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Kedves Olvasó!

Egy véletlen – még csak nem is a kert kapcsán – 
adott ihletet az idei elsô szám nyitógondolatához. 

Az állatorvosi rendelôben a sorunkra várva hal-
lottam meg, hogy járt az éppen bent lévô négylábú 
páciens. Kis híján a gazdája okozta a vesztét. Arra 
ugyan nem derült fény, hogyan került a megmaradt 
permetlé a lavórba, de bizony a kutya megitta...

Persze ez egy extrém eset és nem arra sze-
retnék utalni vele, hogy az a legjobb, ha nem 
használunk vegyszereket. Csupán a szélsôségeket 
juttatta az eszembe, amivel a mindennapi kertész-
kedésben, a gazdabolti esetek kapcsán is találkoz-
hatunk. Ha megjelenik a betegség a növényen, 
gyorsan, bármit, sokat. Vagy éppen az ellenkezôje, 
amikor semmit, vagy csak „bioalapon”. 

Ki és milyen termelési módot választ, szíve 
joga. Ugyanakkor a környezettudatos kertészke-
dés nem tûri a szélsôségeket. Felelôsek vagyunk 
a magunk és a környezetünk egészségéért, a 
termôföld védelméért. Az átgondolatlan és túlzó 

szerhasználat pillanatnyi sikere hosszú távon 
rezisztencia kialakulásához vezet, ami nagyon 
megnehezíti a hatékony védekezést az amúgy 
is évrôl évre szûkülô kiskerti szerkínálatból. 
Ugyanakkor az „ökoszemléletre” fogott gazos kert 
vagy elhanyagolt gyümölcsös is kockázatot jelent 
a szomszédos területek sikeres növényvédelmére.  
A biotermelésben engedélyezett szerek használa-
ta sem azt jelenti, hogy nem kell figyelnünk pél-
dául az élelmezés-egészségügyi várakozási idôre, 
ami egyes készítményeknél akár négy hét is lehet 
bizonyos kultúrákban.

A február leginkább a tervezés idôszaka. Még 
lehet módunk helyrehozni azt, amit az elmúlt év-
ben elmulasztottunk vagy ôsszel elfelejtettünk. 
Azután jöhet a tavasz!

Mi továbbra is írásainkkal segítjük az önök 
kerti munkáját. A gazdabolti szezonhoz igazodva 
öt számmal jelenünk meg, február, március, április, 
május és szeptember hónapokban. Megtalálják 
a Kerti hírmondót a gazdaboltok, szakáruházak 
pultjain, illetve elektronikus formában is a  
www.kertihirmondo.hu weboldalunkon. 

Kellemes kertészkedést és jó olvasást kívánok!

Gippert Bea
felelôs szerkesztô

Beköszöntô
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Februárban tar to
gathat meg le pe téseket 
az idôjárás. Fagyban, 
hidegben nem szívesen 
idôzünk még a kertben, 
ugyanakkor több olyan teendônk is akadhat, 
amelyekkel könnyíthetünk növényeinken, 
segíthetjük újjáéledésüket. 

Havas idôben célszerû örökzöld növényeinkrôl 
lerázogatni, illetve letakarítani a hó nagy részét, 
így megelôzhetjük a kisebb, nagyobb ágak sérü-
lését, törését. Amikor kerti útjainkról letakarítjuk 
a havat, azt ne az alacsony örökzöldjeinkre lapá-
toljuk, mivel a felhalmozott hó lassabban olvad és 
hosszabb idôre elfedi azokat. Ilyen növényeink az 
alacsonyan elterülô fenyôfélék, valamint a szintén 
elterülô lomblevelû örökzöldek. Továbbá vannak 
olyan fûszernövények, melyek nem alszanak téli 
álmot, így ezeket is óvni kell a hó túlzott takarásá-
tól. A téli idôszak átvészelésében akkor is segíthe-
tünk az örökzöldeknek, ha száraz, hideg, csapadék 
nélküli idô van. Tudniillik vegetációjuk nem áll le, 
csak lelassul, ezért szükségük van vízre.

Bármennyire is fagyott a talaj, szükséges 
kijuttatnunk öntözôvizet. Csapadékmentes idô-
szak ban 2-3 hetenként 5-12 liter víz szükséges, 
a növények fajtájától és méretétôl függôen. 
A víz kijuttatását öntözôkannával végezzük, mivel 
az öntözôrendszerünket csak tavasztól, fagymen-
tes idôszakban tudjuk üzembe helyezni. 

A téli idôszakban fontos a madáretetôk kihe-
lyezése, a madarak a kertet is élettel és szépség-
gel töltik meg. Az etetôket úgy helyezzük el, hogy 
ne legyen messze egy sûrû bokortól és házunk 
ablakából is jól láthassuk. A madáretetôbe fôleg 
apró fekete napraforgómagot szórjunk, mivel ezt 
fogyasztják leginkább. 

A természettôl nem csak elvennünk, de vis-
szaadnunk is kell!

Schlichthuber Márton 

Az elhúzódó és meleg ôsz elkényeztette a 
kert tulaj donosokat, így az ôszi munkálatok egy 
része feledésbe merült, vagy addig tolódott 
az elvégzése, hogy a végén teljesen elmaradt. 
Nézzük hát, mihez is kezdjünk idén tavasszal. 

METSZÉS Az ôszi lehullott avart feltétlenül 
gyûjtsük össze, mert az áttelelô kórokozók me-
legágya lehet. A gondosan betakart növényeket 
bontsuk ki, és az állapotfelmérés után jöhet a met-
szés, a dísznövényeinknél és a gyümölcsösünkben 
egyaránt. Ne feledjük, gondosan fertôtlenített 
eszközökkel fogjunk hozzá a mûveletekhez.  
A tea rózsáknál az erôsebb vesszôket 6-8 rügyre, 
a vé ko nyabbakat 2-3 rügyre tanácsos visszavágni. 
Az elszáradt, beteg, sérült részeket is gondosan 
távolítsuk el. Figyeljünk arra, hogy a legfelsô rügy 
az új hajtások akadálytalan növekedése miatt 
kifelé nézzen. A futórózsákat, a rózsalugasokat 
is tisztítsuk meg a száraz, elöregedett ágaktól.  
A fiatal hajtásokon hagyjunk kb. 15-20 cm-en-
ként egy rövidre metszett csapot, amibôl a virá-
got viselô hajtás fog elôtörni. Az alanyból kinövô 
vadhajtásokat mindig tôbôl távolítsuk el, mind a 
rózsáknál, díszfáknál és gyümölcsfáknál is. 

Az almatermésûeket télen is metszhetjük, 
azokon a napokon, amikor fagypont felett van a 
hômérséklet. Télen a csonthéjasoknál semmilyen 

Ha havas még 
a kert

Idén is lesz 
tavasz…



3

metszési mûveletet ne végezzünk. Ennek legfôbb 
oka a növényvédelmi szempont. Télen a sebeken át 
fertôznek a fôbb csonthéjas betegségek kórokozói 
(pl. monília). Legideálisabb a zöldmetszés elvirág-
zás után, amikor a termésritkítást is elvégezhet-
jük. Bármelyik idôpontban is végezzük a metszést 
nagyon fontos a metszési sebek lezárása. Met-
szés után szedjük össze a levágott nyesedéket és 
még rügypattanás elôtt nekiláthatunk a lemosó 
permetezésnek (részletes cikkünk az 5. oldalon 
– a szerk.). Feltétlenül tartsuk be a növényvédô 
szer csomagolásán található utasításokat! A gyü-
mölcsfáink gyökerei igénylik a szellôztetést, ezt 
a mûveletet tányérozásnak hívják. Kapával jól 
lazítsuk, puhítsuk meg a földet a fa körül, az így 
keletkezett tányér mélyüljön a fa törzse felé, így 
sokkal több víz koncentrálódik egy esô alkalmával 
közvetlenül a fa gyökereihez.

VETÔMAGOK BESZERZÉSE Készítsünk tervet, 
ez alapján szerezzük be a szükséges vetômagokat. 
Igen nagy a választék a szakboltokban, áruház-
láncokban, de a fajta kiválasztásánál a betegsé-
gekre ellenállókat preferáljuk, mert ezek keve-
sebb permetezéssel is termeszthetôk. A hibrid 
(F1) fajták vetômagjai általánosságban többe 
kerülnek, de cserébe jobb a betegségekkel szem-
beni ellenálló képességük és nagyobb termésho-
zamot produkálnak. Fontos, milyen szándékkal 
veteményezünk, mert ha friss fogyasztásra, vagy 
tartósításra, tárolásra szeretnénk termeszteni 
egy-egy adott zöldségfélét, más-más fajtát kell 
választanunk. 

A választásnál legfontosabb, hogy megbízha-
tó minôséget vásároljunk. Ne feledjük, a vetômag 
a legelenyészôbb költsége a termesztésnek!  
A paradicsomot és paprikát elkezdhetjük palánta-
földbe csíráztatni. Veteményezhetünk a fûtetlen 
fóliába is. 

A TALAJELÔKÉSZÍTÉSI MUNKÁLATOK során 
az ôsszel felásott és megtrágyázott földet fella-
zítjuk, jól átgereblyézzük, de már nem ássuk, mert 
a hasznos mikro élôszervezeteket elpusztítjuk. Aki 
nem használt ôsszel szerves trágyát, az se búsul-
jon. 15-15-15 NPK alaptrágyával javíthat a talaj 
állapotán. 

EGYÉB TEENDÔINK is akadnak tavasszal: ellen-
ôriz zük a téliesített, elzárt kerti csapokat, távolít-
suk el a védôtakarást és egyúttal meg is gyô zôd-
hetünk arról, hogy nem hibás-e. Kihelyez hetjük 
az új madárodúkat, a kint maradtakat pedig 
tisz tít suk ki. A kihelyezésnél ügyeljünk rá, hogy 
az odú bejárata ne északi irányba nézzen és az 
etetôhelytôl kellô távolságban legyen, egyúttal 
próbáljuk megvédeni azokat a macskáktól. A ma-
dáritatókat tisztítsuk ki és töltsük meg friss vízzel. 
Ha már nincsen hó és mindennaposak lesznek a 
rovarok, szedjük be az etetôket is. 

A hónap végén elkezdhetjük kitisztítani a ker-
ti tavat is. Óvatosan kell végezni mindezt, mert 
számos növény már hajtani kezdhet, illetve a be-
ültetéshez a fagyra nem érzékeny növényeinket 
válasszunk. A kerti szerszámainkat is ellenôrizzük, 
az ásó nyele nem törött-e, megvan-e a kislapát, 
a duggatófa, a metszôolló stb. A fûnyírókés álla-
potát is vizsgáljuk meg, élezzük, vagy szerezzünk 
be másikat. 

Minden tavaszi munkálathoz és alapanyag-
hoz, eszközbeszerzéshez szakértô segítséget ta-
lálnak a mezôgazdasági boltokban. 

Bors Anita

Kerti tipp
Vásárláskor figyeljük a csomagolóanya-
gon a vetômag lejáratát és a töltôsúlyt, 
mert elôfordulhat, hogy egy-egy olcsónak 
hirdetett termék fele- vagy negyedannyi 
töltôsúllyal kiszerelt, mint egy pár forinttal 
drágább, de dupla annyi vetômagot tartal-
mazó tasak.
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A gombák, baktériumok, rovarok, atkák 
télen is jelen vannak növényeinken, és várják 
a tavaszt, hogy újra támadhassanak. A téli 
hideg részben képes csökkenteni a számukat, 
de a legedzettebb egyedek áttelelnek, sôt a 
dérgombák még szaporodni is képesek!
Az ôszi és a tavaszi lemosás permetezés formájá-
ban, nagy lémennyiséggel történik. Célja, hogy a 
per met lé befolyjon a kéregrepedésekbe és a rügyek 
pik kelylevelei közé.

KULCSFONTOSSÁGÚ AZ IDÔZÍTÉS! A legjobb ha-
tékonyságot akkor érjük el, ha minél jobban kivárjuk 
a vegetáció indulását, a rügypattanást, hiszen a 
károsítók is ilyenkor kezdik meg aktívabb élettevé-
kenységüket. Egyes esetekben (almalisztharmat) a 
kórokozó a zárt rügyekben telel, így a permetezéssel 
egészen a rügyek kinyílásáig várni kell.

NEM CSODASZER: a tavaszi lemosó permetezés 
csak a fák és bokrok ágain, vesszôin áttelelô károsí-
tókat képes elpusztítani, gyéríteni. Amik a talajban, 
vagy a lehullott leveleken telelnek át, azok ellen a 
lemosó permetezésnek nincs hatása.

Vegesol®eReS Egy gombaölô lemosó szernek több 
hatóanyagot is kell tartalmaznia, hiszen sokféle 
kórokozót kell pusztítania. A Vegesol®eReS gyári 

formulában kínálja egyszerre a rézhidroxid és a kén 
kombinációját. 
A szabadalmaztatott olajos formula lassan lebomló 
filmréteget képez a kezelt felületen, ezáltal a ha-
tóanyagok tapadása kiemelkedô, a biológiai hatás 
hosszan tartó.
Felhasználható 0,5-1,0%-os töménységben (10 liter 
vízhez 0,5-1,0 dl szer), almatermésûek, csonthéja-
sok, bogyósok, szôlô lemosó permetezésére!

Vegarep®EC A fák koronájában áttelelô kártevô 
állatok ellen nagy olajtartalmú készítménnyel véde-
kezzünk. Ekkor a vesszôkön képzôdô olajos réteg a 
kár te vôk légzését gátolja. Ilyenek: atkák, levél- és 
pajzstetvek.
A környezetbarát Vegarep®EC nem ásványi olajat, 
hanem a lemosók között egyedüliként növényi 
olajat tartalmaz. A Vegarep®EC minden gyümölcs-
faj kezelésére használható, nyugalmi állapotban  
3%-os töménységben (10 liter vízhez 3 dl szer). 

TIPP: a 2 termék együtt is kipermetezhetô!

Vegesol®eReS • Vegarep®EC
Ökogazdálkodásban is engedélyezettek

Tiszta lappal indítsuk a növényvédelmet!

A lemosó-specialisták – www.bvn.hu
A növényvédô szereket biztonságosan, az engedélyokiratnak megfelelôen kell felhasználni!

Optimális állapot  
a kezeléshez

Atkatojások 
kérgen
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A tél elmúltával az álló kultúrákban, fôleg 
a gyümölcsösökben (akár almástermésûek, 
csonthéjasok, héjasok fáinál vagy bogyósok 
bokrainál), de a szôlôben is, az egyik 
legfontosabb mûvelet a rügyfakadás elôtti 
lemosó permetezés. Ez egy ideális növény
egészségügyi alap megteremtése ahhoz, hogy 
a szezonban eredményesek legyenek a további 
növényvédelmi munkáink. 

Védekezni a kártevôk és kórokozók fás részeken 
telelô különbözô fejlôdési, fertôzésindító alakjai 
ellen lehet.

A KÁRTEVÔK közül a klasszikus kora tavaszi sod-
rómolyok és az ugyancsak az ebbe a családba tar-
tozó, a szezonban nyár elejétôl károsító különféle 
gyümölcsmolyok kéregrepedések közt telelô lár-
váit nagyban gyéríti egy-egy jól irányzott kezelés. 
A tavaszi lemosó tizedeli még a különbözô pajzs-
tetvek és takácsatkák ágak felületén, azok hónal-
jaiban megbúvó lárváit, tojásait, egyesek kifejlett 
egyedeit, a téliaraszolók és levéltetvek fás része-
ken rügyek közelében lapuló tojásait, a vértetû 
gyökérnyakon telelô megdermedt egyedeit, a 
körtelevélbolha ugrásra kész kifejlett nôstényeit, 
az amerikai szôlôkabóca lappangó tojásait.

A GOMBÁS betegségek közül a csonthéjasok 
monília és levéllyukacsosodás betegségének, az 
alma és ôszibarack lisztharmatának, az ôszibarack 

tafrinájának, a körte 
varasodásának, a ri-
biszke, köszméte ame-
ri kai lisztharma tá nak 
az ágakon, vesszôkön, 
gyümölcsmú miákon, 
rügyek felületén, vagy 
fekélyes sebeken, se-
bekben telelô alakjai 
érhetôk el könnyen nö-
vényvédelmi kezeléssel 
ebben az idôszakban.

Ezenkívül, többfé-
le parazita baktérium, 
mint pl. a csonthéjasok 
gutaütése, az almástermésûek tûzelhalása, vagy a 
dió kórokozójának gallyak, ágak fekélyes sebeiben 
megtapadó képletei ellen tud hatékony lenni ez a 
tavaszi ténykedés.

Fontos az idôzítés és a kivitelezés! Ideje kora 
tavasszal, a rügyfa ka dáshoz minél közelebbi idô-

Minden tavasszal aktuális

A lemosó készítmények egy része kisebb dó-
zisban fakadás után is alkalmazható, a vege-
táció során is hatékony. Ezt az információt 
a készítmények használati utasításai mindig 
tartalmazzák. Ilyen pl. a legtöbb réz ható-
anyagú szer, melyek kínálata nagyon gazdag 
(a táblázatunkba nem is fért bele mind).

 Jó tudni!
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szak legyen, amikor a felmelegedés hatására a 
telelô kártevôk már éledeznek, kezdenek moco-
rogni, és a kórokozóknál is fokozódik a sejtlégzés. 
Mindenképpen elôzze meg a metszés, a mecha-
nikai növényvédelem, a kéregkaparás, a nagyobb 
vágási felületek fasebkezelése. Kivitelezésnél bô 

lémennyiséggel kell dolgozni, csurgásig legyen 
nedves a fa. 

Alapvetôen olaj, réz és kén hatóanyagú sze-
rek, illetve ezek különbözô gyári kombinációi a 
legalkalmasabbak lemosóként a szôlôs- és gyü-
mölcsöskertekben. Ismerni és tudni kell, hogy 
mi ellen szükséges kezelni, milyen kártevô vagy 
kórokozó lehet jelen a fákon, bokrokon, tôkéken, 
és ez alapján kell eldönteni, melyik szert válas-
szuk. Olaj hatóanyagú szert akkor kell bevetni, ha 
állati kártevô ellen a legszükségesebb a kezelés, 
ként is tartalmazót akkor, ha elôzô évben súlyos 
lisztharmatfertôzés is volt tapasztalható, a rezet 
pedig az egyéb gombás, valamint baktériumos 
fertôzés fenyegetettsége esetén.

A lemosó készítmények nem csodaszerek, 
nem is olcsók, de használatuk és idôzítésük min-
denképpen egy nélkülözhetetlen preventív véde-
kezési technika része, mely során a cél, hogy a 
várható kártételek a lehetô legkisebb arányúak 
legyenek, meglépve ezzel az elsô lépést, hogy 
bôséges, egészséges, jó minôségû gyümölcsöket 
szüretelhessünk.

Taxner Ágnes

A leggyakrabban használt kombinált hatóanyagú, lemosásra alkalmas készítmények, melyek 2019 januárjában 
engedéllyel rendelkeznek, a következôk lehetnek, a teljesség igénye nélkül:
Szer neve Hatóanyaga Hol használható Mi ellen hat
Agrokén kén+olaj (paraffin)

almások, csonthéjasok, 
bogyósok, szôlô

lisztharmat, tafrina és állati 
kártevôkNevikén kén+olaj (paraffin)

Vektafid S kén+olaj (paraffin)
Bordóilé+kén NeoSc bordeaux-i keverék (réz)+kén gyümölcsfélék, szôlô

baktériumok, gombás 
betegségekVegesol eReS réz+kén (+olaj a tapadáshoz)

almások, csonthéjasok, 
köszméte, ribiszke, málna, 

szôlô

Vektafid R réz+olaj (paraffin)
almások, csonthéjasok, 
héjasok, málna, szôlô, 

dísznövények

baktériumok, gombás 
betegségek a lisztharmat 
kivételével és kártevôk

Olajos rézkén réz+kén+olaj (paraffin) almások, csonthéjasok, 
bogyósok, szôlô, díszfák

baktériumok, gombás 
betegségek és kártevôk

Az egy hatóanyagot tartalmazó, lemosásra alkalmas készítmények, melyek 2019 januárjában engedéllyel rendelkeznek, 
a következôk lehetnek, a teljesség igénye nélkül:
Szer neve Hatóanyaga Hol használható Mi ellen hat
Biola-Agro olaj (növényi) almás, csonthéjas

állati kártevôkCatane olaj (paraffin) almás, csonthéjas
Vektafid A olaj (paraffin) alma, díszfák
Champ DP rézhidroxid almás, csonthéjas, bogyós baktériumos, gombás 

betegségek a lisztharmat 
kivételével

Cuproxat FW rézszulfát almás, kajszi-, ôszibarack
Rézoxiklorid 50 WP rézoxiklorid almás, csonthéjas, bogyós
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Még élénken él emlékeimben a karácsonyi 
sült kacsacomb és a bejgli íze és illata, de az 
idô megállíthatatlanul halad a tavasz felé. 
Nem volt túl hideg eddig, de korai lenne 
még temetni a telet. Ugyan jólesik a meleg 
szobából kifelé tekinteni az ablakon, de 
már tervezgethetjük a tél végi teendôinket. 
Cikkemben a tápanyagutánpótlás 
fontosságáról szeretnék néhány szót ejteni.

KEZDHETJÜK! Hajlamosak vagyunk máshogy 
nézni a növényekre. Míg állatainkat szorgalmasan 
etetjük, a növényeink táplálásáról sokszor elfelejt-
kezünk. Nemcsak a gyümölcsfáknak, a szôlônek, 
a gyepnek, de a tujáinknak is szüksége van táp-
anyagra. A klímaváltozás jelei egyre erôsebben 
jelentkeznek nálunk is, az a kevés hó, ami lehull, 
azonban segíthet a tápanyag talajba juttatásá-
ban. Bátran szórjuk ki a hóra például a mûtrágyát, 
az olvadás segít a tápanyag talajba szívódásában. 
Természetközelibb tápanyag-utánpótlás szerves 
trágyával, illetve komposzttal végezhetô.

A KOMPOSZTÁLÁS FONTOSSÁGA Egy átlagos 
kertben megtermelôdik annyi komposztálható 
zöldhulladék, amivel a szükséges tápanyag men-
nyiségének nagy része pótolható lenne. De a kom-
posztálás macerás… komposztálót kell építeni, 
vagy vásárolni, a belepakolt növényi részeket néha 
meg kell öntözni, tömöríteni, hogy jó minôségû 
komposzt keletkezzen belôle. Rohanó világunkban 
sokunknak nincs ideje még ezzel is pepecselni, így 
a lemetszett szôlôvesszôk és gyümölcsfagallyak 
vagy a tûzben, vagy a zöldhulladékos zsákban 
végzik.

SZERVES TRÁGYA Mivel az állattartás hát-
térbe szorult, szerves trágyához jutni, azt kijut-
tatni nem olyan egyszerû, és el is szoktunk tôle. 
A kapható komposztált, illetve pelletált mar-
ha- és baromfitrágyák jó minôségûek, viszont 
fajlagosan drágák, inkább a dísznövényeink, pa-
lántáink alá ajánlom. Legelterjedtebb marha- és 

baromfitrágyák a teljes-
ség igénye nélkül: Florimó 
komposztált marhatrágya, 
Marhajó, Tribu. Baromfi-
trágyák: Organic, Tyúkanyó, 
Italpolina. Ha a kertünk nagyobb, 
akkor még mindig a mûtrágyázás a takarékosabb. 

MÛTRÁGYA Egy kis gyorstalpaló a tápanyagok-
kal kapcsolatban: 

N – A nitrogén a zöld felületek növekedéséhez 
szükséges, könnyen felvehetô, viszont a túlzott 
nitrogénadagolás hatására növényeink felnyur-
gulnak, a sejtfalak elvékonyodnak, érzékenyebbek 
lesznek a betegségekkel szemben.

P – A foszfor a növények generatív (szaporító) 
szerveihez fontos, így pl. a gyökérképzôdéshez, 
virágokhoz, és ezáltal a terméshez is. A kapha-
tó foszfortartalmú mûtrágyák lassan alakulnak 
át felvehetô formába, így célszerû még ôsszel 
(pl. NPK 0-10-24-es) vagy télen-kora tavasszal pl. 
NPK 3 × 15-ös, vagy NPK 8-15-15-ös formájában 
kijuttatni, így mire a növényeinknek szüksége van 
rá, a foszfor már rendelkezésre áll.

K – A kálium a termés ízének és minôségének 
javításában, a cukorképzôdésben segít. A káliumtar-
talmú mûtrágyákra is általánosságban igaz, hogy 
lassan alakulnak át felvehetô formába. A foszfornál 
felsorolt mûtrágyák is tartalmaznak káliumot.

A gazdaboltokban kapható 5 kg-os ki sze re-
lések kb. 100 m2 területre elegendôk. Széles a 
választék, mindenki megtalálja a számára árban 
is megfelelô terméket. Van, akinek a fentebb 
említett NPK 0-10-24-es, vagy NPK 15-15-
15-ös, míg másoknak a nagyobb kiszerelésben 
kapható Cropcare (25 és 40 kg), Yaramila 
Complex (25 kg), illetve a kisebb kiszerelésû, 
de tartós hatású Florimo, Substral vagy Compo 
termék felel meg. 

Forduljanak bizalommal a szakképzett 
kollégákhoz, akik segítenek a legmegfelelôbb 
mûtrágya kiválasztásában.

Andrej András

Tápanyagot a növényeknek



A február még nem az igazi kerti szezonkezdet 
ideje, hiszen a tél utolsó heteiben még nem 
lehet belekezdeni az ültetési feladatokba, 
ugyanakkor éppen most idôszerû a talaj 
felkészítése a vészesen közelgô tavaszi 
kertbeindításra! Érdemes pár alapfeladatot 
februárra ütemezni, hiszen így a márciusi 
munkákat hamarabb el lehet majd kezdeni, és 
a jó idô beköszöntekor nem kell már ezekkel a 
fárasztó és kevésbé szórakoztató teendôkkel 
törôdni.

Az enyhébb februári napokon tehát elkezdôdhet 
a kert földjének átmozgatása, felfrissítése, gyom-
mentesítése, vagy adott esetben a cseréje. Lássuk 
sorban, mik az eshetôségek és a teendôk!

ÁTMOZGATÁS Legyen szó veteményeskertrôl, 
díszágyásokról, vagy csak egyszerû pázsitról, 
az optimális növekedés egyik alapvetô záloga a 
megfelelô állagú és minôségû talaj. A tél végi, kora 
tavaszi megszokott ásás szinte elengedhetetlen, 

hiszen a télen összetömörödött föld jelen álla-
potában alkalmatlan a vetésre, ültetésre. Az elsô 
feladat ezért az átmozgató ásás, mely elvégezhetô 
kéziszerszámmal és géppel is. Utóbbi a jól ismert 
rotációs kapa, melynek használatát könnyen el 
lehet sajátítani, bevetésével pedig a tenyérsebzô 
ásónyél teljesen mellôzhetô. A gép kapafejei álta-
lában cserélhetôk, így az ágyás méretéhez, vagy 
az átmozgatni kívánt talajmélységhez állíthatók. 
A kapálás – történjen kézzel vagy géppel – nem-
csak a talaj fellazítása miatt fontos, hanem a 
gyommentesítés miatt is. A gazok a kultúrnövé-
nyeket beelôzve jelennek meg a kora tavaszi kert-
ben, így aki nem akarja a márciust a gyomfélék 
irtásával tölteni, jól teszi, ha idejekorán szanálja 
azokat. A gyomnövényeket mindenképpen a fel-
magzás elôtt kell eltávolítani, különben a prob-
léma megsokszorozódik. Aki pedig gépi kapálást 
tervez, azért idôzítse koránra a munkát, mert a 
már szárba szökkent gazok a forgó kapafejre fel-
tekeredve ellehetetlenítik a munkát. 

TÖMÖRÍTÉS A fellazított talaj az ásás végeztével 
több-kevesebb tömörítést is igényel. A vetemé-
nyeskertben alig kell ezzel foglalkozni, hiszen az 
ültetés, vetés nem kíván sík, döngölt talajt. A dísz-
ágyások, virágágyások területét esztétikai okok 
miatt érdemes síkra alakítani. A gyepes rész földje 
viszont alapos „kiegyenesítést” igényel, hiszen a 
laza, hepehupás talajra kiszórt fûmagok süppedôs 
talajú, egyenetlen felületû pázsitot eredményez-

Tél végi talajmunkák
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Kerti tipp
Az extrémebb talajtípusok (erôsen kötött-
agyagos, nagyon laza-homokos) kevés dísz-
és haszonnövénynek megfelelôk, így ha a 
kerti talaj ilyen, mindenképp foglalkozni kell 
vele. A kötött típusokat homok, humusz ada-
golásával, a laza közeget pedig komposzt, 
szerves trágya beforgatásával javíthatjuk!
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nek, ami nem csupán esztétikai probléma, de a 
füvön való közlekedést is nagyban nehezíti majd!

A termôközeget persze nem csupán átmoz-
gatni kell, hanem szükség szerint gazdagítani is. 
Az átlagos kiskertekben nincs szükség speciális 
tápanyagokra. Az érett komposzt vagy istálló-
trágya biokertészkedés esetén is nyugodt szívvel 
felhasználható, ezeket az anyagokat a gyommen-
tesítést követôen, de még az átmozgató ásás fázi-
sában érdemes kijuttatni, hogy a talaj mélyebb ré-
tegeibe is eljussanak. Aki eddig nem komposztált, 
most fontolóra veheti, hiszen a tavaszi kertbein-
dítás bôségesen fog szolgáltatni zöldhulladékot, 

melyet komposztálva jövôre már saját bio táp-
anyag kerülhet az ágyásokba!

TALAJCSERE Nem ritka az sem, hogy átfogó ta-
lajcserére van szükség, így az ásás és kondicioná-
lás helyett a földréteget a kellô mélységben el kell 
távolítani, és friss, tápanyagdús közeggel kell he-
lyettesíteni. Erre a mûveletre extrém sovány, nö-
vénynevelésre alkalmatlan minôségû, vagy erôsen 
szennyezett talaj esetén lehet szükség, de gya-
kori a talajcsere az új építésû házak kertjeinél, az 
építkezés ugyanis rendszerint erôsen szennyezi a 
földet (építési törmelékkel, vegyi anyagokkal), így 
elôrelátó dolog ezzel biztosítani a késôbbi sikeres 
ültetéseket. A talajcsere lokálisan is elvégezhetô, 
ha például a gyepnek megfelelô a közeg, de a ve-
teményeskertben már jobb minôségû földre len-
ne szükség. Ilyenkor az érintett terület földjének 
40-60 centiméteres mélységben való eltávolítása 
és friss talajjal való helyettesítése a jó megoldás. 
Kisebb alapterületen a legkézenfekvôbb a zsákos 
termôföld használata, így mind a szállítást, mind a 
kihelyezést házilag is könnyedén meg lehet oldani!

Megyeri Szabolcs

Növényeink fejlődéséhez az egyik legfontosabb tényező 
a jó minőségű virágföld. A növény hamar elhasználja a 
földet melyben neveljük, a cserép szűkké válik. 

A FLORIMO virágföld
Elsősorban laza és légáteresztő, így a gyökérzet 
növekedik és levegőhöz jut, struktúrája megköti 
a tápanyagokat, hogy szükség esetén a növény  
rendelkezésére álljanak. Virágföldünk víztartó, 
hogy ne száradjon ki és a tápanyagokat eljuttassa 
a növénynek.

A megfelelő időben, növénytípusnak megfelelő 
földkeverékbe és edénybe való átültetés teremti 
meg az erőteljes fejlődés feltételét.

A FLORIMO® virágföld számos változatban 
áll a növénykedvelők rendelkezésére, keresse 
szakárudákban, gazdaboltokban, üzeltekben.

Megújult termékek
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A legtöbb, általunk retekként ismert zöldségünk a 
káposztafélék népes családjának tagja.  
A hónapos retek a primôr zöldségféléink 
egyike, amely rövid tenyészidejével és egyszerû 
termesztéstechnológiájával kiemelkedik a korán 
vethetô fajok közül. A hónapos retek azonban csak 
egyike a hazánkban termesztett retekféléknek:  
a jól ismert piros, gömb alakú fajtatípus mellett 
igen nagy népszerûségnek örvendenek az 
úgynevezett nyári és ôszitéli fajták is. 

A HÓNAPOS RETEK TERMESZTÉSE A hónapos 
retek termesztése több ezer éves múltra tekint 
vissza, amely nem véletlen. Már a neve is utal az 
egyik legfontosabb tulajdonságára, a rövid te-
nyészidejére, amely ténylegesen közel egy hónap.  
Az ország bármely részén biztonsággal ter meszt-
he tô, mindössze arra kell ügyelni, hogy elegendô 
fényhez jusson, hogy a gumók megfelelô ütemben 
fejlôdhessenek. A kora tavaszi, ingadozó, alacso-
nyabb hômérséklet nem okoz gondot, hiszen a re-
tek hidegtûrô növény, a csíranövények a pár fokos 
mínuszokat is károsodás nélkül elviselik.

A hónapos retek 
és egyéb 
retekfélék

A friss, piros, ropogós hónapos retek a ta-
vasz, a húsvét egyik jellegzetes zöldségnövé-
nye. Magas, a paradicsoméval közel azonos 
C-vitamin-tartalma miatt különösen érté-
kesnek minôsül ebben az idôszakban. 
A retkek csípôs íze a mustárolaj-tartalmuk-
nak köszönhetô. Ugyanez a vegyület talál-
ható meg a mustárban és a tormában, csak 
sokkal nagyobb mennyiségben. 

 Jó tudni!
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Szaporítása helyre vetéssel történik, 2-3 cm 
mélyre. Elég korán, már március közepén ki is ke-
rülhet a területre. Egy négyzetméterre 50-100 db 
magot is vethetünk, vagy számolhatunk 25-30 db 
maggal folyóméterenként 10-20 cm sortávol-
ság és 4-8 cm-es tôtávolság mellett. A vetés 
sûrûségét természetesen a fajta mérete hatá-
rozza meg, de a legtöbb hónapos retek esetében 
jól használhatók ezek az adatok támpontként, 
amennyiben nem találunk a vetésre vonatkozó in-
formációt a vetômagos tasakon.

PRAKTIKÁK A retek vetésével kapcsolatban meg 
kell említeni egy igen ügyes, praktikus megoldást, 
amelyet sokan alkalmaznak kiskerti termesztés-
nél. A retekkel közel egy idôben vetjük a sárga-
répát is, és ez a két faj gyakran egy ágyásba, sôt, 
egy sorba is kerül! A sárgarépa kelése vontatott, 
ami azt jelenti, hogy az apró, alig látható kis nö-
vények nagyon lassan bújnak ki a talajfelszínre. 
Ez megnehezíti az ágyás ápolását, mivel nagyon 
óvatosan kell kapálni, nehogy kárt tegyünk a kelô 
növényekben, amelyeknek a sora azonban alig 
kivehetô. Ezért vetünk retket a sárgarépa sorába, 
hiszen a retek gyorsan fejlôdik, leveleivel mutat-
ja a növénysorokat. Mire a retek kezdene „útban 
lenni” a sárgarépának, addigra a retekgumók ki 
is fejlôdnek, szedésre készek, a retek felszedését 
követôen pedig az ágyást teljes egészében birtok-
ba veheti a sárgarépa.

Egy másik megoldás a hónapos retek termesz-
té sé nél az elôveteményként történô haszno sí tás. 

Rövid tenyészideje miatt hamar lekerül a te rü let-
rôl, így az ágyás abban az évben még egy növény 
termesztésére fordítható. Kerülhet utána például 
bab vagy borsó, de paradicsom vagy paprika is 
ugyanarra a területre. 

 
ÁPOLÁSI MUNKÁK A tápanyag-utánpótlásra 
és az öntözésre gondot kell fordítani. Lehetôség 
szerint ne adjunk szerves trágyát a retekfélék 
alá, mert a talaj magas nitrogéntartalma miatt a 
gumó hajlamos lehet a repedésre és a pudváso-
dás ra, illetve csípôssé válhat. Amennyiben a már-
cius nem hoz elég csapadékot, szükség lehet némi 
vízpótló öntözésre a gumó hízásának idején. Ki-
sebb vízadagokat adjunk ki, mielôtt teljesen kiszá-
rad na a talaj. 

A hónapos retek legnépszerûbb fajtái egyszínû 
pirosak és gömbölydedek, de érdemes megpróbál-
kozni a kétszínû (fehér-piros színátmenetes) és a 
hosszúkás, hengeres változatokkal is, hiszen így 
még színesebb és változatosabb lehet a kora ta-
vaszi friss zöldségkínálat otthon.

Kerti tipp
A fekete retek a házi orvoslás fontos alap-
anyaga a téli idôszakban. Felsô légúti pa-
naszokra, köhögésre lereszelve, mézzel 
elkeverve ajánlott fogyasztani. A méz kel-
lemesen ellensúlyozza a fekete retek igen 
csípôs, erôteljes ízét.
Egyes retekfajták levele kevésbé szôrös. Eze-
ket érdemes salátaként hasznosítani, mert 
különleges ízükkel hozzájárulhatnak a friss 
salátakeverékek gazdagításához. 



EGYÉB RETEKFÉLÉINK A piacon a nyári hóna-
pokban megtalálható, többnyire egyszínû, meg-
nyúlt, répatest alakú, fehér retkek a nyári fajták 
közé sorolhatók. Ezeknek a fajtáknak a tenyészi-
deje hosszabb, 50-70 nap. Vetésük április-május 
folyamán idôzítendô. 

Az egyik jellegzetes nyári fajtatípus a sör-
retek, más néven vajretek vagy vajrépa. Egyre 

nagyobb népszerûségnek örvend, köszönhetôen  
lágy ízének, puha állagának és egész éves el ér-
he tô ségének. A másik fajtatípus, amely csaknem 
folyamatosan jelen van a piacon, a jégcsapretek. 
Állaga keményebb, inkább a karalábééhoz hason-
lítható, és ennek megfelelôen – a nyers fogyasz-
táson felül – alkalmas fôzelék- vagy töltött ételek 
készítésére is.

Az ôszi–téli fajták színe fehér vagy fekete, a 
nagyobb méretû gumók alakja lehet gömb, lapí-
tott gömb vagy répatestû. Ezeknek a fajtáknak a 
tenyészideje hosszabb, 90-110 nap, augusztustól 
akár november közepéig is vethetôk. A többi faj-
tatípussal ellentétben a téli retkek jól tárolhatók.

Egyes késôbbi vetésû, hosszabb tenyészidejû 
sörretekfajtákat is az ôszi retkek közé sorolják, 
míg az egyik legfontosabb téli retektípus a fekete 
retek. Nevét a vastag, szinte már kéregszerû „hé-
járól” kapta, amelyet igen nehéz lefejteni a gumó-
ról. A retkek között egyedülálló módon, megfelelô 
körülmények között akár tavaszig is tárolható. 

Dr. Szabó Anna

biztos védelem

megelőzés

ALFA SOLO

A biztos védelem

egyetlen útja a szigorú

megelőzés.

Használja az

ALFA SOLO-t!
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A szôlô történetével gyakorlatilag egyidôs  
(kb. 8000 éves) annak metszése is. Már az 
ókori ember is metszette a szôlôt, így 
szüretelve ízletesebb és tetszetôsebb fürtöket. 

Mindazonáltal a következô kérdés jogosan me-
rül fel bennünk: feltétlen szükséges-e metsze-
nünk a szôlôt? Mi történne abban az esetben, ha 
nem metszenénk meg a növényt? A liánnövény 
termôvesszôi felkopaszodnának, a hajtásnöveke-
dés visszaesne, ugyanakkor a sok hajtás árnyékolt 
lombozatot eredményezne, amelynek belsejében 
apró méretû fürtök és bogyók magas sav- és ala-
csony cukortartalom mellett érnének be.

 A minôségi problémák mellett jelentôs nö-
vényvédelmi kockázat is fellépne, a gombás be-
tegségek (peronoszpóra, lisztharmat) és egyes 
kártevôk (pl. molyok) felszaporodása miatt. 
A válasz tehát egyértelmû: a szôlôt metszeni 
szükséges. 

 Minôségi borszôlôtermesztésben, különösen 
pedig a csemegeszôlô-termesztésben a metszés 
nem elhagyható technológiai elem (1. ábra).

MIKOR SZÜKSÉGES METSZENI? A mûvelet a 
lombhullástól a fakadásig folyamatosan vé gez he-
tô. A hideg napokon történô metszés sem jelent 
semmilyen veszélyt a növény számára, legfel-
jebb ergonómiai szempontból nem javasolható. 

Az ónos esôket követôen, a rügyekre/vesszôkre 
fagyó jég esetén a metszést azonban fel kell füg-
geszteni, mivel ez esetben a növényt károsítjuk, 
szöveteit pedig roncsoljuk.

A KÖNNYEZÉS GYENGÍTI A TÔKÉKET? Tavas-
szal, amennyiben a talaj kellôen felmelegedett 
már, a metszési sebfelületeken víztiszta kön-
nyezési nedv jelenik meg. Ez egy olyan természe-
tes folyamat, ami a nedvkeringés beindulásával 
magyarázható, de a növény számára nem jelent 
kockázatot. Mindössze arra ügyeljünk, hogy ez a 
könnyezési folyadék ne folyjék rá az alatta lévô 
rügyekre, a szôlôvesszôket oldalirányban, a rü-
gyekre merôlegesen és ferdén vágjuk meg. 

MILYEN ALAPSZABÁLYAI VANNAK A MET
SZÉSNEK? A jól kialakított tôkeformán gyakor-
latilag csak az éves vesszôket kell visszavágnunk, 
többéves részeket csak igen ritkán. Ezeknél arra 
figyeljünk, hogy az ízközök közepén, kellôen távol 
vágjuk a metszlapot a rügyektôl (ellentétben több 
gyümölcsfaj metszésével) (2. ábra) 

Ceruzavastagságú, vagyis a 6-8 milliméteres 
vesszôket szükséges meghagyni. A túl vékony, 
vagy lényegesen vastagabb vesszôk sem alkalma-
sak metszési elemnek. 

A tôkén lévô elágazásokat (termôalapok) úgy 
alakítsuk ki, hogy azok ne okozzanak túl zsúfolt 

Metszési javaslatok

1. ábra 2. ábra



lombozatot: ennek érdekében általában a kordon-
karokon 20-25 centiméterenként (metszôollónyi 
távolság) hagyjuk meg azokat. 

A szôlôtôkék nagy részén 20-30 rügyes ter-
helést hagyjunk. Ez alól kivételt jelenthetnek a 
kis tôkeformák (fejmûvelés, bakmûvelés), ahol 
jellemzôen 10-12 rügy/tôke terhelést alakítunk ki.

A kis fürtû, kis termôképességû fajták (Szürke-
barát, Leányka, Merlot) esetében hosszú metszési 
elemként 12-14 rügyes szálvesszôket is hagyjunk 
a tôkén, így elfogadható termésmennyiséget ér-
hetünk el. A szálvesszôket még a fakadás elôtt le 
is kell kötni, vízszintesen (Guyot-mûvelés), vagy 
ívesen (ernyômûvelés) (3. ábra). 

A bôtermô, nagy fürtû fajtákat (Hárslevelû, 
Kadarka) jellemzôen rövid metszésben részesítjük 
és csapra metsszük. Esetükben 2 rügyes rövid- és 
4-5 rügyes hosszúcsapokat érdemes meghagyni. 
A rövid elemek (ugarcsapok) minden esetben a 
hosszabb elemek alatt kell hogy elhelyezkedjenek. 
E fajták termesztésében jó megoldás lehet az ala-
csony, vagy középmagas kordonmûvelés alkalma-
zása (4. ábra).

Minden szôlôtôke egy önálló egyed, így met-
szésük egyedi elbírálás alá esik. Ha egy legyen-
gült tôkérôl vagy pótlásról van szó, csökkentsük 
a rügyszámot és inkább rövidcsapokat hagyjunk 
meg. Ha viszont a növényen szinte csak 10 mm 
feletti vastagságú vesszôket találunk, ez esetben 
akár 3 hosszú szálvesszôvel is terhelhetjük azt.

 Terjék Lajos – Dr. Barócsi Zoltán

3. ábra 4. ábra

Metszés nélküli szôlôültetvények léteznek 
ugyan a világ mediterrán régióiban, de még 
ezeken az ültetvényeken is alkalmaznak gé-
pesített lombozatritkítást a fényviszonyok 
javítása érdekében. 

 Jó tudni!
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Természetes szakértők

• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozó-mentes, nincsen szaga,, nincs benne gyom
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2, vagy 25 kg / 170 m2

HOSSZANTARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE, KERTEKBE
HOSSZANTARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE, KERTEKBE

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



A faiskolákból a növények leghamarabb 
októberben kerülhetnek ki, így a facsemeték 
csak november elején, közepén jutnak 
el a termelôkhöz. Az ôsz utolsó hónapja 
viszont nem mindig szolgál ültetéshez 
ideális körülményekkel, feltételekkel, ezért 
sokan kényszerülnek arra, hogy a téli 
fagyokat elkerülve, tavasszal kezdjék meg a 
munkálatokat. 

A mûanyag konténerek elterjedésével a cserjéket 
és fákat az év bármely szakában ültethetjük, a 
gyümölcstermô növényeknél mégis inkább a ha-
gyományos ôszi lombhullás utáni, ún. szabadgyö-
keres ültetési mód jellemzô. 

Az ôszi ültetés azért maradt meg a köztudat-
ban, mert a faiskolák 2 éves oltványokat adtak ki 
régebben, amelyek hamarabb befejezték a vege-
tációt, mint a mostanában forgalmazott 1 éves 
oltványok. A 2 éves növényeket már októberben ki 
lehetett ültetni, így a facsemetéknek volt elég ide-
je megfelelô gyökérzetet ereszteni és felkészülni a 
hidegre. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a 
jelenleg forgalmazott, kevésbé ellenálló, fiatalabb 
oltványok kiültetését érdemesebb ôsz helyett ta-
vaszra ütemezni.

Az ültetés felelôsségteljes folyamata már a 
faiskolában kezdôdik, ahol ki kell választani a 
megfelelô alanyú és fajtájú csemetét. Minden-
ki a személyes ízlésének megfelelô színû, ízû, 
érési idejû stb. fajtára tegyen szert. Ügyelni kell 
arra, hogy a csemete ne legyen kiszáradva, amit 

fel lehet ismerni arról, hogy a törzsének vagy a 
vesszôinek a kérge ráncos, szikkadt. A megvá-
sárolt csemetéket gondosan becsomagolva kell 
szállítani, a kertbe érkezés után pedig egy napra 
vízzel teli vödörbe kell állítani, hogy az elveszí-
tett nedvességet pótolni tudja. Ha a csemetét 
nem tudjuk azonnal elültetni, akkor nyirkos ho-
mokban, lehetôleg pincében néhány napig lehet 
tárolni.

A tavaszi ültetéskor van néhány dolog, amit 
feltétlenül szem elôtt kell tartani, ha azt akarjuk, 
hogy megmaradjon és teremjen a fa: 

TALAJHÔMÉRSÉKLET A sikeres ültetéshez 
nem elég, hogy a talajjegesedést elkerüljük. Ah-
hoz, hogy a növény életképes maradjon, leg-
alább 8-10 °C-os földbe kell ültetnünk. Míg a 
levegô hômérséklete nem melegszik fel nagyjából  
10-15 °C-ra, felesleges ültetéssel próbálkoznunk, 
mert nem indul meg a növény gyökeresedése. Fa-
gyos talajba semmi esetre se ültessünk fákat.

Gyümölcsfák tavaszi telepítése

Kerti tipp
Ahol sok talajlakó kártevô (pl. cserebogárpa-
jor, drótféreg, százlábú stb.) él, ott ajánlatos 
a megmetszett gyökérzetet ta laj fer tôt lenítô 
szerrel kevert agyagpépbe mártani, majd úgy 
állítani a gödör közepébe. 
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MÉRET Ültetéskor az sem mindegy, mekkora teret 
adunk a facsemetének. A gödör kiásásakor ügyelni 
kell arra, hogy az kétszerese, háromszorosa legyen 
az oltvány gyökérzetének, illetve hogy a növény 
körülbelül ugyanolyan mélyre kerüljön, mint a fa-
iskolában volt, hogy ideális lehessen a gyökerek 
fejlôdése.

GYÖKEREK IGAZÍTÁSA Tavaszi ültetéskor kü-
lön figyelmet kell fordítani a gyökerek metszé-
sére. Az ôszi eljárással szemben ilyenkor csak 
a gyökerek végét kell egy kicsit visszavágni. 
A gyökérmetszésre azért van szükség, hogy meg 
lehessen szabadulni a vastagabb, roncsolt, törött 
gyökérvégektôl, és segíteni lehessen a vékony, fel-
szívó hajszálgyökerek fejlôdését. 

ÖNTÖZÉS, FELKUPACOLÁS, KARÓZÁS Ül-
tetéskor mindig hangsúlyos és fontos a talaj-
taposásos tömörítés után az öntözés. Száraz 
idôben ajánlatos a csemetét kétszer-háromszor 
alaposan beöntözni. A frissen kiültetett facse-
mete akár 10-20 liter vizet is elbír, ám hogy az 
öntözôvíz ne párologjon el róla egy napsütéses 
tavaszi délutánon, fel kell kupacolni a növényt, 
ami a kiszáradástól és az elfagyástól is védelmet 
nyújt. Ez az ideiglenes földkupac 2-3 héten belül 
eltávolítható. Karózni csak a gyenge suhángokat 
kell. A frissen ültetett csemeték vesszôit tavas-
szal vissza kell metszeni.

TRÁGYÁZÁS Ha mindenképpen trágyázni sze-
retnénk a földet, amelybe ültetünk, nem szabad 
elfelejteni, hogy a csemete gyökerei nem érintkez-
hetnek a trágyával. A trágya és a gyökérzet között 
feltétlenül földréteget kell képezni, ugyanis a gö-
dör betemetésekor a trágya elkezd bomlani, akár 
60-70 °C-ra is felmelegszik, mely hômérsékleten 
a 15-20 cm földdel el nem választott gyökerek 
megfônek.

Dr. Karacs-Végh Anita

CSONTHÉJASOK Vannak olyan gyümölcsök, 
amelyeket nem is érdemes hagyományos 
módon ôsszel kiültetni. Mivel a csonthéjasok 
igen érzékenyek a téli idôjárási viszontagsá-
gokra, ajánlott ôket tavasszal beszerezni a 
faiskoláktól, és melegebb földbe ültetni. Te-
hát ha ôszibarackot, kajszibarackot, meggyet 
vagy cseresznyét akarunk ültetni, pár héten 
belül elérkezik a cselekvés ideje.

 Jó tudni!
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Természetes szakértők

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

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

A szalagot ki kell cserélni, 
ha tele lett kártevőkkel.

RAGACSOS 
CSÍKCSAPDA

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

ITT AZ IDEJE A FÁK 
TAVASZI VÉDELMÉNEK!
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3.
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Amikor elérkezik a téli idôszak, kedvenc 
növényeink teleltetése nem merülhet ki 
annyiban, hogy a meleg szobába költöztetjük 
és ezzel ideálisabb környezetet teremtünk 
nekik. Oda kell figyelni növényvédelmi 
szempontból is, mert ilyenkor is 
felszaporodhatnak bizonyos kártevôk.

KÖZÖNSÉGES TAKÁCSATKA (Tetranychus urti
cae) Gyakran lehet találkozni azzal az esettel, 
hogy a leandert „biztonságba”, meleg szobába 
elhelyezték télire, a levelei mégis kifehéredtek, 
lepotyogtak. Ezt bizony a közönséges takácsatka 
okozza, ami a meleg hatására felszaporodik és 
igen jelentôs károkat okozhat. A kártevô minden 
mozgó, fejlôdési alakja a növénnyel táplálkozik. 
A levelek fonákjának szívogatása közben egy 
pókhálószerû szövedékkel veszik körül magukat, 
melynek védelmében zavartalanul károsíthatnak. 
Ennek hatására a levelek színén világos, apró 
foltok alakulnak ki, mely foltok késôbb összeol-
vadnak. A szúrásoktól fokozódik a növény páro-
logtatása, és klorofillelhalás következik be. Elôször 
az alsóbb leveleken jelennek meg ezek a tünetek, 
melyek fölfele haladnak, amerre a kártevôk is. 
Ezen jelek figyelmen kívül hagyásának következ-
ménye lehet, hogy tavaszra az egész növényünk 
felkopaszodhat. 

Fontos rendszeresen figyelni a leandereket, 
és a kártétel észrevétele után azonnal elkezdeni 
védekezni ellene. Kémiai védekezésként kizárólag 

atkaölô szerek használhatók. Itt fontos még egy-
szer kiemelni, hogy a kártevô a levél fonáki részén 
található, így a növényvédô szert közvetlenül oda 
kell kijuttatni, mivel az atkaölô szerek többsége 
kontakt hatóanyagú.

A levegô páratartalmának növelésével, 
szellôztetéssel, a növények rendszeres lezuhanyo-
zásával megelôzhetô a takácsatka megjelenése a 
lakásokban. 

LEANDER LEVÉLTETÛ (Aphis nerii) A leander  
leveleinek torzulását okozhatja ez a kártevô, ami 
a növény virágszárait és fiatal leveleit szívogat-
ja, és ennek hatása mutatkozik meg a leveleken. 
A leander levéltetû testének színe arany- vagy 
narancssárga, hossza 1,8-2,2 mm. A feje, a csáp-
jai és a lábai sötétbarna színûek. Nôstényei szár-
nyatlanok. Júniusban a fiatal selyemkóró leveleit 
és virágait támadja meg, majd júliusban telepszik 
át a leanderre. A táplálkozásuk során mézharma-
tot ürítenek, melyen korompenész telepedik meg. 
Ez egyrészt esztétikai kárt okoz, másrészt hosszú 

21

A leander növényvédelme

Kerti tipp
Ha a lakásban tartott dísznövényeken jelent-
kezik a kártevô, akkor a növényvédô szeres 
kezelést mindenképpen szabadtéren kell el-
végezni.

LevéltetûTakácsatka



távon csökkenti a növény fotoszintetizációs 
képességét. A kártevô észlelésekor érdemes a 
növényt felszívódó szerekkel permetezni, majd 
a kezelést többször megismételni. Ha a tetveket 
sikerült elpusztítani, ajánlott alaposan lemosni a 
korompenészes részeket is.

LEANDER PAJZSTETÛ (Aspidiotus nerii) 
Hazánkban igen gyakori kártevô. A leander föld 
feletti részeit szívogatja, legfôképp a levelek 
fonákján táplálkozik, s közben mézharmatot ürít. 
Erôs fertôzéskor a szívogatás hatására a növény 
fejlôdése lelassul, vagy akár megáll, a levél pedig 
kanalasodik, majd lehullik. Pajzsuk hosszúkás, 

fehér vagy szürkésbarna színû, és leemelhetô az 
állatról. A nôstények pajzsa mindössze 1,5-2 mm, 
ennek ellenére szabad szemmel is jól észrevehetô. 
A pajzstetvek meleg, levegôtlen környezetben 
gyorsan elszaporodnak. Mivel a leanderek télen 
a lakásban vannak, és permetezni a kártevô 
ellen csak szabadban lehet, ezért egy szivacs 
vagy kefe segítségével mossuk le a pajzstetveket 
a levelekrôl. A súlyosan fertôzötteket pedig 
távolítsuk el a növényrôl. A Mospilan és Spilan 

készítményeket lehet beöntözésre is használni, 
hatóanyaguk a gyökéren keresztül felszívódik. 
Teleltetés után felszívódó rovarölô szerekkel lehet 
permetezni ellenük a szabadban.

LEANDER BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGE 
(Pseudomonas savastanoi pv. nerii) Melegigényes 
kórokozó, ezért tartósan meleg idôszakokban 
könnyebben elszaporodik. A leander egyik nem-
régiben elterjedt, és egyik legveszélyesebb beteg-

ségei közé tartozik. A beteg növényeknek a haj-
tásain, ágain és levelein szemölcsös daganatok, 
csomók jelennek meg. Súlyos esetben a hajtások 
torzulnak, majd elszáradnak, a levelek lehullnak. 
A virág és a magtok is deformálódhat, a bibe pe-
dig elhal. A baktérium a tejcsövekbe bejutva to-
vább szaporodik és az egész növényben elterjed. 
A fertôzött levelek eltávolításával és elégetésé-
vel megfékezhetjük a baktérium elszaporodását. 
A betegség kezdeti tüneteinek megjelenésekor 
7-10 naponkénti réztartalmú szerek permetezésé-
vel megelôzhetjük a betegség terjedését.

Ujvári Péter
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Véd és táplál
Két megoldás egy rúdban!

• Hosszú hatástartam (akár 10 hét)
• A rovarölő szer a tápanyaggal 

együtt szívódik fel

rovarölő táprúd

Leander pajzstetű • 

Tripsz •
Levéltetű •
Liszteske •
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Hozzá kell szoknunk, hogy évrôl évre újabb 
növényi károsítók kerülnek be Európába 
és hazánkba is. Ennek oka a globalizáció 
kiterjedése és erôsödése. 
Az idegen honos behurcolt károsítók közül 
különösen azok veszélyesek, melyeknek 
számos gazdanövényük van, sok növényfajt 
fertôzhetnek, és terjedésük is nehezen 
akadályozható (elôzhetô) meg. 

XYLELLA FASTIDIOSA egy baktérium kórokozó, 
parányi méretû, csak mikroszkóppal vizsgálható 
élôlény. Bár jelenlétérôl már 100 évnél is régebbi 
adatokkal rendelkezünk, elsô súlyos, szôlô ül-
tet vényben okozott kátételérôl 40 évvel ezelôtt 
számoltak be Kaliforniában Pierce betegség 
néven. Közép- és Észak-Amerikában elsôsorban 
citromfákon, szôlôn, kávécserjén és mandulán 
terjedt el. A kórokozó azóta bejutott Európába is. 
Elsô megjelenésérôl 2013-ban számoltak be Dél-
Olaszországban, ahol több millió olajfát fertôzött 
meg. A következô években Franciaországban 
és Spanyolország déli részein találtak 
Xylellával fertôzött növényeket. A fertôzött 
növényegyedeket helyben megsemmisítették és 
alkalmazták a karantén károsítókra vonatkozó 
szigorú elôírásokat. A betegséget hazánkban még 
nem azonosították.

A Xylella fastidiosa több száz növényfajt képes 
megfertôzni természetes módon, azokon gyakran 

látható tüneteket okoz. Gazdanövényei között 
vannak termesztett, gyakori gyümölcsfajok: 
cseresznye, ôszibarack, mandula, kaliforniai 
fekete szeder, szelídgesztenye és szôlô. A 
lombhullató díszfák közül – többek között – a 
fekete dió, a fûz, a juhar, a nyár, a platán, a szil, 
a tölgyek, vadgesztenye, míg a díszcserjék közül 
gazdanövényei az akáciák, a bodza, a borostyán, a 
hóbogyó, a jeneszter, a korallberkenye, a loncfélék, 
a madárbirsek, a meténgek (Vinca), a mirtusz, 
a mirtuszlevelû pacsirtafû, az orgona, a rózsa-
meténg, a varjútövis (bengefélék), a vadszôlôk, a 
virágos som, a zanótok.

A fás díszbokrok közül ki kell emelni az olean-
dert: nagyon kedvelt, népszerû kerti növény, 
mediterrán országokba utazás során gyakran 
gyûjtenek be és visznek haza gyökereztetni haj-
tásokat emlékül a kirándulók. Mivel a Xylella bak-

Új növényi betegség járványa 
fenyeget Európában

A cikkünkben leírt esetek arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a kórokozó életciklusát, 
fejlôdését, terjedését és a megfertôzött nö-
vények körét, az azokon kiváltott tüneteket 
fel kell tárni, és be kell vonni a lakosságot is a 
betegség megfigyelésébe.

 Jó tudni!

Cseresznye levélfertôzése 
(Forrás EPPO)

Fertôzött mirtuszlevelû pacsirtafû 
(Forrás EPPO)

Fertôzött tölgylevelek
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térium ezt a növényt is fertôzi, és tünetek nélkül 
is fertôzött lehet a bokor, nagy veszélyt jelent 
a leanderhajtások szaporítási célú begyûjtése. 
A gyógy- és fûszernövényeket is megfertôzi a kór-
okozó, többek között a babér, a citromfû, a menta, 
a majoránna, a levendula és a rozmaring is gaz-
danövénye. 

A BETEG NÖVÉNYEK TÜNETEI A baktérium 
a növénybe kerülve szállítóedény-hálózatának 
mûködését akadályozza, lassítja. A talajból fel-
szívott víz és a benne oldott tápelemek lombba 
jutását késlelteti, illetve blokkolja. Víz okozta 
stressz tünetei alakulnak ki: lankadás, hervadás, 
növekedés visszamaradása (satnyulás), levélszél 
száradása, elhalása viszonylag nagy felületen, 
csúcselhalás, majd a teljes növény elhalása. Nyár 
végére a lombhullató díszfáknál erôs barna színû 
le vél szél elhalás fejlôdik ki, melyet gyakran a zöld 
élô levélfelület felé sárga elmosódott zóna sze-
gélyez. Ilyen tünetek erôs, a növényt égetô nap-
sugárzás, valamint nyári tartós vízhiány (vízsokk) 
hatására is felléphetnek (élettani okok). Nehéz a 
tünetek megkülönböztetése.

KÓROKOZÓ TERJEDÉSE Ezt a baktériumot kabó-
cák és levélbolhák, sajátos szúró-szívó szájszervû 
rovarok terjesztik: a fertôzött növény szállító-
edényébôl kiszívott növényi nedvet szipókájukkal 
terjesztik, amikor a következô növénybôl táplál-
koznak. Megfigyelések szerint az új földrészre, új 
országba bekerült beteg növénybôl a kórokozó 
terjesztésében nem a behurcolt, hanem a helyben 
élô ôshonos kabóca-, levélbolhafajok játszanak 
szerepet. Oltással, szemzéssel is terjeszthetô a 
kórokozó, elsôsorban a gyümölcsféléknél van en-
nek a terjedési módnak jelentôsége.

VÉDEKEZHETÜNKE A BETEGSÉG ELLEN? 
A megfertôzött növényeket nem tudjuk meggyó-
gyítani. A védekezés egyetlen lehetséges módja a 
beteg növények bekerülésének és a hazai növények 
fertôzésének megelôzése. A kórokozó az Európai 
Unió karantén károsítóit tartalmazó listáján talál-
ható, ezért szigorú elôírások vonatkoznak a beteg 

növények szûrésére, laboratóriumi vizsgálataira.  
A bizonyítottan beteg, fertôzött növényeket a 
helyszínen azonnal meg kell semmisíteni. A leg-
fontosabb gazdanövényeinek országhatárokon 
át történô szállításához elôzetes laboratóriumi 
vizsgálatokat, az állomány vizuális ellenôrzését, 
eredetmeghatározását írták elô. Kötelezôvé tették 
növényi útlevél alkalmazását ezeknél a gaz da-
sá gilag kevésbé jelentôs dísznövényeknél, ami 
biztosítja a növényfajok eredetének nyil ván tar-
tá sát, azonosítását, az esetleges fertôzési gócok 
megtalálását. 

Ha hazánkban a cikkben látható tünetes nö-
vényekhez hasonló növényeket észlelnek, hala-
déktalanul jelenteni kell a Nébihnél.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Kerti tipp
A betegség behurcolásának nagy a veszélye! 
Mit tehet a kertjét, virágokat szeretô hobbi-
kertész? Lehetôség szerint csak ellenôrzött 
kereskedôtôl, növényi útlevéllel rendelkezô 
dísznövényeket vásároljon! Külföldrôl - 
elsôsorban a mediterrán országokból – bár 
nagy a kísértés, ne gyûjtsön leander hajtá-
sokat szaporítás céljából! 

Leander Xylella okozta 
levélszélelhalása (Forrás EPPO)

Mandulafa levélelhalása 
(Forrás EPPO)

Xylellával fertôzött kávécserje 
(Forrás EPPO)
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www.substral.hu

Használja a SUBSTRAL® START 
INDÍTÓ GYEPTRÁGYÁT 
minden gyeptelepítéskor!

Használja a vetőmag, valamint 
a gyeptrágya egyszerű 
és egyenletes kiszórásához a 

SUBSTRAL® 
EASYGREEN   
UNIVERZÁLIS 
SZÓRÓKOCSIT!

Magvetés vagy gyeptéglás telepítés 
esetén is segíti 
a begyökeresedés folyamatát 
és gyorsítja a kezdeti növekedést.

Foszforban gazdag, speciális, hosszú 
hatású műtrágya.

NPK 18-22-5

Füvesít? Gyepet telepít?

Novodor FC
Biológiai rovarölő szer burgonyabogár lárvái ellen.
Ökológiai gazdálkodásban és az integrált növényvédelmi 
célprogramokban is felhasználható.
Biológiai úton lebomlik.

Hatóanyaga: 3,0% Bacillus thuringiensis var. tenebroinis aktív
Kultúra: paradicsom, burgonya

Alkalmazása: A készítmény a fiatal (L1-L2) lárvák ellen hatékony, ezért a kezelést a 
lárvakelés kezdetén kell elvégezni. Elhúzódó lárvakelés esetén a permetezést 7-10 nap 
múlva ajánlatos megismételni. Ugyancsak ismételt permetezés javasolt, ha az I. nem - 
zedék lárvái elleni első védekezés a burgonya levélfelületének kezdeti, erőteljes 
növekedési szakaszára esik. Sok L3-L4 fejlettségű lárvát is tartalmazó, vegyes korú 
lárvanépesség, valamint kifejlett bogarak ellen a készítmény használata nem javasolt.

A permetlé mennyiségét a kezelt növény lombozatának nagyságától függően kell 
meghatározni.

Házikerti felhasználás: Felhasználás előtt jól rázza fel a Novodor® FC permetszert. 
40 ml NOVODOR® FC 10 liter vízhez (mérőkupak a dobozban).
Forgalmazási kategória: III.



A mák (Papaver somniferum) évezredek 
óta ismert gyógyító növény. Elsôsorban 
erôs fájdalomcsillapító, bódító hatásáért 
alkalmazták, ami a tejnedvében található 
morfinnak köszönhetô. Napjainkban a 
gyógyszeripar a magvak elválasztása után a 
mák érett tokját dolgozza fel a legerôsebb 
fájdalomcsillapító és köhögéscsillapító, nagy 
értékû gyógyszerek elôállítására. Közép
Európában hagyományosan fogyasztjuk a mák 
magját is, számos hétköznapi és ünnepi étel 
alapanyaga.

A mag apró, felszíne sûrûn barázdált. Színe vál-
tozatos lehet. Nálunk a kék szín a közkedvelt, míg 
pl. Ausztriában a szürke mák népszerû, Indiában 
pedig a fehér mag. A színtôl függetlenül legérté-
kesebb beltartalmi anyaga az átlagosan 40-50% 
zsíros olaj, ami az érrendszer fenntartásában 
elônyös telítetlen zsírsavakat tartalmaz. A mák-
magnak emellett nagy a fehérjetartalma, illetve 
értékes vasforrás. 

 
HÁZIKERTI TERMESZTÉSE A kerti mák gyenge 
talajon nem fejlôdik megfelelôen. Ezért jó állapot-
ban lévô, tápanyaggal legalább közepesen ellátott 
területen vessük. Agyagos jellegû talajok nem al-
kalmasak máktermesztésre, viszont szereti a hu-
muszos, jó szerkezetû talajt. Öntözést a kelés és 
a tôlevélrózsa kifejlôdése idôszakában igényelhet, 
ha száraz az idô. A virágzástól a túlzottan csapa-
dékos idôjárás káros lehet, a növényeket gomba-

betegségek támadják meg és a 
tokok el is rothadhatnak. 

A sikeres máktermesztés alapja a jól meg-
választott vetésidô és talajállapot. A mákot 
házikertben termeszthetjük tavaszi veteményként 
vagy áttelelô vetésben. Tavasszal fontos a korai 
vetés, március végéig, ôsszel pedig a legkedvezôbb 
vetésidô a szeptember vége, október eleje. Áttelelô 
vetésben  általában nagyobb hozam várha-
tó és elkerülhetjük a legveszélyesebb kártevô, 
a máktokbarkó kártételét. Ilyenkor azonban 
fagytûrô „ôszi mák” fajtát érdemes választani. 

A magvakat igen sekélyen vessük, de ne a 
talajfelszínre. A legjobb 2-3 cm mély barázdát 
húzni, a magvakat egymástól 1-2 cm távolságra 
beleszórni.  Vethetô csokrosan is, ekkor kb. 20 
cm-enként 3-4 szem magot vessünk. A magvak 
takarása után nyomkodjuk meg a talajt (pl. a ge-
reblye fokával). Ezzel a talajszemcséket a mag-
vakhoz nyomjuk és az egyenletes talajnedvesség 
egyenletes kelést biztosít. Szárazságban, lazább 

Mák a saját kertbôl
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Mákmagvak Mák házikertben

A megsérült éretlen máktok kifolyó, majd 
beszáradt tejnedvét nevezik ópiumnak. Nagy 
mennyiségben tartalmazhatja az erôs ható-
anyagokat. Az érett mákmag nem tartalmaz 
morfint és egyéb alkaloidokat. 

 Jó tudni!



talajon jó megoldás lehet a barázdák elôzetes 
nedvesítése is. A vetést csak akkor öntözzük, 
ha két hét után sincs esô, utána viszont fontos, 
hogy rendszeresen nedvesen tartsuk, mert kü-
lönben a csíra könnyen kiszárad.

A mák apró magját nehéz egyenletesen vetni. 
A túl sûrû kelés elkerülése érdekében a vetômagot 
hagyományosan grízzel vagy elôzetesen meg-
fô zött, ezáltal csírátlanított mák mag gal keverik  
(kb. 2-3-szoros mennyiséggel). A kelés után min-
denképpen arra kell törekedni, hogy a kis máknö-
vények egymástól kb. 5 cm tôtávolságra álljanak 
(de kedvezô helyen akár 10 növény elég folyó-
méterenként), hiszen késôbb jócs kán kiterebélye-
sedik a tô. Túl sûrû vetésben satnya növényeket 
kapunk. Ezért a sûrû kelést egyelni szükséges, ami 
jó, ha legkésôbb 4-5 cm nagyságnál megtörténik. 
Az ôsszel vetett mákot csak tavasszal érdemes 
egyelni, mert a fagyok során még ritkulhat. 

Sok munkát ad még – elsôsorban kezdet-
ben – a gyomirtás. A kis máknövények nem ké-

pesek felvenni a versenyt a gyomokkal, ezért a 
megerôsödésükre csak gyommentes területen 
van esély.

A mák rövid tenyészidejû növény. Az ôsszel 
vetett állomány június második felére, a tavaszi 
vetés július közepére általában beérik. Várjuk meg, 
míg a növények teljesen elszáradnak és a tokokat  
megrázva, a magvak zörögnek.  A frissen kifej-
tett magvakat a teljes száradásig szellôs helyen 
tartsuk. 100 m2 területrôl kb. kb. 8-15 kg mákmag 
nyerhetô.

DÍSZNÖVÉNYKÉNT IS KEDVELTEK a mák 
egyes teltvirágú és sallangos szirmú külföl-
di fajtái, bár virágzási idejük viszonylag rövid. 
Elterjedtebbek ezért a mák rokonai, pl. a kele-
ti mák (sokféle színben) vagy a kaliforniai mák 
(élénksárga virágú). Elôbbi évelô növény, sokfé-
le szín- és formaváltozatban kapható. Ha né-
hány tôvel gazdagítanánk a kertünket, érdemes 
palántáról telepíteni. A kaliforniai mák télen 
legtöbbször elfagy, korai vetéssel vagy palántá-
ról szaporítható. Napfényes helyet igényelnek, 
magjuk nem ehetô.

Dr. Németh Éva
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A saját szükségletnél nagyobb mennyiség ter-
mesztése esetén tanácsos a törvényi szabá-
lyozással tisztában lennünk! Ezt a 162/2003. 
(X.16.) számú, „A kábítószer elôállítására al-
kalmas növények termesztésének, forgalma-
zásának és felhasználásának rendjérôl” címû 
kormányrendelet tartalmazza. Élelmiszer cél-
ra csak étkezési mák vethetô. Élelmiszer mák 
fajták például: Tavaszi: Kék Duna. Ôsszel is 
vethetô: Kozmosz, Leila, Zeno Plus.

 Figyelem! 

Kerti tipp
Mákvetéshez a kertben is mindig megbízha-
tó helyrôl származó, fajtaazonos vetômagot 
használjunk. Az étkezési mák magja, ha 
esetleg ki is kel, egyenlôtlen, vegyes állo-
mányt produkálhat és minôsége bizonytalan. 

Szárazkötészethez való mák A Leila ôszi vetésû mákfajta virágai
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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
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