt elôidézve, és hogy sikerült-e végleg két vállra 
fektetni, azt a jövô év tapasztalata dönti majd el.

Az almailonca a sodrómolyfélék családjába 
tartozik, melynek lárva alakja okozza a kárt. Kora 
tavasztól ôszig bezárólag három alkalommal is 
károsíthat, habár csak két nemzedéke van. 

A fiatal, még fejletlen hernyó telel, így kora 
tavasszal, a melegedéssel egy idôben mohón 
táplálkozni kezd. Tipikus sodrómolyként viselkedik 
ekkor, kikezdi a rügyeket, majd a fejlôdô hajtások 
fiatal leveleit összeszövi, és a szövedékcsomó 
védelmében, azok belsejét rágja. Ha virágrészek is 
kerülnek az összehúzott levelek közé, akkor azok is 

áldozatul esnek. Eltelik néhány hét a károsításával, 
mire május közepére teljesen kifejlôdik a lárva, és 
kész lesz bábbá alakulni. 

A LEGKÁRTÉKONYABB a tojásaikból június 
közepétôl, végétôl kelô második lárvanemzedék, 
melynek egyedei már nemcsak a leveleket, 
hanem a gyümölcsöket is rongálják! Kártételük 
teljes biztonsággal megkülönböztethetô az 
almamolyétól, ugyanis az almailonca sosem rág 
a gyümölcs belsejében, hanem egy szövedékkel 
odahúzott levél védelme alatt csak annak 
felszínét hámozgatja, rágcsálja. Óriási a veszélye, 
mert a sebesülés következtében nem ritka a 
gyümölcs moníliás megbetegedése. Ennek a 
lárvanemzedéknek a hernyói július közepére 
fejezik be fejlôdésüket, hogy újra báb alakot 
tudjanak ölteni. 

Harmadik alkalommal, ha eredménytelen volt 
vagy nem volt még a kártevô ellen védekezés, 
augusztus végétôl szeptember végéig találhatunk 
újra lárvát, melynek károsítása csak azért 
csekély, mert néhány vedlés után a kicsi hernyó 

Kellemetlen meglepetés lehet

12

A lepkék rajzását megfigyelhetjük ragacsos 
feromon illatanyag csapdákkal, melyeket 
a gyümölcsfákra kell kihelyezni, nyomon 
követhetjük ôket fénycsapda segítségével, de 
akár az este világító kerti lámpánk körül is 
megpillanthatjuk ôket, ugyanis jól repülnek 
mesterséges fényre.

 Jó tudni!

A ragacsos feromoncsapdákban fogott imágók 1 cm-esek
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abbahagyja károsító tevékenységét, táplálkozását, 
és felkészül a télre.

A 10 mm hosszú lepke elülsô szárnyai 
sárgás-barnás-okkeres színûek, rajtuk sötétebb 
rajzolatok figyelhetôk meg, a 1518 mmes lárva 
gyors mozgású, zöldes színû, hátoldalán világos 
szemölcsökkel, a sárgászöld tojások mindig 
csoportosan találhatók a levelek fonáki részén, 
bábjuk pedig barnás színû fedett báb.

A VÉDEKEZÉS KULCSA az idôzítés! Jó ala pot 
ad egy tavaszi olajos lemosó kezelés a ta va-
szi károsítás ellen, mert gyéríti a telelô, ké reg-
re pe désekben megbújó, fiatal lárvákat. A nyár 
folyamán a csapdázás megfigyeléseire alapozva 
a lepke rajzáscsúcsa után 7-14 nappal kezeljünk, 
mert ekkor bújik ki tömegesen a tojásokból a 
hernyó. A lepkehernyók elleni készítmények 
tárháza széles, felsorolni itt ôket nem is érdemes, 
bármelyik gazdaboltban szakszerû segítséget 
nyújtanak a választás terén.

Taxner Ágnes Almailonca hernyó
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HATÉKONY MECHANIKAI VÉDELEM AZ EGÉSZSÉGES 
ÉS GAZDAG GYÜMÖLCSHOZAMHOZ

BIO PLANTELLA
SÁRGA LAPOK 
Kiváló mechanikus és 

teljesen természetes 

védelmet nyújt 

a zölséges és a 

gyümölcsös kertekben 

a legkülönfélébb 

kártevőkkel szemben.

BIO PLANTELLA
SÁRGA LAPOK 
Kiváló mechanikus és 

teljesen természetes 

védelmet nyújt 

a zölséges és a 

gyümölcsös kertekben 

a legkülönfélébb 

kártevőkkel szemben.

PLANTELLA
ORGANIK
A 100%-ban szerves Plantella Organik trágya szerves formában tartalmazza a nitrogén-foszfor-kálium alapú műtrágyák összes fontosabb összetevőjét, és alkalmas a talaj előkészítésére és minden növény kiegészítő trágyázására.

BIO PLANTELLA
RAGACSOS CSÍKCSAPDA 

Ragasztós szalag 
kiváló mechanikus és 
teljesen természetes 
védelmet nyújt a 
gyümölcsfáknak, 
bokroknak és 
díszfáknak a 
legkülönfélébb 
kártevőkkel szemben.

a talaj előkészítésére és minden növény kiegészítő trágyázására.
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Szamócát könnyen termeszthetünk a balkonon 
is. A kertészetekben kaphatók a folyton érô 
fajták. Egész nyáron örömforrás a naponta 
pár szem friss, piros szamócával kedveskedô 
bokrocska az erkélyen vagy a teraszon.

MIÉRT ÉRI MEG a szamócát konténerben, 
cserépben termeszteni? Mivel a szamóca kis ter-
me tû, kompakt növény, így a helyszûkében lévô 
hobbikertészek is könnyen tarthatnak belôle pár 
cseréppel. Van eredménye a munkának, mivel a 
megérett gyümölcsöket megehetjük. Izgalmas a 
nevelés, mert napról napra láthatjuk a növények 
fejlôdését, a gyümölcsök növekedését. Kényelmi 
szempontból tarthatjuk a konyha közelében, vagy 
a teraszon, erkélyen is. Illetve ha a szamócát a 
kerti talajtól távol termesztjük, akkor a bakteriális 
és gombás eredetû betegségek kialakulásának az 
esélyét nagymértékben csökkentettük. Valamint 
szép látvány és díszítô elem a balkonon a zöld 
leveleivel és élénkpiros gyümölcseivel.

A szamócát érdemes egy nagyobb cserépbe 
ültetni, esetleg ládába, kosárba. Vannak csüngô 
fajták is, ezeket felakaszthatjuk a plafonra, 
de az erkély korlátján is nagyon jól mutatnak. 
A szintetikus anyagból készült és világos színû 
cserepek, ládák hûvösebben tartják a növény 
gyökerét, mint a sötét színûek vagy a jó hôvezetô 
tu laj don ságokkal rendelkezô ter mé szetes anya-

gok, az agyag és a fém. Helyigénye miatt kisméretû 
konténerekbe mind össze 2-3 tô szamócát ül tes-
sünk.

ÜLTETÉSKOR ügyeljünk arra, hogy a növény 
tôrózsáját hagyjuk szabadon. Formázzunk egy 
kis halmot az ültetôközeg tetején. A növény 
gyökerét helyezzük elrendezve a halomra, majd 
takarjuk be ültetôközeggel a gyökeret egészen a 
tôrózsáig, végül alaposan öntözzük meg. Ahogy 
a föld tömörödik a konténerben, szükség lehet a 
kiegészítésére.

FONTOS, hogy termékeny, tápanyagban gazdag 
talajt alakítsunk ki a számukra, mert anélkül 
nem fognak sok gyümölcsöt teremni. Lehet ter-
mé szetes trágyát keverni az ültetôföldbe, illetve 
folyamatosan tápoldatozzuk a palántákat az 
egész nyár folyamán. A szamócát állítsuk egy fél-
ár nyékos helyre, délelôtt vagy délután nyu god-
tan maradhat árnyékban, hogy ne égesse meg 
a nap. A növény számára kiválasztott helyen a 
konténereket legalább napi 6-8 óra napsütés érje, 
ez ugyanis elengedhetetlen a dús virágzáshoz és 
a bô terméshez. Ha a napfény csak egy irányból 
érkezik, ha lehetséges, 3-4 naponta fordítsunk a 
cserépen. Vizet kell adni neki bôven, a talajt ne 
engedjük teljesen kiszáradni. Figyelni kell arra, 
hogy az éppen érô szemek ne álljanak a vízben, 
mert könnyen megrohadnak.

Hogyan termesszünk szamócát 
cserépben, konténerben a balkonon?

Kerti tipp
Levél nélküli tôrózsával, illetve elônevelt 
palántával is megkezdhetjük a szamóca ter-
mesz tését. Az utóbbi, 8-10 cm-es pa lán tá-
zó po ha rak ban kaphatók jóval gyor sab ban 
meggyökeresednek és erôre kapnak, miután 
átültettük azokat a konténerekbe. 
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A szamóca hosszú kacsokat növeszt, amik 
tekeregve kúsznak tova, és amelyeken újabb kis 
tövek fejlôdnek. Ezeket érdemes bedugni a földbe, 
mert így folyamatosan szaporíthatjuk a növényt a 

nyár során, ami több gyümölcsöt jelent. Az érett 
gyümölcsöket szedjük le, mert ezáltal újabb és 
újabb virágokat hoz majd a bokrunk. A szamóca-
termesztésnek az a kulcsa, hogy meglegyen a 
folyamatos tápanyag-utánpótlás, mert a növény 
ezeket gyorsan elhasználja a gyümölcsök érlelése 
során. Ha ezt betartjuk, akkor szeptember elejéig 
folyamatosan lesz pár szem szamócánk a levelek 
között.

TÉLI VÉDELEM A szamóca akkor terem a legjobban, 
ha hagyjuk, hogy a téli hónapokban nyugalomra 
térjen. A hidegebb területeken a gyökerei azonban 
megfagyhatnak, illetve vannak konténerek, 
amelyek elrepedhetnek, ha kinn hagyjuk azokat 
a szabadban a fagypont alatti hômérsékleten.  
A konténereket a téli szezonra behozhatjuk például 
egy fûtetlen helyiségbe. Csak akkor öntözzük meg, 
ha a föld már nagyon száraz. Az is megoldást 
jelenthet, ha a szabadban tartott konténereket a 
helyükön hagyjuk és mulccsal takarjuk be.

Dr. Karacs-Végh Anita

Jó, ha tudjuk, hogy a lehetô legjobb 
gondoskodás ellenére is a szamóca csupán 
rövid életû évelô, és a növényeket körülbelül 
3 évente ki kell cserélni. Ha szeretnénk, hogy 
számunkra a konténeres, cserepes sza mó-
ca ter mesztés könnyû és sikeres legyen, ke-
zel jük a szamócát egynyáriként. Ha nem 
tervezzük, hogy több évig is megtartjuk, 
nincs szükség a virágok lecsipkedésére sem a 
termésszabályozás miatt. Nyugodtan hagy-
hatjuk, hogy a növények dúsan vi rá gozzanak 
és teremjenek, a következô szezonban pedig 
váltsuk fel a régi növényeket újakkal! 

 Jó tudni!

biztos védelem

megelőzés

ALFA SOLO

A biztos védelem

egyetlen útja a szigorú

megelőzés.

Használja az

ALFA SOLO-t!



FIZETETT HIRDETÉS

A Chinoin Rt. növényvédôszer-üzletágának utód ja-
ként mûködô Agro-Chemie Kft. idén is elérhetôvé 
teszi a gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô 
szert Magyarországon. A szükséghelyzeti engedéllyel 
rendelkezô ké szít mény április 1-jétôl 4 hónapon át 
lesz meg vá sá rol ható, illetve felhasználható, ezáltal 
bôvítve a rendelkezésre álló atkaölô szerek szû kös 
piacát, lehetôséget nyújtva a megfelelô szerro tá-
cióra. A Flumite® 200 hatóanyaga a diflovidazin, 
amely jelenleg az egyetlen eredeti magyar fejlesztésû 
növényvédôszer-molekula. 

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

atkák számos faja ellen sikerrel al kal maz ható.
• Szelektivitás: csakis a növénykárosító atkákat 

pusztítja el, kíméli az atkák ragadozóit és a 
hasz nos rovarokat. Méhekre veszélytelen, nem 
jelölésköteles.

• Zöld minôsítés: környezetkímélô, integrált 
növényvédelmi technológiákban is fel hasz nál-
ható.

• Egyedi hatásmód: tojássterilizáló és tojásölô 
hatása révén gátolja az életképes atkatojások 
kifejlôdését, lerakását és kikelését. Emellett 
vedlésgátló hatásának köszönhetôen el pusz tít ja a 
fiatal kifejletlen egyedeket.

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

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

FELHASZNÁLÁSA
Növénykultúrák: A Flumite® 200 idén a kö vet kezô 
növénykultúrákban lesz felhasználható: szô lô, alma, 
körte, ôszibarack, nektarin, szilva, dió, szamóca, 
málna, szeder, köszméte, piros és fekete ribiszke, 
bodza, közterületi díszfa, díszcserje, hibridkukorica és 
vetômag szója.
Kiszerelések: Házikertben való alkalmazásra III. 
sza bad forgalmú kategóriába tartozó kis ki sze-
re lési egységekben is elérhetô (5 ml, 1 dl, 2 dl).  
10 liter permetlé elkészítéséhez 1 db 5 ml-es ampulla 
elegendô. A készítmény ezen felül 1 literes flakonban, 
II. forgalmi kategóriában lesz kapható.

Alkalmazási technológia: A megfelelô hatás 
elérése érdekében kulcsfontosságú a kijuttatás 
idôzítése. A tavasszal végzett korai permetezés az 
áttelelô téli tojások elpusztítását, illetve az atkák 
felszaporodásának megakadályozását szolgálja, míg 
a nyári kezelés az újabb felszaporodás megelôzésére 
és az áttelelést szolgáló tojások képzôdésének 
elhárítására ajánlott. A permetezést megelôzôen a 
növényállomány nagyítóval tör té nô vizsgálata segít 
az idôzítésben. Már kis egyedszámnál szükséges 
védekezni, hogy meg elôz hetô legyen a kártétel 
(takácsatkák: 3-5 mozgó egyed/levél; gubacsatkák 
100-200 egyed/rügy).

A készítményt gyümölcsösökben, bo gyó sok-
ban, szôlôben és hibridkukoricában évente leg feljebb 
2 alkalommal javasolt felhasználni. A két kezelés 
között legalább 60 nap várakozás ajánlott, nehogy a 
túl gyakori alkalmazás miatt a kártevôk ellenállóvá 
váljanak. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idô 
(ÉVI): 28 nap. Munka-egészségügyi várakozási idô 
(MVI): 0 nap.
Keverhetôség: Lúgos kémhatású, réz hatóanyagú 
gombaölô szerek kivételével valamennyi gomba- és 
rovarölô szerrel keverhetô.

A Flumite® 200 termékünket április 1-jétôl 
keresse viszonteladóinknál, vagy a gazdaboltok 

kínálatában. 
További információért látogasson el 

weboldalunkra, vagy keresse belföldi értékesítô 
munkatársunkat: Mihalek Erzsébet  

Tel.: 06-1-9000-823, www.agrochemie.hu

Atkaölô szert keres? Válasszon magyar találmányt!
Április 1jétôl 4 hónapon át idén is kapható lesz a Flumite® 200 atkaölô szer
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KERESSE AZ EREDETI 
JAPÁN

MINŐSÉGET!

FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER,  
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL,  

SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ

Méhekre nem veszélyes!

Levéltetvek, molykártevők, pajzstetvek, bogarak, rágó- és szívó 
kártevők elleni védekezéshez

Forgalmazza: SUMI AGRO HUNGARY Kft. www.sumiagro.hu
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Hazánk egyik kedvelt gyümölcsfajának egyre 
több betegségével találkozhatunk. Ezek 
kórokozói részben természetes úton, részben 
az új fajták szaporítóanyagával terjedtek el 
Európában és hazánkban is. Ezért különösen 
fontos növényi útlevéllel ellátott kajszi
oltványok ellenôrzött faiskolákból történô 
beszerzése. A gyümölcsfaoltványok elôállítása 
során szigorú protokoll szerint ellenôrzik az 
alany és a nemes gyakori kórokozóitól való 
mentességét. Csak a betegségektôl mentes 
és kellô fejlettségû oltványoktól várhatunk 
bôtermô és hosszú életû kajszifákat. 

KAJSZIBARACK FITOPLAZMÁS SÁRGULÁSA, 
ELHALÁSA A betegséget elôidézô kórokozó 
korábban European Stone Fruit Yellows (ESFY), 
jelenleg Candidatus Phytoplasma prunorum néven 
ismert.

A csonthéjasokhoz tartozó más gyümölcs fa-
jo kat is fertôzi a kajszibarack mellett, különösen 
fo gé kony a japán szilva. Kajszinál ágrészenként le-
vél sárgulást, levelek hosszirányban történô össze-
sod ródását, jellegzetes kanalasodását okoz za. 
A nyár  végi levélvörösödés is gyakori. A sár gu lást 
részleges vagy teljes gutaütésszerû faelhalás 
követi. A kéreg alatti háncsban él, azt károsítja, a 
fertôzés elbarnulás formájában észlelhetô. A kór-
oko zót fertôzött szaporítóanyaggal ter jesz tették 
el, az alany és nemes is lehet fer tô zött. Kezdetben 
tünetmentesen van jelen a növényben, ez nehezíti 

a betegség felismerését. Az elültetett fákról 
kabócák és levélbolhák terjesztik tovább, melyek 
fertôzôképességüket életük végéig megtartják. 
Hazánkban egyre több helyen okoz gazdasági 
kárt, sajnos a hagyományos kajszitermesztô 
körzetekben is. 

KAJSZI GUTAÜTÉSE A gutaütés típusú tüneteket, 
betegséget több kórokozó egyedüli vagy együttes 
fertôzése is kiválthatja. Leggyakoribbak: pszeudo-
moná szos elhalás, kajszihimlô, verti cilliu mos 
her vadás, leukosztómás elhalás és a fitoplazmás 
sárgulás. A részleges elhalásnál a fa egyes ágain 
fejlôdô levelek színe mattra változik, kifakul, majd 
sárgulni, lankadni kezdenek és hirtelen elhalnak, 
elszáradnak. A fatörzsön és az ágakon rákos 
sebek is kialakulhatnak, valamint mézgásodás. 
Az egész fára kiterjedôen is kialakulhat ehhez ha-
son ló tünetsor (teljes elhalás). Jellemzôen a be-
teg ség megjelenése után védekezési lehetôség 
nem áll rendelkezésre, a tüneteket mutató 
fák pusztulásra vannak ítélve. A beteg fák 
optimálishoz közeli víz- és tápanyagellátásával 
élettartamuk meghosszabbítható, de nem gyó-
gyít hatók meg. A többi fa védelme érdekében –
ezek a fák a szomszédos fák folyamatos fertôzési 
forrásai – észszerû a gutaütést mutató fák 
mielôbbi kivágása, eltávolítása, megsemmisítése. 

KAJSZIHIMLÔ Az elterjedt és súlyos kárt okozó 
betegséget a Plum pox potyvirus (PPV) okozza,  

A kajszibarack betegségei

Fitoplazmás levélsodródás PPV tünete kajszilevélen
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mely a kajszi mellett a többi csonthéjas gyü-
möl csöt is fertôzi. Kajszinál a levélen klorotikus, 
halványzöld vonalas mintázatok, gyûrûs raj zo-
la tok fejlôdnek ki. A termés héján sárga, majd 
megbarnuló, 5-20 mm átmérôjû gyûrû alakú 
elszínezôdések láthatók, melyek az érés elôre-
haladtával bemélyednek. A termés húsa rostos 
lesz, létartalma és cukorkoncentrációja lecsökken. 
A csonthéjon, a magon feltûnô barna foltok, gyûrû 
alakú mintázatok láthatók. Oltással, szemzéssel, 
fertôzött maggal is terjeszthetô. Kiültetett fáknál 
állományban a vírust levéltetû vektorok terjesztik, 
és metszésnél a vágóeszközre tapadó nedvvel 
is továbbvihetô. Vírussal fertôzött fák nem 
mentesíthetôk, életük végéig betegek maradnak. 
Védekezés ellenük a mentes oltványok ültetése és 
állományban a vírusátvitel megelôzése. A NÉBIH 
által ellenôrzött kajszioltványok vírusmentessége 
a növényi útlevélen fel van tüntetve.

KAJSZI PSZEUDOMONÁSZOS ELHALÁSA 
A Pseudomonas syringa pv. syringae nevû bak té-
rium a kajszi mellett az ôszibarack-, cseresznye- 
és meggyfákat is fertôzi. A megtámadott fáknál 

részleges vagy teljes elhalást idéz elô (lásd Kajszi 
gutaütése). A védekezés eredményességéhez 
tudni kell, hogy a kórokozó sebzéseken keresztül 
hatol a növénybe, pl. metszési sebfelületen, 
állatok vagy különbözô mûvelések okozta sebeken 
november elejétôl március végéig. Behatolási 
helyén a kambium és háncsszövet különbözô 
mértékû elhalása következik be, az váltja ki a 
gyors lefolyású lombelhalást (gutaütés). Fertôzése 
fokozza a kajszifák fagykárosodását. A kórokozó 
aktív idôszakában – november–március között –
kerülni kell a fák metszését, azaz sebzések ejtését, 
és elôtérbe kell helyezni a fák lombos állapotában 
végzett zöld metszést. A fán telelô baktériumok 
ellen réztartalmú téli lemosó permetezés ajánlott. 
Hasonló kezelés indokolt a metszés után a 
sebfelületek fertôtlenítésére.

KAJSZI VERTICILLIUMOS HERVADÁSA A Verti-
cillium dahliae talajban lakó polifág gomba egyik 
kedvelt gazdanövénye a kajszibarack. Gyökéren 
keresztül fertôzi a fákat, gyors le fo lyá sú gutaütés 
típusú tüneteket okoz. A gom ba a fa edény-
nyalábjaiban él, és toxinjai vált ják ki a hervadást. 

PPV fertôzés gyümölcsön

Részleges gutaütés

PPV tünetek csonthéjon

Verticilliumos betegség (Oregon State University)
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A beteg ág vagy törzs keresztmetszetében barna 
csík formájában tûnik elô a beteg szöveti rész. 
A fertôzött fa gyors kivágása és eltávolítása a 
védekezés alapja. Helyére csak egyszikû növényt 
szabad ültetni, és 4-5 évig a fa pótlása semmi-
képpen sem ajánlott. Szaporítóanyaggal is ter-
jeszt hetô, oltóágakat csak ellenôrzött anya fák ról 
javasolt begyûjteni.

MONÍLIÁS BETEGSÉGEK A kajszibarackot három 
Monilia faj fertôzi, életmódjuk és a védekezés 
lehetôsége is lényegesen eltérô.
A MONILIA FRUCTIGENA csak a termést ká-
ro sít ja, annak gyors lefolyású barna rothadását 
vál tja ki. A barnuló gyümölcshúson okkersárga, 
gyûrû alakban képzôdô gombatelepeket képez. 
A fertôzés feltétele a gyümölcs héján keletkezô 
sebzések, azokon keresztül hatol be a gomba.  
A védekezés alapja a sebzések (pl. rovarkártétel) 
megelôzése.
A MONILIA LAXA virágzáskor fertôz, a virágokon 
keresztül hatol be, virág- és hajtáselhalást okoz. 
Gyors lefolyású, súlyos betegséget vált ki, ha a 
virágzás elhúzódó, hûvös, magas páratartalmú a 
levegô, gyakran esik az esô, a növények nem tudnak 
felszáradni, felületük tartósan nedves marad. 
Ilyen idôjárási körülmények között 3 alkalommal 
– a virágzás kezdetén, a teljes virágzáskor és a 
szi rom hullás végén – javasolt permetezni fel-
szí vó dó hatású szerekkel. Engedélyezett ható-
anya gok: boszkalid+piraklostrobin, ciprodinil, 
cipro dinil+fludioxonil, fenhexamid, penkonazol, 
prokloráz, tebukonazol. A gyümölcsöt is fertôzi, 
gyorsan kialakuló, barnulással járó puhulás, 
rothadás alakul ki, a barna gyümölcs felszínén 
szürke színû, különbözô méretû, elszórt, apró 
gombatelepek fejlôdnek.
A MONILIA FRUCTICOLA újabban megtelepedett 
kórokozó, mely a M. laxa-nál leírt virág- és haj-
tás fer tôzést, valamint termésrothadást is okoz. 
Ami megkülönbözteti a károsításukat: a M. 
fructicola agresszívabb, hasonló, de súlyosabb 
kárt okoz. Sajnos az ép terméshéjon keresztül is 
fertôzi a gyümölcsöt, nem csak sebzést követôen. 
A gyümölcsön szintén szürke színû gombatelepei 
nagy összefüggô bevonatot alkotnak. A hatékony 
gyümölcsvédelem többszöri permetezést igényel.

Mindhárom Monilia faj a fás részek fe lü le-
tén is áttelel, valamint az úgynevezett gyü mölcs-
múmiákon. A tavaszi fertôzés meg indí tá sát a fák 
nyugalmi idôszakában végzett réz hatóanyagot 
tartalmazó lemosó permetezéssel lehet megelôzni. 
A megfertôzôdött hajtásokat, vesszôket fo lya-
matosan, az észlelés után minél hamarabb vágjuk 
ki, 20-30 cm-es egészségesnek látszó ágrésszel. 
Így megelôzhetô a gomba továbbterjedése a fás 
részben. 

KAJSZI SZTIGMÍNÁS BETEGSÉGE Elterjedt, 
gyakori betegség, mely levéllikasztó betegség 
néven is ismert. Kórokozója a Stigmina 
(Clasterosporium) carpophila. Kajszi-, ôszibarack, 
man dula, meggy, cseresznye mellett számos 
dísznövényként nevelt Prunus fajt is fertôz.

Kajszinál a leveleken 2-3 mm átmérôjû sárga, 
majd barnán elhaló kerek foltokat okoz, a folt 
közepe kihullik, lyukas marad a levél. A hajtásokon 
a rügyeket körülölelôen hosszúkás barnuló foltok 
fejlôdnek. Megfásodás után a foltok epidermisze 
kiszürkül és megrepedezik. A fertôzött rügyek 
elhalnak, nem hajtanak ki. A folt méretétôl 
függôen vesszôpusztulást is okozhat. A gyümölcs 
héján 1-2 mm-es, kezdetben lilás színû, késôbb 
kiemelkedô barna parás foltok jelennek meg.  
A fertôzött vesszôkön telel a gomba. Terjedésére, 
járványok kialakulására hûvös és csapadékos 
tavaszi idôjárásnál számíthatunk. Rügypattanás 
elôtti réztartalmú lemosó permetezés az 
áttelelését megakadályozza. Rügypattanástól 
gyü mölcs növekedésig a mankoceb, a penkonazol, 
a proklaráz és a tebukonazol hatóanyagú gomba-
ölô szerek hatásosak és engedélyezettek ellene.

dr. Némethy Zsuzsanna

Sztigmínás termés
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A gyártási folyamattól függôen egész sor 
különbözô mûtrágya kapható a piacon. 
Kiszerelés szerint lehetnek szilárd, illetve 
folyékony formátumúak. A szilárd mûtrágyák 
lehetnek granulátumok, tömörített szemcsék, 
porok, kristályok és bevonatos termékek. A 
tápoldatként vagy lombtrágyaként használható 
mûtrágyák megvásárolhatók folyékony, vagy 
az alkalmazás elôtt közvetlenül oldandó 
formában.

A mûtrágyákban található tápanyagok alapvetôen 
két kategóriába sorolhatók: szervetlen vagy szer-
ves (állati vagy növényi eredetû).

SZERVETLEN VAGY SZERVES EREDETÛ MÛ
TRÁGYA? A szervetlen mûtrágyák összetevôi 
lehetnek „szintetikus” vagy ásványi eredetûek. 
Az, hogy egy mûtrágya szervetlen eredetû, még 
nem jelenti azt, hogy mesterséges: vannak bio-
ter mesz tésben is engedélyezett, ásványi ere de tû, 
szervetlen mûtrágyák is. 

A gyakran használt tápanyagforrások a kö-
vet kezôk:
• Ammónium-szulfát
• Ammónium-nitrát
• Kálium-nitrát
• Kálium-klorid
• Szuperfoszfátok

A szerves eredetû trágyák elôállítása során 
élô szervezetekhez (növényi és állati) kapcsolódó 
melléktermékeket használnak fel: pl. állati trágya, 

növényi komposzt, vérliszt, csontliszt, szaruliszt. 
Az ilyen anyagokat a talajban élô mikrobáknak 
kell lebontaniuk és a növény számára felvehetôvé 
tenniük, ezáltal a nitrogén idôben elnyújtottabb 
feltáródása biztosítható. Az ilyen szervesanyagot 
is tartalmazó mûtrágyák mûködéséhez tehát 
jelentôs mennyiségû „aktív” talajra van szükség, 
amelynek hômérséklete legalább 10 Celsius-fok.. 
A leggyakrabban használt tápanyagforrások:
• Szárított állati vér (vérliszt)
• Állati szarvból vagy patából ôrölt szaruliszt
• Pellet (drazsírozott) szerves trágya

Bár a szerves eredetû mûtrágyák alkalmazása 
egy átfogó trágyázási terv keretén belül elônyös 
lehet az egészséges mikrobapopuláció meg erô-
sí tése érdekében, de nem alkalmasak arra, hogy 
kizárólagos nitrogénforrásként használjuk ôket.  
Az ellenôrizetlen szerves anyagok használata 

A mûtrágyák típusai

www.landscaperpro.eu

Gyorsan szép zöld  
gyep tavasszal?
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gombás megbetegedések elterjedéséhez, gyo-
mo sodáshoz és a kártevôk túlszaporodásához is 
vezethet, és sok esetben a szervesanyag tartalmú 
termékek magas káros sótartalommal (nátrium és 
klór) rendelkeznek.

A szervetlen és szerves termékek a következô 
típusokban kaphatók:
• Egykomponensû – csak egyfajta tápanyagot 

tartalmaz, például az ammónium-nitrát csak 
nitrogént tartalmaz.

• Kombinált, kevert – két tápanyagot tar tal-
maz nak egy adott forrásból, például a kálium-
nitrát nitrogént és káliumot tartalmaz.

• Összetett – két vagy több tápanyag ke ve-
réke, amely tömény vagy köztes tí pu sok 
kombinálásával vagy granulációs folya-
mat során keletkezô homogén anyagok lét-
re hozásával jön létre. Lehetnek kiegyen-
súlyozottak (azonos dózisban tartalmaznak 
minden fontosabb tápanyagot) vagy egyes 
tápanyagokat nagyobb mennyiségben tar-
tal maz hatnak a különféle nö vé nyek szük ség-

letei nek megfelelôen. Lehetnek szervesek, 
szer vetlenek vagy a kettô kombinációja.
Azt, hogy egy adott kertben mikor, melyik 

tápanyag felel meg, az adott körülmények is me-
re té ben érdemes eldönteni. A legjobb választás a 
növényfajok, a talaj tápanyag- és humuszszintje, 
az igénybevétel és öntözés mértéke, valamint a 
várható idôjárás együttes függvénye. Érdemes 
szakember segítségét kérni a tápanyag-
utánpótlási terv készítéséhez.

Mayerhoffer Attila
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A növényvédelmi lehetôségek között 
napjainkban fokozatosan teret nyernek a 
környezetkímélô módszerek és egyre több 
kertbarát igyekszik növényeit ebben a 
szellemben gondozni. A környezetet nem 
terhelô biológiai készítmények használatával 
nem csak kíméljük környezetünket, hanem 
a zöld megoldásoknak köszönhetôen sem az 
embereket, sem a házi és vadállatokat nem 
fenyegeti semmilyen veszély. 

TRIFENDER PRO Akik nem szeretnek növényvédô 
szereket használni a kertjükben, azoknak kínál 
lehetôséget a Trifender Pro, ami nem más, 
mint olyan „harapós” gombákat tartalmazó 
készítmény, mely a talajból fertôzô káros gombák 
(pl. rothadást okozó fuzárium, hópenész stb.) 
számára kedvezôtlen életfeltételeket teremt. 
Összetevôje a földjeinkben természetesen 
is fellelhetô antagonista gomba, amely a 
talajból fertôzô összes veszélyes gombaféle 
szaporodását és életkörülményeit drasztikusan 
lerontja, ráadásul speciális mûködése révén a 
kultúrnövény gyökérzete számára optimális 
talajállapotot alakít ki, aminek jelentôs gyökér- 
és termésnövelô hatása is van.

ARTIS PRO A talajokban elôforduló lárvák, rovarok 
és fonalférgek a gyökér károsításával okoznak 
problémát, mivel a megrágott, szívogatott gyökér 
nem képes megfelelôen táplálni az egészséges, 
zöld pázsitot. Ezek a kártevôk sokszor már a 
gyeptelepítésnél használt termôföldben jelen 
vannak, vagy a kertünk talajában szaporodnak el 
káros mértékben. Az Artis Pro hasznos gombát 
tartalmazó mikrobiológiai készítmény, amely 
képes természetes úton gátolni a talajban élô 
kártevôk felszaporodását, hatékonyan kiszorítja 
ôket a talajból, így biztosítva a gyökér töretlen 
fejlôdésének lehetôségét. 

Ha a gombaspórákat tartalmazó termékeket 
már a gyeptelepítés elôtt a talajba keverjük, 
akkor már a csíranövények kezdeti fejlôdésénél 
ki tudják fejteni jótékony hatásukat. Vagy ha a 
meglévô pázsitunkat szeretnénk minél hamarabb 
egészségesnek és ápoltnak látni, akkor ezeket a 
termékeket az öntözôvízhez adagolva is ki tudjuk 
juttatni. Ezzel az eljárással a használatuk egy 
vegetáció alatt akár többször is megismételhetô a 
folyamatosan egészséges talajállapot fenntartása 
érdekében, hogy sokáig gyönyörködhessünk gon-
do san ápolt pázsitunkban.

Mártha Izabella
Kwizda Agro

Biológiai megoldások  
a gyep károsítóinak kiszorítására

Gyep hópenész
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A tavaszi növényültetési szezonban a 
lelkesedéstôl fûtve sok hobbikertész ültet 
változatos megjelenésû, kisebbnagyobb díszes 
növényt a birtokára, hiszen a téli szürkeség 
után jólesô a szemnek a változatos és (szó 
szerint) sokszínû vegetáció. Érdemes azonban 
ilyenkor egy kis higgadtságot erôltetni 
magunkra, és praktikus szempontokat is 
figyelembe venni, hogy a kert a késôbbiekben 
is tartósan mutatós maradjon, és az 
esetlegesen magas gondozási igény se menjen 
a szabadidô rovására.

A növényültetés során jó ötlet a kert bizonyos 
szegmenseit elkülöníteni, és célirányosan 
betelepíteni. Most elsôsorban azok a kertrészek 
kerülnek porondra, melyek kissé kiesnek a 
látómezôbôl, kevésbé intenzíven használtak, 
vagy éppen közös használatúak, mint például 
a társasházi belsô kertek és az utcafronti 
földsávok. Ezekre a területekre is gyakran 
kerülnek virágok, egyéb dísznövények, pedig 
sokkal hasznosabbak itt a talajtakaró növények.

MIK IS AZOK A TALAJTAKARÓK? Ezek 
olyan cserjefélék vagy egyéb (például évelô) 
dísznövények, melyek kifejezetten alacsony 
termetûek (jellemzôen 20-50 centiméter 
magasak), terülô habitusúak, lombozatuk 
általában sûrû. Akadnak virágos, színes fajok, és 
találni köztük csupán zöld leveleikkel dekoráló 
típusokat is. A talajtakaró növények fô funkciója 
a nevükben rejlik, hatékonyan borítják be azokat 
a csupasz, használaton kívüli, vagy értékelhetô 

vegetációval nem rendelkezô kertrészeket, 
földdarabkákat, melyeken valamilyen okból nincs 
intenzív növénytermesztés. Ilyenek lehetnek az 
elôkertek, a nagyobb birtokok olyan félreesô 
szegletei, ahol nem érdemes díszágyásokkal 
veszôdni, illetve az olyan telepítésre váró részek, 
ahol a jövôben várhatóan nem jut majd idô és 
energia a rendszeres növényápolásra. 

NAGY ELÔNYÜK, hogy hatékonyan meg aka-
dályoz zák a terület gazosodását, mivel sûrû 
árnyékot vetnek a talajra, így a gyomok nem 
élnek meg alattuk. Homokos, laza talajokon 
elejét veszik a porosodásnak, és képesek a 
talaj megkötésére. Kiváló választások rézsûs, 
lejtôs kertekbe, a ferde felületeken ugyanis 
a hagyományos dísznövények vagy nem mu-
tat nak jól, vagy csak jelentôs földmunka árán 
(lépcsôk, teraszok kialakításával) lehetne 
érdemi ágyásokat kialakítani. A talajmegkötô 
szerep itt még fontosabb, hiszen a meredek 
területeken a mélyebbre hatoló gyökérzettel 
rendelkezô talajtakarók megakadályozhatják a 
föld csúszását! Továbbmenve, ezek az alacsony, 
sûrûn bokrosodó fajok mindemellett még a talaj 
kiszáradását is késleltetik, hiszen a napfény 
közvetlenül nem jut el a föld felszínéig, így 
a talaj hômérséklete alacsonyabb marad, a 
párolgás mértéke csökken. 

A talajtakarók nagyobb arányú ültetésével 
(például városokban, vagy akár részben 
betonos társasházi udvarokban) a mikroklíma 
is kedvezôen befolyásolható. Az utcafronti 
földsávok problémáját is egy csapásra orvosolni 

Ápol és eltakar!

A talajtakaró növények általában nem igé-
nyel nek metszést, sok közöttük a jó ér te-
lem ben vett igénytelen faj, tehát gon do zás-
igényük csekély. 

 Jó tudni!
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lehet a segítségükkel, hiszen gyorsan és 
egyszerûen alakítható ki velük ápolt hatású, 
nagy zöldfelülettel rendelkezô beültetés, amit 
a késôbbiekben alig kell ápolni. A talajtakaró 
cserjék a járda és az úttest közti részeken 
védôsövényként is szolgálhatnak, hiszen meg-
aka dályozzák a járdára való felparkolást! 

NÉPSZERÛ a talajtakaró növények közül a 
kékszakáll, a madárbirs, a hanga, a kecskerágó, 
az örökzöld orbáncfû, a narancsvirágú pimpó, 
a hamvas gyöngyvesszô, az ezüstös hajnalka, 
a fürtöshanga, a boróka, vagy éppen az 
egzotikus törpe mandula. Szintén alkalmasak a 
vázolt célokra a különféle elterülô növekedésû, 
alacsony termetû örökzöld változatok, törpe-
fenyôk, de számos, hagyományosan függô-
legesen felhasznált futónövény is bevethetô víz-
szintesen, roppant rusztikus hatást lehet például 
elérni a borostyánnal! 

Hátrányként elsôsorban azt lehet meg-
em lí teni a talajtakarókkal kapcsolatban, hogy 

a velük beültetett terület nem alkalmas ak-
tív használatra, mivel azonban fôképpen 
eleve parlagi területre kerülnek, így ez mar-
gi nális kellemetlenség. A kora tavaszi kert-
ter vezés, ültetési terv elkészítése során tehát 
érdemes számolni ezekkel a praktikus és 
díszes növényekkel, elsôsorban azért, hogy 
a késôbbiekben csökkenthessük a gondozási 
feladatokat a kert egészére vonatkozóan, így 
nyerve idôt és energiát a jobban szem elôtt lévô, 
nagyobb igényû növények ápolására!

Megyeri Szabolcs
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Egyik legnépszerûbb kerti virágunk a rózsa. 
Ahhoz, hogy a kerti szezonban szépen virítson, 
idôt kell szentelnünk a gondozására. Sajnos a 
betegségek sem kímélik, így figyelnünk kell, 
hogy idejében orvosolni tudjuk a bajt. Cikkünk 
elsô részében a gyakoribb kórokozókat vesszük 
sorra. 

RÓZSALISZTHARMAT A rózsalisztharmat jár-
vány szerû fellépésére a meleg, erôsen párás 
idô járás a kedvezô. A betegség elsô tüneteire 
már rügypattanás után felfigyelhetünk. A fiatal 
hajtások felületén fehér, finoman hálózatos 
bevonatot láthatunk. Ezt elsôdleges vagy primer 
tünetnek nevezzük. A levelek kanalasodnak, 
torzulnak, a hajtás is meggörbül, satnyul, és a 
hajtáscsúcs rendszerint elszárad. Valamivel ké-
sôbb jelentkezik a betegség másodlagos vagy 
sze kun der tünete. Az egészséges hajtások egyes 
levelein foltszerû, fehér micéliumbevonat látható, 
amely hamarosan a teljes levelet bevonja. A levél 
kanalasodik, helyenként megvörösödik, hul lá-
mo so dik, majd elszárad. A kórokozó a fertôzött 
rügyekben micéliummal telel át. Tavasszal ezekbôl 
beteg, elsôdlegesen (primer módon) fertôzött, 
mi cé lium mal borított hajtások fejlôdnek. A ta-
va szi metszéskor a betegség tüneteit mutató 
vesszôket el kell távolítani, vagy célszerû erô-

tel jesen visszametszeni, mert ezek rügyeiben 
legvalószínûbb a gomba áttelelése. Az elsô liszt-
harmat elleni védekezést rügypattanáskor kell 
végrehajtani. Járványveszélyes idôszakokban, 
tavasztól nyár elejéig, valamint nyár végén, ôsz 
elején, 10-14 naponként kell védekeznünk.

RÓZSAROZSDA A rozsdajárványok az ôsz elején 
a legerôteljesebbek, viszont az elsô tünetekre már 
tavasztól számítani kell. A levél színén sárgászöld 

foltokban kezdôdik a tünet. Késôbb a levél 
fonákán narancsos vöröses kiemelkedô képletek 
jelennek meg. A nyár elôrehaladtával a levelek 
színén sárgás-barnás, majd késôbb már feketés 
foltokként jelentkezik a betegség. Ez nemcsak 
esztétikai kárt okoz, de idô elôtti lombhulláshoz 
is vezet. A kórokozó a vesszôket is megtámadja, 
így metszéskor a deformálódott vesszôket el kell 
távolítani. A védekezés kontakt és szisztémikus 
szerek kombinációjával ajánlott.

A RÓZSA BOTRITISZES BETEGSÉGE A nedves, 
nyirkos, magas páratartalmú idôjárás kedvez 
a kórokozónak. A kertekben általában csak a 
szi rom foltosság tünete szokott elôfordulni.  
A tünetek, apró foltokként a sziromleveleken je-
lent kez nek. Ezzel rontják a virág esztétikai ér té két. 

A rózsa betegségei (I.)

Rózsalisztharmat

Rózsarozsda
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Az orvosi kamilla (latin nevén: Matricaria 
recutita vagy Matricaria chamomilla) egyike 
a legkedveltebb gyógynövényeinknek, 
melyet már az ókorban is ismertek és 
gyógyászati célokra használtak. Teája otthon 
is elkészíthetô, kiváló orvosság meghûléses 
megbetegedések vagy gyomorproblémák 
esetén, külsôleg pedig bôrápoló krémeket, 
kenôcsöt készíthetünk belôle. A házi patika 
elmaradhatatlan kelléke, melyet akár mi 
magunk is könnyûszerrel megtermelhetünk 
otthon a kiskertben! 

KINÉZETE A kamilla a fészkesek családjába 
tartozó, nyár végén kelô, és tôlevélrózsával 
áttelelô egyéves növényünk. Szikes talajokon 
magassága alig éri el az 5 cm-t, jobb minôségû 
talajokon azonban akár 50-80 cm magasra is 

Hungarikum 
gyógynövényünk: 
az orvosi kamilla

Külön a sziromfoltosság ellen nehéz védekezni, 
mivel nem könnyû olyan növény vé dô  szert találni, 
ami nem festi be, vagy nem égeti meg a virágot a 
védekezés során.

A RÓZSA DIPLOKARPONOS LEVÉL FOL TOS
SÁGA A tünet a rózsa levelén jelentkezik, ahol 
0,5-2 cm átmérôjû barnásfekete, fokozatosan 
kivilágosodó közepû foltok vannak. Szegélyük 

csipkézett, szabdalt szélû. Errôl kapta a betegség a 
„csillagfoltosság, csillagpenész” népies elnevezést. 
Egy rózsalevélkén olykor több tucat apró folt 
is lehet. A levél foltos levélkéi megsárgulnak és 
lehullnak. A levélke hullása egyetlen folt esetén 
is bekövetkezik. A lehullott leveleket el kell 
távolítani, mert azokon telel át a kórokozó. A nö-
vé nye ket rügypattanástól kezdve rendszeresen 
permetezni kell.

(folytatjuk)
Ujvári Péter

Virágzás folyamán a virágzatok vacok része 
megnyúlik és üreges lesz, mely alapján 
könnyen megkülönböztethetô a hozzá ha-
son ló egyéb fajoktól (pl. a pipitértôl vagy 
margitvirágtól).

 Jó tudni!

Kamillavirágzatok teljes 
nyílásban 

Elnyílt kamillavirágzat 
keresztmetszete

Rózsa diplokarpon

Rózsa botrytis
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nôhet. Végálló fészekvirágzata teljesen kifejlett 
állapotban 1,5-2 cm átmérôjû. A virágzat külsô 
körében elhelyezkedô nyelves virágok fehér 
szirmúak, a vacok ferdén felfelé domborodó 
felületén fejlôdô csöves virágok pedig 
aranysárgák. A vadon termô állományok már 
április második felétôl nyílnak, a termesztettek 
azonban csak május végétôl borulnak virágba. 
Rovarmegporzású növény, kaszattermése 5-10 
évig ôrzi meg csírázóképességét.

ÉRTÉKES NÖVÉNYI RÉSZEI Az orvosi ka-
mil la hatóanyagokban leggazdagabb, s így 
legértékesebb része a virágzata, mely frissen 
vagy szárítva is felhasználható. A virágzatok 
0,4-1,0% illóolajat tartalmaznak, ezenkívül 
görcsoldó hatású flavonoidokat (pl. apigenint 
és apigenin-7-glükozidot), gyulladáscsökkentô 
hatású nyálkaanyagokat, kumarinokat, és 
antioxidáns tulajdonságú fenolsavakat. Illó ola-
já nak sajátossága, hogy a desztilláció során kék 
színûvé válik a gyulladáscsökkentô kamazulén 
vegyületnek köszönhetôen, mely hô és víz 
jelenlétében matricinbôl képzôdik a lepárlás során.

ÉLETTANI HATÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSA Az 
orvosi kamilla gyulladáscsökkentô és anti bak-
te riális tulajdonságai révén kiváló orvosság 
meg hûléses, légúti megbetegedések esetén, 
akár tea (forrázat) formájában, akár inhalációs 
szerként. Belsôleg alkalmazva emésztési gon-
dok ra és gyomorfájdalmakra is kiváló, fel gyor-
sí tja a gyomorfekély gyógyulását, regenerálja 
a károsodott gyomornyálkahártyát, továbbá a 
gyomorfekély kialakulásáért részben fe le lôs sé 
tehetô Helicobacter pylori baktérium meg te-
le pedését is gátolja. Teájának ezenkívül enyhe 
nyugtató hatása is van.

Külsôleg szemgyulladás és bôrbetegségek 
kezelésére alkalmas. Hámosító, bôrvédô 
tulajdonságai miatt gyorsítja a sebgyógyulást, 
az égési sérülések regenerációját, ezenkívül 
mérsékli a bôrszöveti gyulladásokat, ekcémás 
panaszokat. Zsíros krémek, kenôcsök formájában 
alkalmazható, vagy nedvedzô bôrfelületeken 
lemosó szerként.

KÖRNYEZETI IGÉNYE ÉS TERMESZTÉSE  
A kamilla meleg- és fényigényes, szárazságtûrô 
növény, de azért a szárba indulás idôszakában 
szüksége van csapadékra. 

Állandó helyre vetéssel szaporítjuk, melynek 
optimális ideje augusztus végén, szeptember 
elején van. A kaszattermést mindig a talaj 
felszínére vessük, tilos talajjal takarni, mivel 
a magok csírázásához fényre van szükség! 
Öntözni csak akkor kell, ha – különösen a 
virágzás körüli idôszakban – nincs kellô 
mennyiségû természetes csapadék. Meleg, 
nedves tavaszokon a levéltetvek károsíthatják, 
ill. túl sûrû állományban a lisztharmat és 
peronoszpóra is megjelenhet, de ritkán okoznak 
komolyabb károkat. 

A virágzatokat a teljes virágzás kezdetén 
kell betakarítani, amikor a nyelves virágok 
már kiterültek, vízszintesen állnak, de a vacok 
még lapos. A leszüretelt virágokat azonnal 
szárítsuk, jól szellôzô, árnyékos helyen, vékony 
rétegben kiterítve. A száraz virágzatok nagyon 
törékenyek, könnyen szétmorzsolódnak, ezért 
kíméletesen bánjunk velük.

HUNGARIKUM GYÓGYNÖVÉNY Hazánkban 
az orvosi kamilla gazdasági jelentôsége sem 
elhanyagolható: volt idô, amikor Magyar or szá-
got Európa legnagyobb kamillavirág-beszállítói 
között tartották számon. Azóta ezen szerepünk 
jelentôsen lecsökkent, de a kiváló beltartalmú 
magyar kamillavirágzat még mindig megbecsült 
termék a külföldi piacokon. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint hogy 2012-ben eredetvédett 
magyar termékké minôsítették a gyûjtött alföldi 
kamillavirágzatot az Európai Unióban, 2015-ben 
pedig bekerült a hungarikum termékek közé.

Dr. Gosztola Beáta

Kerti tipp
A virágok lecsípését végezhetjük kézzel, 
vagy kamillafésû segítségével, mely egy 
kisebb méretû nyeles lapát, az elülsô részén 
sûrû fogazással. 




