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Miért ne lehetne egyszerre mind a kettô?  
Hiszen számos európai országban évszázadok-
ra visszamenôen a kettôt egyben valósították 
meg. A kertépítés divatossá válásával ugyan 
a haszonkertek kicsit háttérbe szorultak, ám 
napjainkban szinte minden kertbe kerül egy-
egy olyan rész, ahol a tulajdonosok pár tô pa-
radicsomot, paprikát vagy fûszernövényeket 
szeretnének termeszteni. Hogyan valósítha-
tunk meg egy haszonkertet egy díszkertként 
is használatos területen? 

NAGYON EGYSZERÛ! Ezeknek a kerteknek a ki-
alakításában csak a fantáziánk szab határt, így 
nyugodtan kísérletezzünk. Az egynyári vagy évelô 
virágágyásban remekül megfér a paradicsom is, de 
akár fûszernövényeket is ültethetünk sze gély nö-
vénynek, melyek állandó nyírásával folyamatosan 
el leszünk látva friss fûszerekkel, és a nyírás kö-
vetkeztében kompaktabb, erôsebb növényeket is 
kapunk. 

VEGYESEN ÜLTESSÜNK díszfákat és gyü mölcs-
fákat, így vidéki hangulatot teremthetünk ker-
tünkben. Ha nem pázsitot, hanem ellenállóbb réti 

gyepet alkalmazunk, melybe százszorszépet telepí-
tünk, gyönyörû gyümölcsös díszkertet alakíthatunk 
ki, folyamatosan virágzó zöld felülettel.

Készíthetünk hagyományos zöldséges ágyá-
so kat, melyeket alacsony, dísz nö vény ker té sze-
tekben kapható cserjékkel ültetünk körbe, de kivá-
gott fák rönkjeivel is szegélyezhetünk, vagy régi, 
használaton kívüli, talajig lesüllyesztett téglákkal 
is határolhatjuk a veteményt. Az ágyásaink között 
a geotextillel burkolt talajra leszórhatunk akár 
apró szemû kavicsot, akár fenyôkérget is lépôfe-
lület gyanánt. Utóbbival természetesebb hatást 
tudunk elérni. 

Haszonkert vagy díszkert?

Címlapfotó: ID 16764608 © Michael Mitin | Dreamstime.com

Kerti tipp
A geotextil nagyon hasznos a kis ös vé nyeink 
között, mert hiába sétálunk majd rajta, sem 
a kô, sem a fenyôkéreg nem süllyed le a ta-
lajba, és a gyomosodást is jócskán vissza 
tudjuk szorítani. 
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JÁTSZHATUNK A SZÍNEKKEL IS! A ve te mé nye-
sünket megtörhetjük, vidámabbá tehetjük az is-
métlôdô színekkel, így például a piros virágok, vagy 
ilyen színû cserjék, rózsák szép kontrasztot alkot-
nak és érdekes látványt nyújtanak a vegyes ker-
tünkben. 

A különbözô színû növények párosítása mel-
lett különbözô, tereptárgyakkal is emelhetjük a 
kertünk szépségét. Egy-egy pad, madáritató azo-
nos vagy akár meghökkentôen más színben is 
vonzza majd a tekintetünket a kertre, ahol immár 
észre sem vesszük, hogy rengeteg haszonnövény 
vesz körbe minket. A veteményes-díszkertben akár el is he lyez he-

tünk kis asztalt székekkel, így a kerti mun kák köz-
ben meg is pihenhetünk itt, vagy akár ven dé geket is 
fogadhatunk ebben a különleges miliôben.

Aki nem rendelkezik nagyobb területtel, külön-
bözô színû dézsákban, faládákban a dísz- és ha-
szonnövényeket szépen elrendezve, akár egy tera-
szon ugyanúgy élvezheti a vegyes kert szépségét és 
nem utolsósorban a hasznát is. 

Bujtás Anikó
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A levélzöldségek közül a salátafélék 
jelentôsége a legnagyobb, amit az is mutat, 
hogy termôfelületük meghaladja az összes 
többi fajét együttesen. Speciális termesztési 
megoldásaiknak köszönhetôen a világ minden 
táján, az év bármely szakában nagy biztonsággal 
elôállíthatók. Számtalan színben és formában 
elôfordulnak, így nem csoda, hogy a nyersen 
fogyasztott zöldségfélék jelentôs hányadát a 
salátafélék teszik ki. 

A salátafélék közé számos faj és azok különbözô 
fajtái tartoznak, amelyek teljes listáját lehetetlen 
lenne felsorolni, így emeljük ki most a fejes salátát, 
amely hazánkban a legnagyobb népszerûségnek 
örvend ebbôl a csoportból. 

A FEJES SALÁTA VÁLTOZATAI közé tartozik pél-
dául a kötözô-, a tépô-, illetve a jégsaláta, amelyek 
mind hasonlóképpen termeszthetôk kisebb terüle-
ten is. A kötözôsaláta, amely már az ókori római és 
egyiptomi idôkben is népszerû, friss és feldolgozott 
formában egyaránt fogyasztott növény volt, nevét 
onnan kapta, hogy a hosszabb, vastagabb, húsos 
nyelû leveleit összekötözve nevelik, így halványít-
ják. A tépôsaláta elônye, hogy nem képez tömött, 
zárt fejet, és még magszárképzôdés során sem ke-
seredik meg. A laza levelek akár egyesével is levá-
laszthatók a tôrôl, nem feltétlenül kell egy teljes 
fejet felszednünk, ha mindössze pár levélre van 
szükségünk, például dekorációs célra. A jégsaláta 
is igen keresett nagy fajtagazdagsága és roppanós 
textúrája miatt. 

TERMESZTÉS A fejes saláta az egyik korai ve-
tésû zöldségfélénk. Mivel akár –10 ºC-ot is elvisel 
károsodás nélkül, át is lehet teleltetni a kertben. 
Átmeneti lehûlést követôen a levelek elszínezôd-
hetnek, de az ilyenkor jelentkezô enyhén lilás színt 
a növény idôvel elnövi. Hôigényével kapcsolatban 
meg kell említeni, hogy a magas hômérséklet kife-
jezetten káros a termesztés során, mivel gátolja a 
fejesedést, így a jó fajtákra jellemzô tömött szer-

kezet helyett laza fejeket kapunk. Az egyes fajták 
fény- és hôigénye eltérô, ezért a nem megfelelôen 
választott termesztési idôszak (pl. téli fajták nyári 
termesztése) laza fejet és korai magszárképzôdést 
okozhat. Emiatt nagyon fontos, hogy gondosan vá-
lasszunk vetômagot és kövessük a csomagoláson 
feltüntetett vetési és ültetési idôre vonatkozó ja-
vaslatot. 

A LEGFONTOSABB TÁPANYAG levélzöldségek és 
így a fejes saláta számára is a nitrogén, mivel ez az 
elem járul hozzá a zöld növényi részek egészséges 
fejlôdéséhez. Kiskerti termesztésben általában elég 
érett szerves trágyát vagy kerti komposztot a talaj-
ba munkálni az ôszi ásással egy idôben. Ha a fejlôdô 
növények mégis halványzöld vagy sárgás színûek 
lennének, az arra utal, hogy gondoskodnunk kell 
nitrogén-fejtrágyázásról a tenyészidôszakban is.

Rövid tenyészidôszaka miatt a saláta csak egy 
fél idényt tölt a területen (a palántaültetés után 
mindössze 5-6 hetet), így ágyása más növény ter-
mesztésére is hasznosítható az adott évben. Kis-
kertben általában borsó, bab, korán lekerülô zöld-
hagyma után vetik vagy ültetik. Amennyiben minél 
korábban szeretnénk szedni a salátát, érdemes 
palántaneveléssel rövidíteni a tenyészidôszakot. 
Ehhez a tervezett ültetési idôpont elôtt 5-6 hét-
tel (kb. február közepén) el kell kezdeni a magok 
vetését. 

Salátaféléink

Kerti tipp
Tovább növelhetô a koraiság valamilyen ta-
karásos termesztési mód alkalmazásával, 
például egyszerû fátyolfóliával, amelyet 
gazdaboltokban kisebb méretben is be lehet 
szerezni.
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Új dimenzió 
az atkák ellenei 
küzdelemben!

Floramite 240 SC
atkaölő permetezőszer

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

Felhasználható: paprika, paradicsom, 
tojásgyümölcs, uborka és dísznövény 
kultúrákban.

Már szamócában is 
használható!

A tavaszi termesztésre alkalmas fejessaláta-faj-
ták palántáit március végén, 20-30 cm-es sor- és 
tôtávolságra ültessük, de ügyeljünk rá, hogy a nö-
vények ne kerüljenek mélyre, mert a nem jól szellôzô 
állományban, ahol a levelekrôl nem tud hamar le-

száradni az öntözôvíz vagy a hajnali harmat, meg-
nô a betegségek (pl. peronoszpóra) elôfordulásának 
veszélye. Ôszi termesztéshez a magvetést július vé-
gén kezdjük, ültetni pedig augusztus végén tudunk. 
Megfelelô fajta választásával így már szeptember 
végétôl szedhetjük a friss salátát a kertbôl. 

A levélzöldségekkel kapcsolatban mindig meg 
kell említeni a nitráttartalom kérdését, ugyanis ez 
az emberi szervezetre igen káros anyag helytelen 
mûtrágyázás és fényszegény körülmények mellett 
jelentôsen fel tud halmozódni a salátafélékben. 
Ezért is nagyon fontos, hogy a saláta a kertben 
a legnaposabb ágyásba kerüljön, ne árnyékolja fa 
vagy épület a tenyészidôszak során. A kiskertben 
általánosan alkalmazott trágyázási módszerek, 
tehát a szervestrágya- és komposzthasználat mel-
lett káros nitráttartalom kialakulásával nem kell 
számolnunk. A veszély inkább nagy trágyadózisok 
tenyészidôszakban való alkalmazása és kedvezôt-
len környezeti körülmények (pl. fényhiány) esetén 
nagyobb. 

dr. Szabó Anna

A salátafélék nem jellemezhetôk kiemel-
kedô beltartalmi tulajdonságokkal, de nem 
is emiatt fontosak. Ezek a fajok inkább azért 
jelentôsek, mert az év bármely szakában ren-
delkezésre állnak és bôvítik a friss zöldségek 
választékát. Tartalmaznak A-, B- és E-vita-
mint, de C-vitaminból található bennük a 
legtöbb. A szabad földön termesztett saláták 
vitamintartalma mindig magasabb, mint az 
üvegházakban, fóliasátrakban hajtatottaké, 
így – amennyiben van rá lehetôségünk – in-
kább termeljük meg magunk a kertünkben. 

 Jó tudni!
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Bátran próbálkozzunk nem szokványos zöldségek 
veteményezésével, ha marad némi helyünk a 
veteményeskertben. A gasztronómiában egyre 
több különlegesség kerülhet az asztalunkra, 
melyeket már otthon, a kiskertünkben is 
megtermeszthetünk. 

A PAK CHOI, azaz a bor-
dáskel a távol-keleti ká-
posztafélék közé tartozik, 
hazánkban akár háromszor is 
ültethetô egy évben. A mag 
kelésétôl számított 30-35. 
napon már szedhetô. Tava-

szi vetését április elején érdemes megkezdeni, sza-
bad földön azonban –4°C körül tönkremehet, ezért 
jobb, ha megvárjuk a fagymentes idôszakot. Jól elô-
készített, apró szemcsés földbe 15 cm-ként 25 cm 
sortávolságra kell ültetni. Palántaneveléssel is lehet 
próbálkozni, ekkor áprilisban már a kis növényeket 
ültethetjük ki. Legjobban a saláta, a sárgarépa és a 
spenót szomszédságában fejlôdik, de ne vessük föl-
dieper és hagyma közelébe, mert rossz szomszédok. 
Az elvetett mag pár nap alatt kikel, víz- és fényigé-
nyes, ezért ne feledjük a rendszeres, bôséges öntö-
zést. Haragoszöld, kanál alakú leveleit fogyasztjuk, 
kemény tapintású levélnyele is jellegzetes, ahol a 
nyél vastagsága és alakja fajtajellegzetesség. Magas 
a C-vitamin-, béta karotin-, folsav- és kalciumtar-
talma, valamint több fontos ásványi anyag is meg-
található benne.

A FODROS LEVELÛ KEL 
rendkívül egészséges és 
emellett télen-nyáron szed-
hetô. A káposztafélék csa-
ládjába tartozó kétéves 
növény az elsô évben erôs, 
húsos leveleket hajt, a máso-

dik évben virágzik és magot érlel. Mélyen gyökerezik, 
ezért tápanyag- és vízhasznosítása kiváló és minden 
talajtípuson biztonsággal megterem. Fény- és hôigé-
nye alacsony, azonban tápdús talajt kedvel. Napos 

helyre vessük, félárnyékban a fejlôdése lassúbb. Sza-
bad földbe 2 cm mélyen vethetjük május-júniusban, 
a magok kelése már 8 °C-on megindul. Jó hír, hogy 
a kifejlett növény a mínusz 16 °C-ot is kibírja. Te-
nyészideje 14-22 hét. Levelenként szedhetô, júliustól 
szeptemberig folyamatosan. Igazi üde színfoltja le-
het a kertnek a haragoszöld és a piros, bordó levelû 
fajta is. Magasabb a tápanyagtartalma, mint a kel-
káposztának, szárazanyag-tartalma is jóval több, és 
kiemelkedô a karotintartalma. 

A FEKETE GYÖKÉR a 
fészkes virágúak családjá-
ba tartozó kétéves növény, 
amely az elsô évben fejleszti 
a fogyasztható, sötétbarna, 
hengeres alakú gyökerét, 
amelyek felvágva hófehér 

színûek. A második évben a 60-100 cm hosszú vi-
rágszárát neveli ki, amelyen júniusban és júliusban 
élénksárga virágokból sárgásszürke színû, 1,5 cm 
hosszú és 1-2 mm széles, hosszúkás alakú, pálcikára 
emlékeztetô magok képzôdnek. A magok csírázóké-
pességüket egy év után elvesztik. Termesztése, kör-
nyezeti igénye hasonló vagy közel azonos a sárga-
répáéval és a gyökérpetrezselyemével. Mélyrétegû, 
laza vagy középkötött talajt kedvel. Fehérjetartalma 
az átlagnál magasabb, vitaminokban inkább sze-
génynek mondható, de ásványi anyagokban gazdag. 
Csak mélyrétegû, laza vagy középkötött talajon ké-
pes jó minôségû termésre.

AZ ARTICSÓKA szintén a 
fészkesek családjába tarto-
zó évelô növény, amelynek 
ezüstös-kékes, szôrözött 
levele és a bogáncshoz ha-
sonló virágzata van. Az elsô 
évben gyökeret és levél rozet-

tát nevel ki, a második évben virágzati szárat nö-
veszt. A zöld és bordó levelû bimbójáért termesztjük, 
aminek a közepén – szívében – lévô húsos leveleit 
fogyasztjuk el. Legjobban a hûvös klímájú területe-

Különlegesen…, a kertben is!
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ken fejlôdik, egészen hidegtûrô, azonban a kemény 
fagyokra érzékeny. A jó vízgazdálkodású, termékeny, 
középkötött talajokat szereti, tápanyagigénye nagy, 
így az utánpótlásról folyamatosan gondoskodni kell. 
Magvetéssel áprilisban vetjük helyre, 100 cm sor- és 
tôtávra, fészkenként 3 mag vetésével. Tápkockába 
februárban vethetjük, majd a májusi fagyok elvonul-
tával ültethetjük ki. Vannak tapasztalatok a sikeres 
konténeres nevelésrôl is. Az articsóka kétszer is te-
rem, márciustól májusig, illetve októbertôl decem-
berig, az érett virágkezdeményeket akkor kell leszed-
ni, még mielôtt a külsô levelek szétnyílnak.

A SPÁRGÁVAL nincs köny-
nyû dolgunk, ha a magvetés 
mellett döntünk, türelemre 
van szükség, mert több évbe 
telik, amíg a spárgasíp elég-
gé kifejlôdik a begyûjtéshez. 
Addig viszont gondoskodjunk 

róla, hogy növekedhessen és megfelelô módon táp-
anyagozzuk. Vetése fedett, 25 °C-os helyiségben 
ajánlott, kb. nyolc héttel az utolsó fagyok elôtt,  
0,5 cm mélyre, ekkor csírázása már 10-14 napon be-
lül várható. Cirka három héttel az utolsó fagyokat 
megelôzôen ki lehet ültetni 0,5-1 centiméter ter-
mékeny, mély, jó vízelvezetésû talajba, napos hely-
re, nagyjából 2,5 centiméter távolságra egymástól. 
Ezután ültessük szét a palántákat, 20-25 cm mély 
gödrökbe, körülbelül 40 centiméter távolságra egy-
mástól. A palánták növekedésével tegyünk még több 

földet a gödrökbe. Igazán kedvezô, ha a talaj pH-ér-
téke 6,5–6,7 közötti. Ha elég türelmesek voltunk, 
pár év elteltével, kora tavasszal 15-20 cm-es hosz-
szúságú spárgasípokat szüretelhetünk, még mielôtt 
a spárgafejek szétnyílnának. 

A TORMÁRÓL tudni kell, 
hogy nem magról vetjük, 
hanem gyökérdugványról 
szaporítjuk. A gyökérdug-
vány lehet a boltban árult 
torma-rizóma alsó végén fej-
lôdô talpgyökeres rész. Ezek 

körülbelül 20-25 cm hosszúak és 1-2 cm vastagok 
legyenek. Hüvelykujjnyi nagyságú, elágazásmentes 
gyökereket válasszunk. Figyeljünk, hogy a gyökér 
kemény és egészséges legyen, és ne legyenek rajta 
puha részek. A dugványvágásnál arra kell ügyelni, 
hogy annak „feji” és „talpi” része össze ne kevered-
jen, ezért az egyiket egyenesre, a másikat ferdére 
szokták vágni. Két héttel az ültetés elôtt elôhajtatás 
történhet fóliasátor alatt, a szabadban homokágyba 
helyezve, vagy veremben. Figyeljünk, hogy talppal 
lefele végezzük ezt! A gyökerek oldalrügyeit dörzsöl-
jük le ültetés elôtt, amennyiben azok is képzôdtek, 
csak a legfelsôt hagyjuk meg. Ezután az elôkészített 
ágyásokba húzzunk 10 cm mély árkot, ezekbe fek-
tessük bele a rizómákat úgy, hogy mindegyik azonos 
irányba nézzen. Várhatóan két hét múlva már meg is 
jelennek a kis levelek, majd amikor ezek elérik a 8-10 
cm magasságot, csípjük ki az oldalhajtásokat.

Mindig minôségi vetômagot válasszunk és meg-
felelôen elôkészített talajba, a növény igényeinek 
megfelelô helyre veteményezzünk. Mindehhez min-
dent megtalálhatnak a jól felkészült mezôgazdasági 
boltokban. 

Bors Anita

Kerti tipp
Tormánál július elején érdemes kiszedni a 
rizómát a földbôl és az oldalgyökereket egy 
vizes ronggyal ledörzsölni, majd ássuk újra 
vissza a gyökereket, így érhetjük el, hogy 
mindenhol egyforma vastagságú legyen.  
A betakarítás ideje október végétôl indul, és 
ha az idôjárás engedi, egészen március ele-
jéig szedhetjük a tormát a kertünkbôl. Fon-
tos kiszedni az összes gyökeret, mert ezekbôl 
saját magunk készíthetjük a jövô évi dugvá-
nyokat. 



Felszín alatti védelem

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 
info.hungary@syngenta.com • www.syngenta.hu • blog.syngenta.hu 

 www.facebook.com/syngentaagrarklub

Rendkívül hatékony talajfertőtlenítő rovarölő szer 
házikertek számára.

A készítmény III. forgalmi kategóriájú.
Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást! 

Megbízható 
védelem 
a talajlakó kártevők ellen!
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Sok mindenre mondhatjuk, hogy az nem 
biztos. Az, hogy ebben az évben is lesz gyom a 
kertünkben… na, ez a biztos. Próbálkozhatunk 
a hagyományos módszerekkel, a különbözô 
mechanikai eszközökkel, kapával, rotációs 
kapával, csillagkapával, tolikapával. Ahhoz, hogy 
megértsük, miért is nem jelentenek ezek az 
eszközök végleges megoldást, foglalkoznunk kell 
gyomnövényeink életmódjával.

MAGRÓL KELÔ EGYSZIKÛEK – ezek a fûféle 
gyomok a talajban lévô magokból kelnek ki, de 
minden évben el is pusztulnak (pl. kakaslábfû, 
muharfélék).

ÉVELÔ EGYSZIKÛEK – kelhetnek a talajban lévô 
magokból, de a tarackok darabolásával is el tudnak 
szaporodni kertünkben (mindenki által jól ismert a 
tarack, vagy pl. a csillagpázsit).

MAGRÓL KELÔ KÉTSZIKÛEK – például a disznó-
paréj, vagy a libatop. Ezek is kikelnek, majd abban 
az évben el is pusztulnak.

ÉVELÔ KÉTSZIKÛEK – több évig megkeserítik az 
életünket, legismertebb tagja a mezei aszat, vagy 
mácsonya. Láttam már olyan példányát, amelynek 
gyökértörzse földszelvénnyel együtt kiszedve kb. 5 
méterre jutott le a talajba.

A magról kelô egy- és kétszikûekkel szemben 
a mechanikai eszközök is jó védelmet nyújtanak, a 
kikelô aprócska növényeket akár egy saraboló ka-
pával is el tudjuk pusztítani. Itt csak az öntözés, 
vagy az ismétlôdô esôzések hatására újra és újra 
elôbújó gyomokkal kell megküzdenünk. Szárazabb 
évben értelemszerûen kevesebb gondunk lesz a 
gyomnövényekkel. Mind az évelô egyszikûekre, 
mind pedig az évelô kétszikûekre igaz, hogy ellenük 
a mechanikai módszerek nem nyújtanak segítséget, 
ha már kifejlesztették tarackjaikat. Minden egyes 
kapavágással egy újabb növényt hozunk létre. Ta-
rackból nem ritka az akár nyolc méteres, talajban 
futó gyökérrész. 

Szüleink még gyermekkorukban jártak aca-
tolni, ami annyit jelentett, hogy a kultúrnövények 
közül egy eszközzel megpróbálták az aszatot minél 
mélyebbrôl kiszúrni, de ez csak idôlegesen oldotta 
meg a problémát, a talajban lévô termetes gyökér-
törzsbôl újra hajtott a növény.

Még egy fontos dolgot kell tudni a gyomma-
gokról. Ha a talaj felszínéhez 10 cm közelségre ke-
rülnek, akkor elkezdenek csírázni, míg a mélyebben 
megbúvók akár évtizedekig is pihenhetnek a talaj-
ban. Ez a magyarázata annak, miért kezd jobban 
gyomosodni földünk egy kiadós ásás vagy rotálás 
után. Egy korábbi cikkemben már kitértem arra, 
hogy mekkora hiba fûtelepítés elôtt rotálni, vagy 
felásni a talajt, hisz ezzel csírázásra ösztökéljük a 
gyomokat.

TOTÁLIS GYOMIRTÁS A másik, általunk is hasz-
nálható módszer a vegyi vagy gyomirtó szeres 
védekezés. Egyszerûbb és idôszakosan haté-
konyabb a totális gyomirtó szerekkel történô 
gyomirtás. Elônye, hogy minden kikelt egy- és 
kétszikû, valamint évelô gyomnövényt elpusztít. 
Hátránya, hogy csak az éppen kinn lévô gyomo-
kat pusztítja el, az öntözés vagy esôzések kö-
vetkeztében újra kelô növényekre nincs hatása. 
Ilyen készítmények, a teljesség igénye nélkül: All-
In, Fozat, Glialka, Medallon, Taifun, Total. Hasz-
nálatukkor különösen figyelni kell arra, nehogy 
kultúrnövényünkre, dísznövényeinkre, tujáinkra, 
virágainkra sodródjon a készítmény, mert akkor 
könyörtelenül azt is elpusztítja. A még el nem 
fásodott ágakon, akár még a szôlôvesszôkön ke-
resztül is felszívódhat a szer, elpusztítva még a 
több éves szôlôtôkéinket is. 

További elônyük, hogy nem kell figyelnünk arra, 
milyen gyomok is találhatók a kertünkben, hisz ki-
vétel nélkül mindegyiket elpusztítják. 

TARACKOS GYOMOK IRTÁSÁNÁL a kora ôszi 
kezelések lényegesen nagyobb hatékonysággal 
mûködnek, mivel a hatóanyagnak nem kell a tava-
szi erôs gyökerekbôl felfelé áramló nedvességgel 
szemben a mélyen fekvô gyökerekbe lejutni. 

Gyomokról érthetôbben
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ITT IS, OTT IS Az utóbbi években az Európai Unió 
erôsen megtépázta a szabadforgalmú, kiskertben 
is használható készítmények sorát, azokból tényle-
gesen csak néhány készítmény maradt meg. Ilyen 
például a mindenki által megvásárolható Pendigan 
330 EC, ami 50 és 250 ml-es kiszerelésben kapható 
a gazdaboltokban. Használható a magról kelô egy-
szikûek és néhány magról kelô kétszikû ellen, tehát 
az évelôk ellen hatástalan. Kedvezô hatásához a 
kijuttatás után 30-40 ml csapadékra van szükség, 
ami lehet esô vagy öntözés is. Csapadék nélkül nem 
tud a talajba szívódni, hogy a gyommagok csírázá-
sát gátolja. Szinte az összes fontosabb kultúrnövé-
nyünkben rendelkezik engedéllyel, így bátran hasz-
nálhatjuk (ezt ellenôrizzük a dobozon). A kerítés 
melletti területek tartós gyommentesen tartásában 
is segíthet, például egy Bofix gardennel kombinálva 
(pázsitok gyomirtására is használható, hatékony, 
tartamhatással is rendelkezô szer). Elônye a hármas 
hatóanyag-kombináció, de csak a kétszikûek ellen 
nyújt védelmet. A már kikelt gyomokat is pusztítja, 
mert tartalmaz perzselô típusú hatóanyagokat is. 

A kocsibejárók murvájának kezelésére, vagy a tuják 
alatti területek gyomirtására ugyancsak használ-
ható, amennyiben a növények törzsétôl kb. harminc 
centiméterre juttatjuk azt ki. Láthatjuk, hogy vegy-
szerekkel olyan helyeken is tudunk védekezni, ahol 
a már gondos munkával elkészített, de kevés véde-
lemmel ellátott (pl. vékony geotextília murva, vagy 
kéreg alá leterítve, ami nem gátolja meg a gyomok 
kicsírázását) területeket nem tudnánk kapával, sa-
rabolóval gyommentesíteni. 

További segítséget a gazdaboltokban kérhetnek 
az eladó kollégáktól.

Andrej András

Kerti tipp
Totális gyomirtásnál, kényesebb helyeken se-
gíthet a permetezô gépünkhöz vásárolható 
permetezô harang, ami meggátolja a készít-
mény haszonnövényre kerülését.
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Melyik gyümölcsöt is hívjuk baracknak? Elsô 
pillanatban nem is tûnik fel a bizonytalanság, 
azonban ha átgondoljuk, hogy a köznyelvben a 
barackíz, baracklekvár, barackmag, barackpálinka 
szavak használata a kajszira utal, mindjárt 
megérthetjük, hogy nem árt rendet tenni az 
elnevezésekben. Ezért ajánlott a barack helyett a 
kajszi, illetve az ôszibarack szavak használata.

Lássuk tehát, milyen barackokat is ismerünk: kaj-
szi (Prunus armeniaca); ôszibarack (Prunus persi-
ca); kopaszbarack (Prunus persica var. nectarina). 
Ezek közül most az ôszibarackkal foglalkozunk.

A legtöbb házikertbôl nem hiányozhat az 
ôszibarackfa, ez annál inkább lehetséges, mert 
– kevés kivételtôl eltekintve – ha nem is egyfor-
mán jól, de a védettebb kiskertekben az egész 
ország területén megél. Sikeres neveléséhez a 
legfontosabb, hogy a lehetô legjobb erôben tart-
suk a növényeket. Válasszunk betegség-ellenálló, 
a termôhelyre alkalmas fajtákat, alakítsunk ki 
szellôs koronaformát, gondoskodjunk megfelelô 
tápanyag-utánpótlásról, növényvédelemrôl. Ne 
terheljük túl a fákat. Az ôszibarackfák viszony-
lag rövid életûek; 20-25 éves korukra már any-
nyira felkopaszodnak, hogy ki kell vágni azokat.  
A mostani ôszibarackfajták között mindenki 
megtalálhatja a kedvére valót: magvaválót és 
duráncit, zöld húsút és sárga húsút, korait és 

késôit, közismertet és különlegeset (pogácsa 
alakú, sima héjú, vérbarack stb.).

TERMESZTÉSE Nagy tévedés azt hinni, hogy az 
ôszibarack a száraz domboldalak növénye. Errôl 
szó sincs, csupán annyi, hogy az ilyen területeken 
is megél. A tápanyagokkal jól ellátott talajokon 
érzi magát a legjobban. Fontos tudni, hogy a gyö-
kerei nagyon levegôigényesek, tehát a mély fek-
vésû, vizenyôs, magas talajvizû területeken nem 
is érdemes kísérletezni az ültetésével. A meszet is 
tartalmazó talajokat kedveli, de a túlságosan sok 
is hátrányos a számára, az ilyen termôterületeken 
gyakori jelenség a levelek sárgulása (klorózis) és a 

Az ôszibarack termesztése

Az ôszibarack ôse a kínai vadbarack. I. e. 
2000 környékén említik elôször kínai írott 
emlékek. Kínából jutott el a Közel-Keleten át 
Törökországba és Perzsiába, Észak-Afrikába 
és Európába. Az európai országok Perzsia 
almájának nevezték. A rómaiak perzsa gyü-
mölcsnek titulálták, és ennek alapján kapta 
tudományos nevét (persica = perzsia) is. Az 
ôszibarack termesztése hazánkban a 16. 
században indult meg, de akkor még csak a 
fôúri kertekben fordult elô, gyümölcse drága 
csemegének számított. A filoxéravész után 
az ôszibarack is alkalmasnak mutatkozott a 
kopár, meleg, déli domboldalak hasznosítá-
sára. Ezen idôszakban telepedett le Nagyté-
tényben Lehner Vilmos tanár, aki egész életét 
az ôszibarack-termelés elterjesztésének, a 
legújabb és legjobb fajták meghonosításá-
nak szentelte. Már az elsô világháború idején 
ellátták a budapesti piacokat a környékbeli 
települések (Diósd, Budafok, Törökbálint) jó 
minôségû ôszibarackkal, és a termelése to-
vább folytatódott a Balaton-felvidéken, a 
Mecsek lankáin át az ország egész területén. 

 Jó tudni!





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

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

A kísérletek bebizonyították, hogy már a 
tápszer egy hónapos használata is jobb 
eredményeket hoz, mint egyéb tápszerek 
hasonló idejű alkalmazása. A legszembeötlőbb 
különbség a virágok esetében mutatkozik - a 
Plantella Virággal való tápoldatozás során a 
növényeknek lényegesen több virágrügyük ill. 
viráguk fejlődik ki.  

PLANTELLA VIRÁG ÉS LEVÉL TÁPOLDATOT!

ÖSSZETÉTELE EGYEDÜLÁLLÓ, mivel tápanyagai 

Az 
eredmények 
már egy 
hónap 
múlva 
láthatók!

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

A dísznövényeket tavasz elejétől késő őszig hetente öntözzük, télen pedig háromhetente egyszer.
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mézgásodás is. Meszes talajon vas- és cinkhiány 
léphet föl. Tehát az ôszibarack számára megfelelô 
termôhely a déli, napos fekvés, a jó vízgazdálko-
dású, humuszban gazdag talaj.

A téli fagyokat jelentékenyebb károsodás nél-
kül viseli el, annál nagyobb veszélyt jelent szá-
mára a kora tavaszi fagy, ami a korai bimbókat 
teheti tönkre. A szárazságot csak látszólag viseli 
könnyen.

AGROTECHNIKA A csemetéket vadôszibarack 
vagy mandula alanyon állítják elô. A vadôsziba-
rackra szemzett fák fagyállóbbak, és elsôsorban 
a semleges homok- és vályogtalajokra valók.  
A mandulára szemzett csemetéket pedig inkább 
a száraz, meleg, meszes talajokra ültessük. Fajta-
választáskor arra figyeljünk, hogy az erôs növeke-
désû és életképes alanyra oltott nemes is ellenáll-
jon a betegségeknek. A szellôs, napsütötte katlan 
koronaforma a leginkább megfelelô koronakiala-
kítás számára. Nagyon fontos eleme az ôszibarack 
agrotechnikájának a gyümölcsritkítás, ami javítja 
a barack minôségét. A leggondosabb metszés el-
lenére a fa egyes részein túl sok gyümölcs fejlôd-
het, amelyek egymást akadályozzák.

Ami a trágyázást illeti, az ôszibarackfák 
meghálálják az istálló-, illetve a szerves trágyát.  
A tápanyagok közül a legélénkebben a nitrogén-

adagolásra válaszolnak; a foszfátra szinte egy-
általán nem, viszont a káliumtrágyázást több és 
szebb terméssel viszonozzák, illetve az növeli a 
növény ellenálló képességét is.

Az ôszibarackfákat sokféle betegség (levél-
fodrosodás – tafrina, lisztharmat, monília, levél-
lyukacsosság stb.) és kártevô (pajzstetû, levéltetû, 
barackmoly, keleti gyümölcsmoly stb.) fenyegeti. 
Termesztése el sem képzelhetô rendszeres nö-
vényvédelem nélkül. Kora tavasszal rezes lemosó 
permetezéssel lehet indítani. A metszések során 
nagyon oda kell figyelni a sebfelületek kezelésére. 
A molyhos ôszibarackfajtákra veszélyt jelenthet 
a monília. Legjobb, ha a megelôzésre törekszünk. 
Távolítsuk el a gyümölcsmúmiákat.

FELHASZNÁLÁSA Magyarországon az ôsziba-
rack érési idénye június közepétôl október elejéig 
tart. Egy fán is elhúzódva érnek a gyümölcsök, 
ezért ügyes fajtatársítással az ôszibarackot akár 
három hónapon át is fogyaszthatjuk folyamato-
san. Ezt úgy érhetjük el, ha egy fába több fajtát 
szemezünk vagy oltunk. 

A korai érésû fajták maghoz kötöttek, a késôi 
érésûek többsége magvaváló. Ízét elsôsorban a 
cukor- és savkomponensek egymáshoz viszo-
nyított aránya befolyásolja. Aromaanyagokban, 
élelmi rostban gazdag. A sárga húsú fajták ka-
rotintartalma jelentôs. Az ôszibarack B1- és 
B2-vitamint tartalmaz. Antioxidáns-kapacitása 
viszonylag alacsony. 

Az ôszibarackból kiváló levest, befôttet, lek-
várt és dzsemet is lehet készíteni, a legtöbben 
mégis frissen fogyasztják. Éretten szedjük le, ak-
kor, amikor a csúcsán már puhul. 

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
Házikerti körülmények között célszerû be-
rendezkedni az ôszibarackfák rendszeres 
öntözésére.



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

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

megakadályozza, hogy használat közben a 

Kertészkedjen velünk!
UNICHEM GAIA kft. 2146 Mogyoród, Ipar Utca 2, T: +36 28 361 901, o�  ce@unichemgaia.hu | hu.UNICHEM.si
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Márciusi lapszámunkban a kajszibarack 
kórokozóit tekintettük át. Ugyanakkor a 
kajszibarackfák élettartamát, termôképességét 
számos kártevôje is befolyásolja, csökkenti, 
ezúttal ezeket vesszük sorra. Rügyfakadás után 
lombját a kis téli araszoló lárvája, a különbözô 
apró méretû eszelények, más néven levélbarkók 
(ormányos bogarak) és a sodrómolyok lárvái 
károsítják. Törzsét a kéreg alatt élô kéregmoly 
lárvái, míg gyümölcsét a barackmoly és a keleti 
gyümölcsmoly lárvái fertôzik meg. 

KIS TÉLI ARASZOLÓ Az évente egy nemzedéket 
nevelô kis téli araszoló (Operophtera brumata) 
zöld színû lárvái a levelek kifakadásától károsítják 
a kajszibarackfákat. Kirágják a rügyeket, megrág-
ják a virágokat is, összeszövik a fiatal leveleket, 
karéjos rágásaikkal alkalmilag nagy levélfelü-
let-kiesést okoznak, tarrágást is elôidézhetnek. 
A fiatal gyümölcsöket is megrághatják. Kártételük 
észlelésekor a sodrómolyok és levélbarkók ellen 
együtt szoktak permetezni, rágó kártevôk ellen 
ható rovarölô szerekkel.

LEVÉLBARKÓK, ESZELÉNYEK Szintén tavaszi 
kártevôk a levélbarkók (Phyllobius spp.) és esze-
lények (Rhynchites spp.), már lombfakadástól 
számíthatunk megjelenésükre. Kisméretû, 3-5 
mm hosszú, gyors mozgású, különbözô színû 
ormányos bogarak. Minden gyümölcsfajon elô-
fordulnak, károsítják a virágokat azok kirágásá-
val, a leveleket karéjos rágásukkal. Május végére 

kártételük enyhül. Nagyon érzékenyen reagálnak 
a lomb megmozdulására, azonnal levetik magu-
kat. Jelenlétük és egyedszámuk ellenôrzésére ezt 
a tulajdonságukat lehet felhasználni a korona 
„kopogtatásával”. Az ágak határozott, de kímé-
letes ütését követôen az ott rejtetten élô barkók 
védekezésképpen levetik magukat. Felfogásukra 
és vizsgálatukra a lombkorona alá nyéllel felfe-
lé tartott esernyô használata vált be, abból nem 
tudnak gyorsan kimászni, mialatt megfigyelhetôk 
és összegyûjthetôk. A kopogtatásos módszer a 
gyérítésükre is alkalmas.

SODRÓMOLYOK Szintén tavaszi kártevôk a sod-
rómolyok (Pandemis spp.), a lomb mellett a zöld 
termést is károsíthatják. Az összeszövött levelek 
között élnek kisméretû és nagy étvágyú lárvái 
(hernyói).

A tavaszi lombkárosítók ellen a Bacillus thu-
ringiensis (Dipel DF),  lambda-cihalotrin (Karate 
Zeon 5 CS, Full 5 CS) hatóanyagú rovarölô szerek 
engedélyezettek. A felszaporodásuk elején alkal-
mazott egyszeri permetezés általában megfelelô 
védelmet nyújt.

KÉREGMOLY A kéregmoly (Enarmonia formo-
sana) elsôsorban a csonthéjas gyümölcsfajokat 
fertôzi, igen elterjedt kajszifákon. A kártevô a tör-
zsön és a vázágak alsó részein szokott elôfordulni, 
ahol mézgásodás, majd a lárvák kéreg alatti táp-
lálkozása következtében rozsdabarna szemcsés 
ürülékcsomók jelzik jelenlétüket. Gyakran meg-

A kajszibarack kártevôi

Phyllobius oblongus (www.izeltlabuak.hu) Kéregmoly kártétele a törzsön
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figyelhetôk a kikelt lepkék nyomán a fakéregbôl 
kiálló üres bábingek. A lárvák a kéreg alatt élnek, 
ott táplálkoznak, rágásukkal megzavarják, illet-
ve akadályozzák a fa víz- és tápanyagforgalmát.  
Ez okozza a fa gyenge növekedését, végül rész-
leges majd teljes elhalását. A kéregmolynak ál-
talában 2 nemzedéke fejlôdik egy év alatt, lár-
vái telelnek át a kéreg alatt, és a kifejlett lepkék 
májusban szoktak megjelenni. A lepkék rajzása a 
fatörzsre rögzített szexferomoncsapdával nyo-
mon követhetô, gyérítésükre is alkalmas. A csapda 
által jelzett tömeges rajzási idô után 5-7 nappal 
érdemes a törzset és a vázágakat rovarölô szerrel 
lepermetezni. A molylárvák többsége a téli faké-
regtisztítással, drótkeféléssel eltávolítható és el-
pusztítható.

BARACKMOLY A hazánkban mindenhol elô-
forduló barackmoly (Anarsia lineatella) a kajszi 
mellett az ôszibarackot, a szilvát, a mandulát, 
a cseresznyét és a meggyet is károsítja. El-
sôsorban hajtás- és gyümölcskárosítása is-
mert. Évente általában 3 nemzedéke fejlôdik, 
de egyes évjáratokban 4. csonka nemzedéke is 
megjelenik. Az áttelelô hernyók a fiatal hajtá-
sok belsejét rágják ki, azok hervadva elhalnak. 
A májusban megjelenô elsô nemzedék lárvái a 
hajtások mellett már a terméseket fertôzik: a 
már megkeményedô maghéjú zöld gyümölcsbe 
rágják be magukat, általában a kocsánynál vagy 
két összeérô gyümölcs felületénél. A befura-
kodás helyén mézgacsepp és ürülékszemcsék 
jelzik a kártételt. Másodlagosan megjelenik a 
sebzéseken behatoló Monilia sp. gomba okoz-
ta barna színû termésrothadás. A 2. nemzedéke 

júliusban, a 3. nemzedéke pedig augusztusban 
rajzik. A kifejlett lárvák húsvörös színûek, fejük, 
lábuk és nyakpajzsuk fekete. A molynemzedé-
kek rajzása szexferomoncsapdával folyamato-
san nyomon követhetô. Az okszerû kémiai vé-
dekezést a csapdafogás adataira kell alapozni.  
A lepkék rajzáscsúcsát követôen, mielôtt a fiatal 
lárvák berágják magukat a gyümölcsbe, haté-
kony a rovarölô szeres permetezés, pl. a Bacil-
lus thuringiensis hatóanyagú DiPel DF rovarölô 
szer. A fán áttelelô fiatal barackmolylárvákra 
kellô gyérítô hatást fejtenek ki a téli lemosó 
permetezésre alkalmas olajtartalmú szerek.

KELETI GYÜMÖLCSMOLY A polifág keleti gyü-
mölcsmoly (Grapholita molesta) a csonthéjas és az 
almástermésû gyümölcsfajokat egyaránt fertôzi. 
Kajszibaracknál a termést károsítja: a gyümölcs-
kocsány felôl hatol be lárvája a még zöld vagy 
érésben lévô gyümölcsbe, gyakran a magházig. 
Évente 3 nemzedéke, esetenként meleg nyarakon 
4. nemzedéke is kifejlôdhet. Báb alakban telel a 
faágakon vagy a talaj gyepszintjében. Lárvái ki-
fejlôdve 10-14 mm hosszúak, testük sárgásfehér, 
háti oldalon rózsaszínes árnyalattal, fejük sárgás-
barna. Rajzásuk, egyedszámuk detektálása szex-
feromoncsapdákkal történik. A kémiai védekezés 
alapelve hasonló a barackmolynál leírtakéhoz: az 
áttelelô alak ellen a téli lemosó permetezés java-
solt. A molyok tömeges rajzása utáni lárvakelésre 
idôzített permetezés (Dipel) a legeredményesebb 
ellenük. Az 1. nemzedék lárvái elleni védekezés-
sel lehet csökkenteni a késôbbi molypopulációt és 
azok károsítását. 

Dr. Némethy Zsuzsanna

Barackmoly Keleti gyümölcsmoly (novenyvedelem.hu)



FIZETETT HIRDETÉS

FLUMITE® 200 ATKAÖLÔ SZER 
2019. április 1-jétôl 4 hónapon át ismét elérhetô a 
gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô sze-
rünk, amely elsôsorban szôlô- és gyümölcskultúrák-
ban lesz felhasználható. A Flumite® 200 hatóanyaga 
a diflovidazin, amely egy eredeti magyar találmány.  
Az egyedi hatásmechanizmusú készítmény meggátol-
ja az atkapopuláció kifejlôdését azáltal, hogy elpusz-
títja a tojásokat és a lárvákat, valamint sterilizálja a 
kifejlett nôstény egyedeket. A hatóanyag bejut a le-
velekbe, így a levélfonákon és a szövedékben, vagy 
gubacsokban megbúvó atkákat is eléri, hosszú ha-
tástartama pedig 40-60 napos védettséget biztosít. 
Széles hatásspektrumának köszönhetôen a Flumite® 
200 levél-, gubacs- és takácsatkák ellen is kiválóan 
alkalmazható, kíméli azonban a hasznos ízeltlábúa-
kat, így a méhekre sem veszélyes. Ebbôl eredôen zöld 
minôsítésû szer, és integrált növényvédelmi technoló-
giákban is használható. A megfelelô hatás elérése ér-
dekében azonban kulcsfontosságú a kijuttatás idôzí-
tése. A tavasszal végzett korai permetezés az áttelelô 
egyedek elpusztítását, illetve az atkák felszaporodá-
sának megakadályozását szolgálja, míg a nyári kezelés 

az újabb felszaporodás megelôzésére és az áttelelést 
szolgáló tojások képzôdésének elhárítására ajánlott.  
A permetezést megelôzôen a növényállomány vizsgála-
ta segít az idôzítésben. A Flumite® 200 5 ml-es, 1 dl-es,  
2 dl-es, valamint 1 l-es kiszerelésekben elérhetô.

FOZÁT® 480 TOTÁLIS GYOMIRTÓ SZER
A cég másik, Magyarországon is közismert terméke 
a Fozát® 480 glifozát hatóanyagú totális gyomirtó 
szer. Eredményesen felhasználható szántóföldi kul-
túrákban, 3 évesnél idôsebb szôlô- és gyümölcsültet-
vényekben, tarlókon, házikertekben, közterületeken és 
mezôgazdaságilag nem mûvelt területeken is. Kivá-
lóan irtja a magról kelô egy- és kétszikû, valamint a 
mélyen gyökerezô évelô gyomnövényeket is. A glifo-
zát a növényben az anyagcsere-folyamatokat gátolja, 
ezért az elsô tünetek megjelenéséhez a magról kelô 
gyomnövények esetében legalább 4-5 napra, az évelô 
gyomnövényeknél több mint egy hétre is szükség le-
het. A Fozát® 480 totális gyomirtó szer, ezért ügyel-
ni kell arra, hogy a permetcseppek ne sodródjanak a 
termesztett növényekre! A Fozát® 480 1 l-es, 5 l-es, 
20 l-es, valamint 3 dl-es kis kiszerelésben is kapható!

Agro-Chemie Kft. – Hagyomány és megbízhatóság  
a hazai növényvédôszer-gyártásban
A nagy múltú Chinoin Rt. növényvédôszer-részlegébôl megalakult Agro-Chemie Kft. immár több mint 
10 éve mûködik önállóan Magyarországon. A cég budapesti üzeme elsôsorban hatóanyagok szintézisével, 
valamint növényvédô szerek formázásával, gyártásával foglalkozik. Az Agro-Chemie Kft. saját termékeit 
külföldön és Magyarországon egyaránt forgalmazza.

Termékeinket keresse viszonteladóinknál vagy a gazdaboltok kínálatában!  
Bôvebb információért látogassa meg a www.agrochemie.hu weboldalt, vagy keresse belföldi értékesítô 

munkatársunkat, Mihalek Erzsébetet, a +36 1 9000 823-as telefonszámon.
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A szôlô ültetése jellemzôen késô ôsszel vagy 
tavasszal ajánlott oly módon, hogy ezzel 
elkerüljük a komoly fagyok idôszakát. Az 
általában áprilisra idôzített tavaszi ültetés 
jellemzôen jobb eredési arányt mutat, hiszen 
ilyenkor a téli idôjárás szélsôségei már nem 
veszélyeztethetik a növényeket. 

Az ültetési idô kitolásával a tavaszi fagyok okozta 
károk mérsékelhetôk, a szaporítóanyag tartalék 
tápanyagai és ezzel együtt a túlélési esélyei vi-
szont lecsökkennek. A talaj már kellôképpen fel-
melegedett a gyökerek fejlôdéséhez, ugyanakkor 
a léghômérséklet is lehetôvé teszi a rügyfakadást 
és a hajtásnövekedést.

MILYEN SZAPORÍTÓANYAGOT ÜLTESSÜNK? 
Telepítéshez csak igazolt eredetû, kórokozóktól 
mentes, szabványos szaporítóanyagot szerez-
zünk be. Üzemi ültetvényeknél 30-40 éves, míg 
házikertekben ennél jóval hosszabb élettartam-
mal is számolhatunk, megfelelô szaporítóanyag 
ültetésével. 

A régebbi szaporítási módok (bujtás, fásdug-
ványozás) a legtöbb helyen nem javasolhatók, 
mivel hazánkban a szôlôgyökértetûvel szemben 
ezek a növények nem védettek. Az egyetlen meg-
oldást hosszú távon az amerikai alanyra oltott, 
gyökeres szaporítóanyag beszerzése jelenti. Ezt 
közvetlenül a szôlôiskolákban vásárolhatjuk meg 

a legkedvezôbb áron, de számos fajta szaporító-
anyaga hozzáférhetô a faiskolai lerakatokban is. 
Csak ellenôrzött minôségû, igazolt eredetû olt-
ványt vásároljunk. A szabvány szaporítóanyagot a 
szôlôiskolák jellemzôen a teljes gyökérzettel és a 
nemes vesszôrészt paraffinozva, 50-es kötegek-
ben, származási igazolással ellátva hozzák forga-
lomba (1. kép).

HOGYAN ÜLTESSÜNK? Kellôen elôkészített, 
meglazított, megülepedett, aprómorzsás szer-
kezetû és tápanyaggal feltöltött talajba kerüljön 
a szôlôoltvány. A rossz eredések gyakori oka az, 
hogy nem kellô mélységben és minôségben tör-
tént a talaj elôkészítése. Az ültetvények esetén 
szükséges a legtöbbször a talaj mélyforgatása, 
kb. 70 cm-es mélységben. Házikertekben ez ke-
vésbé kivitelezhetô, de a területet itt is érdemes 

Eljött az ültetés ideje

1. kép 2. kép

A szabvány szaporítóanyagra vonatkozóan 
elôírás, hogy 35 centiméteres, egyenletes 
gyökértörzzsel, legalább egy, 15 cm hosszan 
beérett vesszôvel és 3 darab körkörösen fej-
lôdött talpgyökérrel és körkörös oltásforra-
dással kell hogy rendelkezzenek.

 Jó tudni!
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www.sumiagro.hu LISZTHAMRAT FELSZÁMOLÓ
ALMÁBAN, SZŐLŐBEN, KALÁSZOSOKBAN

FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER,
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL,

SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ
Levéltetvek, molykártevők, pajzstetvek, bogarak, rágó- és szívó 

kártevők elleni védekezéshez

Méhekre nem veszélyes!

KERESSE AZ EREDETI
JAPÁN

MINŐSÉGET!

növényvédő szerek • lombtrágyák • technológiák

Forgalmazza: SUMI AGRO HUNGARY Kft. 

még az elôzô évben mélyen felásni, különösen 
kötött talajok esetében. Az ültetés módja szerint 
lehetséges gödörbe ültetni, speciális víz- vagy 
ültetôfúró használatával. A fúróval történô ül-
tetéskor a talpgyökereket visszavágjuk, míg a 
gödörbe ültetésnél ez általában nem szükséges. 
Gödörbe ültetésnél a kellôen porhanyós talajt 
keverjük el némi szerves trágyával vagy kom-
poszttal, és a talpgyökerek mélységét úgy állít-
suk be, hogy az oltvány nemes része valamivel a 
talajfelszín fölé kerüljön (2. kép). 

Minden esetben bôségesen öntözzük be a 
növényeket és lehetôség szerint ezt többször is-
mételjük az év folyamán, amennyiben szükséges. 
Az oltócsapokat paraffinozzák, ami védelmet je-
lent a kiszáradástól. A fagyvédelem és fôként a 
gyökérképzôdés és a hajtásnövekedés eltérô hô-
mérsékleti optimuma miatt biztosabb eredmény 
érhetô el, ha a nemes rész fölé porhanyós talajt 
kupacolunk („felcsirkézünk”), melynek segítsé-
gével a növénynek több ideje marad a gyökerek 
kifejlesztésére, mielôtt az intenzív hajtásképzô-

dés elindulna. Az így kialakított földkupacokat év 
közben folyamatosan bontsuk le, ahogy a hajtás-
növekedés felgyorsul. Jó tápanyag- és vízellátás 
esetén év végére egy jól megerôsödött, kellô 
lombozatot és gyökérzetet fejlesztett növényt 
kaphatunk (3. kép). 

Terjék Lajos, Dr. Barócsi Zoltán

3. kép
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Akár tetszik, akár nem, sajnos az a tapasztalat az 
utóbbi években, évtizedben, hogy Magyarország 
idôjárása egyre melegebb, szárazabb, és ez nem 
csak, hogy nem kedvez a nálunk oly népszerû 
tujaféléknek, de egyre inkább csábító az 
eredetileg délebbi, mediterrán vidékeken honos 
kártevôk, mint például a rettegett boróka-
tarkadíszbogár számára. 
Nagy öröm volt, amikor 1999-ben felfedezték elsô 
példányait a barcsi ôsborókásban, ritkasága miatt 
védetté is nyilvánították, eszmei értékét 50 000 Ft- 
ban megállapítva. Az, hogy 2012-ben már töme-
gesen rongálta Budapesten a tujákat, nehezen 
volt tûrhetô, így sokan megkönnyebbülve vehet-
ték tudomásul 2016-ban, hogy ennek okán meg 
is fosztották védett címétôl ezt az amúgy szép, 
látványos kinézetû rovart.

A BORÓKA-TARKADÍSZBOGÁR LÁRVÁJA azzal 
okoz kárt, hogy a fás részekben, a kéreg védel-
me alatt, növényi szövetekkel táplálkozva, széles 
kanyargós járatokat készít, mely során átrágja a 
szállító edénynyalábokat, amivel megszakítja a 
növényben a tápanyag- és vízszállítást. Ha sok 
a lárva, akkor a tápanyag- és vízhiány miatt ki-
alakul a tünet, az ágak fokozatosan száradnak, 
barnulnak, pusztulnak, végül az egész növény, a 
teljes sövénysor veszendôbe megy. Sôt, a boróka 
mellett áldozatul eshetnek a közkedvelt tuja- és 
ciprusfélék is.

A REJTETT ÉLETMÓD MIATT nem találunk rá 
könnyen a jó 10 mm-es lapított, a második és 
harmadik torszelvényénél kiszélesedô lárvákra, 
azokat a kéreg alatt, a kérget lehántva, a járatai-
kat felfedezve lelhetjük csak meg. Szeptembertôl 
áprilisig biztosan ott tartózkodnak. A fás részeken 
május közepétôl július elejéig keletkezô apró, ová-
lis röpnyílásaik már könnyebben szembeötlenek, 
ugyanis a kifejlett rovar ezeken keresztül rágja 
ki magát a fából a szabadba, bábozódása után. 
Rendkívül látványos, dekoratív az állatka, színe 
kékes-zöldes, fémesen fénylô, 6-11 mm hosszú 
testalkatú. Hátukon szimmetrikusan elhelyezkedô 
kékesfekete foltokat lehet megfigyelni. Fürgén 
repkednek, keresik a napsütötte ágrészeket, de 
szabad szemmel alig látni meg ôket, olyan gyor-
sak. Tojásaikat a fás részek kéregrepedéseibe he-
lyezik, ahonnan ôsz felé a kikelô lárvák egybôl a 
fatestbe rágnak.

Védett fajból rettegett kártevô

Kerti tipp
A kifejlett egyed, a bogár, kedveli a nap-
sütéses, meleg kitettségû helyeket, szeret 
sütkérezni tápnövénye hajtásain. Az ilyen 
helyre kiakasztott ragadós sárga lap alkal-
mas arra, hogy egy-egy arra tévedt bogarat 
összefogjon, így könnyen meggyôzôdhetünk 
jelenlétükrôl.

Röpnyílás a kérgen
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A lárva észrevétlen életmódja és a bogár 
hosszan tartó rajzása szinte lehetetlenné te-
szi ellene a kémiai védekezést. Hiszen nincs az a 
növényvédô szer, ami a kéreg alatt elérné és el-
pusztítaná a lárvát, a bogár ellen pedig hiába van 
alkalmas készítmények sora, a több hónapig tartó 
rajzás miatt ugyanannyi ideig tartó szerfedett-
ségre is szükség lenne a teljes védelemhez, ami 
lehetetlen vállalkozás egy díszkertben, nemcsak a 
környezetvédelem miatt, de a saját egészségünk 
érdekében is.

A LEGMEGFELELÔBB VÉDEKEZÉS A MEG-
ELÔZÉS, ugyanis a boróka-tarkadíszbogár el-
sôsorban a legyengült, tápanyag- és vízhiány-
tól, szárazságtól szenvedô örökzöldjeinket tudja 
megtámadni. Fontos a növények megfelelô kör-
nyezetbe történô telepítése, a rendszeres öntö-
zés, a párásítás, a tápanyag-utánpótlás. Ha van-
nak elszáradt ágak, azokat az egészséges részig 
vágjuk vissza még április végéig, míg a kártevô 
a hajtásban lárva vagy báb alakban megbújik. 
Ezek az örökzöldek jól regenerálódnak, bírják az 
erôsebb metszést is. A levágott beteg hajtásokat, 
ágrészeket azonnal meg kell semmisíteni! Május-
tól, ha röpnyílások tûnnek fel a fás részeken, az 
azt jelenti, a bogarak kirepültek. Ha egyre többet 
látunk belôlük, egy-egy jól irányzott kezelés-
sel, a kifejlett egyedek száma azért gyéríthetô, 
a dísznövényekre engedélyezett rovarölô szerek 
valamelyikével. 

Taxner Ágnes

Sárga csapdába csalva

Tavasszal ismét erôre kap a pázsit növényzete. 
A gyepalkotó fajok, angolperje, réti perje, vörös 
csenkesz, eltérô talajhômérséklet-igényük alapján 
eltérô idôben indulnak fejlôdésnek és ilyenkor 
még foltos lehet a gyep. A tápanyagellátásnál 
elsôsorban a mûtrágyákra támaszkodhatunk. 
A tavaszi idôszakban is hatásos, ha a nitrogén, 
a foszfor és a kálium hatóanyagot komplex 
mûtrágyában adjuk ki, mikroelemekkel 
kiegészítve. A célzott, éves tápanyag-ellátási 
program segít az egységes növekedési ütem 
kialakításában. Így tartható fenn egész éven át a 
megfelelô tápanyagszint a talajban. 

GYEPTELEPÍTÉSHEZ Tavasszal, az idôjárás eny-
hülésével sokan terveznek gyeptelepítést, hogy 
minél hamarabb szép zöld pázsitjuk legyen. Ez az 
idôszak azonban nem a legkedvezôbb a gyeptele-
pítéshez. Nagyon fontos, hogy jó minôségû fûma-
got és megfelelô mûtrágyát használjunk, mert a 
rosszul fejlôdô gyepben hamarabb felüti a fejét a 
moha vagy a gyom. Az újonnan vetett gyepfelüle-
tek kiemelt gondoskodást kívánnak. Hûvös a talaj, 

Gyors tavaszi 
feltöltôdés

Kerti tipp
Vigyázzunk, hogy egyenletesen juttassuk ki 
a mûtrágyát és a fûmagot, ehhez lehetôleg 
használjunk kiskerti mûtrágyaszórót, ezáltal 
a fû kelése is egyenletesebb lesz. 
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Gyorsan szép zöld  
gyep tavasszal?
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ezért nehezen csírázik a fû, és a száraz idôjárás 
sem kedvez a gyep fejlôdésének. Éppen ezért a fû 
növekedését, gyökeresedését fel kell gyorsítani, 
amihez a legjobb választás egy starter mûtrágya, 
ami a nitrogén mellett nagy mennyiségben tar-
talmaz gyökeresedést segítô foszfort. A legjobb a 
lassú feltáródású mûtrágya, ami két dolog miatt 
fontos: egyrészt azért, mert nem perzseli ki a kelô, 
gyenge füvet, másrészt tartós tápanyagforrást 
biztosít a fû számára. A megfelelô tápanyag-el-
látottság felgyorsítja a hûvös talaj miatt elhúzódó 
csírázást, így a kezdeti fejlôdés akár 7-10 nappal 
rövidebb lehet. Így már nyári elejére erôs, dús 
gyökérzetû füvünk lesz, ami jól viseli majd a nyári 
forróságot és az átmeneti kiszáradást.

GYOMMENTES GYEP A gyomok elleni védelem 
már a gyeptelepítésnél kezdôdik! A legfontosabb 
lépés a vetés elôtt a terület gyommentesítése. 

A gyepben elôforduló kétszikû gyomokkal 
szemben egyrészt a megfelelô fenntartással 
(helyes öntözéssel, nyírással és tápanyag-után-
pótlással), valamint a beállt (legalább féléves) 
gyepben alkalmazható gyomirtókkal vehetjük föl 
a harcot. Kitartó munkával megszabadulhatunk 
a gyakori pongyolapitypangtól, kerekrepkénytôl, 
lóherétôl, százszorszéptôl és a többi kétszikû 
gyomtól. 

MOHAMENTESÍTÔ PROGRAM A nedves, ár-
nyékos területeken a moha könnyen felüti a fe-
jét a gyepben, és kezelés nélkül akár teljesen el 
is nyomhatja azt. A vasszulfát-tartalmú mohairtó 
kezelést fûnyírás után végezzük el, illetve a moha 
visszaszorítása érdekében kerüljük a túlöntözést.

Mayerhoffer Attila

Friss telepítésû gyepen ne alkalmazzon 
moha- vagy gyomirtós kezelést!

 Jó tudni!
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Teppeki hatóanyaga (50% �onikamid) egy 
a levéltetvek elleni hatóanyag ami 
a piridinkarboxamidok csoportjába tartozik.

Új hatóanyag

Egyedi hatásmód

A levéltetű nedvet szív fel
a lekezelt levélből 

Egy órán belül leáll a levéltetű táplálkozása
= megszűnik a mézharmat termelés  

A levéltetű 2-5 nap 
múlva elpusztul 

X

Szisztémikus szállítódás a csúcs irányába Transzlamináris
mozgás

Hatékony minden
időjárási helyzetben

Napfény
A napsütés intenzitása nem befolyásolja a Teppeki 

hatékonyságát.

Hőmérséklet
Bármely napszakban permetezhető.

Esőállóság
A Teppeki 3 órával a kijuttatás után esőálló.
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kezelés eredménye

új levéltetű betelepülés

Előnyei:
• Széles hatásspektrum  a levéltetvek ellen

• Hosszú hatástartam
• Rezisztenciatörő
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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

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

FLORIMO® Pázsittrágya 3in1
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A rózsák az emberiség elsô ültetett dísznövényei 
közé tartoznak. Nemesítésük több ezer éve 
kezdôdött és még napjainkban is tart. Ennek 
köszönhetôen számtalan fajtát, a színek és 
formák megszámlálhatatlan sokaságát hozták 
létre. Márciusi lapszámunkban a kórokozóiról 
írtunk, ezúttal pedig a kártevôit ismertetjük. 

NAGY RÓZSA-LEVÉLTETÛ (Macrosiphum ro-
sae) Országosan elterjedt, a rózsa egyik leg-
gyakoribb és egyben jelentôs kártevôje. A nö-
vekedésben lévô rózsahajtások csúcsi részén, a 
fiatal leveleken és a bimbókon kolóniákban élô 
levéltetvek szívogatásának hatására a növény 
növekedése lelassul. A leveleken megjelenik a 
mézharmat, majd a korompenész. A rózsán az 
egész tenyészidôszakban megtalálható ez a kel-
lemetlen és gyorsan szaporodó károsító. A levél-
tetû számára jó táplálkozási feltételeket teremtô 
rózsán a levéltetvek gyors elszaporodását az 
egyébként gyakran megfigyelhetô természetes 
ellenségei, mint például a katicabogarak lárvái 
és imágói, a zengôlegyek lárvái vagy a fátyolkák 
legfeljebb korlátozni tudják. Ha kémiai védeke-
zést akarunk folytatni, kontakt és szisztémikus 
szerek is egyaránt hatásosak ellenük, viszont a 
természetes ellenségeiket is gyéríthetjük ezekkel 
a szerekkel. 

HAJTÁSFÚRÓ RÓZSADARÁZS (Monophadnus 
elongatulus) Nem túl gyakori faj, ami elsôsorban 
az erôs növekedésû rózsákat károsítja. Általában 
a védett, meleg fekvésû területeken szokott elô-
fordulni. A károsítás tünete, hogy a hajtáscsúcs 

hervad, a hajtás felsô harmada a tél beálltáig 
nem érik be, elszárad. A vesszôt felvágva belse-
jében lárvajáratot találunk. A károsított vesszôn 
a levélnyelek tövi részén a tojásrakási helyek 
lencse nagyságú szemölcs formájában láthatók. 
Az imágók rajzása április végétôl május végéig 
tart. Tojásaikat a levelek nyelének alapi részébe 
süllyesztik. A fiatal lárvák berágnak a hajtás bel-
sejébe és ott felfelé haladó járatot készítenek. Egy 
hajtásban több lárva is károsít. A kifejlett lárvák 
a talajban gubón belül telelnek. A meleg, száraz 
idôjárás kedvez a tömeges elszaporodásuknak. 
A védekezés az imágók ellen irányul, hogy meg-
akadályozzuk a tojásrakást. Piretroid hatóanyagú 
készítmények ismételt kijuttatásával védekezhe-
tünk ellenük. 

RÓZSA-PAJZSTETÛ (Aulacaspis rosae) A tör-
zsesre nevelt rózsán fordul elô és a kaliforniai 
pajzstetûvel együtt károsíthat. A törzsön apró, fe-
hér színû kerek pajzsok láthatók. Évente egy nem-
zedéke van. A lárvák nyár elején rajzanak, ekkor 
lehet ellenük védekezni. Ha ezt elmulasztottuk, a 
nyugalmi idôszakban elvégzett olajos lemosó per-
metezés adhat még védelmet. 

LEVÉLSODRÓ RÓZSADARÁZS (Blennocampa 
pusilla) A nôstények májustól kezdve rakják le a 
tojásaikat. Érdekes, ahogy ez a faj gondoskodik az 
utódokról. A kártétel, amit észreveszünk, hogy a 
levél csôszerûen besodródik. Ez amiatt van, mert a 
nôstény megszúrja a levelet, így a lárva biztos vé-
delemben tud majd nevelkedni. A levelek idô elôtt 
elsárgulnak, majd lehullnak. 

A rózsa kártevôi

Nagy rózsa-levéltetû Hajtásfúró rózsadarázs Rózsa-pajzstetû
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Substral OSMOCOTE 

RÓZSAKABÓCA (Edwardsiana rosae) A kártevô 
3-4 mm hosszú, karcsú, zöldessárga színû rovar. 
Szárnya a csúcsi részen enyhén füstös. A lárvák és 
az imágók is károsítanak. Évente 2-3 nemzedéke 
jelenik meg. A rózsa bôrszövetébe helyezi átte-
lelô tojásait. Fô tápnövénye a rózsa és a vadrózsa, 
ezekrôl repül át a gyümölcsfákra (pl. alma, birs). 
Száraz, meleg nyarakon szaporodik fel. A gyümöl-
csösökre csak tömeges elszaporodása esetén je-
lent veszélyt, ekkor azonban a cseresznyét, megy-
gyet, szilvát is károsíthatja. A lárvák és az imágók 
a levelek fonákán szívogatnak. A szúrás helyén a 
levél elfehéredik, a szívásnyomok sokasága ezüs-

tös bevonatot képez a leveleken. A levél színén 
sárgás színû pontok keletkeznek. A rózsahajtások 
kora tavaszi lemetszésével és megsemmisítésével 
sok áttelelô petét elpusztíthatunk. A fiatal lárvák 
ellen kontakt vagy felszívódó hatású szerekkel 
permetezhetünk.

SZABÓMÉHEK (Megachille spp.) A kártételük 
elég jellegzetes, és egybôl felismerhetô. A le-
velekbôl szabályos íveket rágnak ki, amikkel a 
fészeksejteket bélelik ki. Védekezni nem szoktak 
ellenük.

Ujvári Péter

Levélsodró rózsadarázs Rózsakabóca Szabóméh
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A kerti méhfû (Melissa officinalis L.), vagy 
közismertebb nevén citromfû egy mediterrán 
származású aromanövény, amelyet hazánkban 
közel 300 hektáron termesztenek. A kerti 
méhfû nevet onnan kapta, hogy a növényt 
június-júliusi virágzásakor a különbözô méhfajok 
gyakran látogatják a virágaiban termelôdô 
nektár miatt. Az ismertebb citromfû elnevezés 
pedig onnan származik, hogy kellemes, citromos 
illatú illóolajat termel, amelyet a levelein 
elhelyezkedô illóolajtartókban raktároz. A nö-
vényt megdörzsölve az illóolaj kellemes illatát 
élvezhetjük. 

JÓTÉKONY HATÁSOK A növény illóolaja klinikai 
vizsgálatok szerint gátolja a Herpes simplex vírus 
néhány törzsének szaporodását, így megfelelô 
módon alkalmazva csökkentheti a szájon kialakuló 
herpeszes tünetek elharapódzását. Házilag gyako-
ribb a teaként való felhasználása. A leveleibôl, rit-
kábban a leveles hajtásaiból készített teát a népi 
gyógyászatban fôként az álmatlanság, idegesség és 
az ebbôl fakadó gyomorgörcsök megszüntetésére 
használják. Kellemes, citromos aromája miatt azon-
ban fogyaszthatjuk egyszerûen élvezeti teaként is. 
Az utóbbi idôben egyre inkább divatos, hogy a nö-
vény leveleit torták és egyéb sütemények díszítésé-
re vagy limonádé készítésére is felhasználják.

A kerti méhfüvet dísznövényként is ültethet-
jük. Díszítési célra ajánlott tarka levelû fajtája a 

’Gold Leaf’, vagy az ezüstös levelû krétai citromfû 
(1. kép). Az utóbbi típus azonban szôrözött levelei 
miatt fogyasztásra nem ajánlott.

VETÉS, SZAPORÍTÁS Hazai viszonylatban a 
növény a szélsôségesen rossz talajok kivételével 
szinte bárhol termeszthetô. A méhfû szaporítása 
lehetséges maggal helyre vetéssel, palántaneve-
léssel vagy tôosztással is. A felsoroltak közül a 
palántanevelés a leginkább elterjedt szaporítási 
mód, amelyet kiskerti körülmények között is köny-
nyen megvalósíthatunk. A magvakat február vé-
gén-március elején kell elvetni, lehetôség szerint 
nedves tôzeggel vagy virágfölddel töltött sejttál-
cába, illetve egyéb, erre alkalmas edénybe. A sejt-
tálcába történô vetés esetén sejtenként ajánlott 
2-3 magot vetni. Szaporító láda használatakor 
érdemes a magokat kettesével vagy hármasával  
5 cm távolságra helyezni egymástól. 

A vetést követôen a magvakat vékony tôzeg- 
vagy virágföldréteggel fedjük be, majd óvatosan 
öntözzük meg, nehogy kimosódjanak a helyük-
rôl. A magvakból 10-15 nap alatt fejlôdnek ki 
a szikleveles növények, melyeket a megnyúlás 
elkerülése érdekében érdemes jó megvilágí-
tottságú helyre tenni. A palántákat az idôjárási 
körülményektôl függôen, általában május köze-
pétôl lehet állandó helyükre ültetni. Az ültetés 
után bô vízzel be kell öntözni. Száraz idôjárás 
esetén, a talajviszonyoktól függôen, érdemes 

A kerti méhfû

1. kép A krétai citromfû ezüstös 
levelei  
(Kovács Gergô, 2017)

2. kép A méhfû levelén megjelenô 
szeptóriás levélfoltosság  
(Kovács Gergô, 2017)

3. kép Kabócafajok kártétele  
a méhfû levelén  
(Kovács Gergô, 2016)
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SEPTIFORTE
          Septonic

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

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

Vegyi anyagot 
nem tartalmazó, 
biológiai termékek.

A szennyvízaknák, csôvezetékek  
karbantartója

Kíméletes, 
környezetbarát, 

tökéletes tisztítás 
a vizes  

helyiségekben.

Lebont, felold, szagtalanít.

1-3 naponta megöntözni a frissen kiültetett 
növényeket, a jobb begyökeresedés érdekében. 
A tápanyag-utánpótlást legegyszerûbben tápol-
datozással valósíthatjuk meg. 

A növényen megjelenô károsítók közül leg-
gyakrabban a szeptóriás levélfoltossággal (2. kép) 
vagy a kabócák károsításával kell számolni  
(3. kép). A levélfoltokat okozó gomba ellen jelen-
leg réztartalmú készítményekkel védekezhetünk. 
Megelôzô védekezésként érdemes az ôsszel le-
hullott leveleket összegyûjteni és elégetni vagy a 
kukába dobni. A kabócák károsítása ellen a kul-
túrában engedélyezett, piretroid-tartalmú készít-
ményeket használhatunk.

Ha a növényt fogyasztásra szánjuk, a növény-
védô szerekre vonatkozó élelmezés-egészségügyi 
várakozási idôt feltétlenül tartsuk be!

A citromfû betakarítását az elsô évben nyár 
végén érdemes elvégezni. Ekkor a növények haj-
tásait vágjuk vissza 5-10 cm magasságban. Csak 
egészséges hajtásokat és leveleket gyûjtsünk!  
A hajtásokat jól szellôzô, árnyékos helyen célszerû 
szárítani. A száraz hajtásokról a leveleket érdemes 
lefosztani, vagy a leveles hajtásokat apróra vágni.

Tavasszal az áttelelt töveket vágjuk vissza a 
talaj szintjéig, hogy erôteljes, lombos hajtások 
fejlôdjenek. A következô években a betakarítást a 
virágbimbók megjelenésekor legcélszerûbb elvé-
gezni. Ezt követôen, az idôjárástól függôen, a vá-
gást még akár 2-3 alkalommal megismételhetjük 
ugyanabban az évben. 

Bár igen hideg teleken a citromfû kifagyhat, 
ez házikertben nem jellemzô. Általában sok évig 
élhet, de a levelek aprósodnak, a hajtások fásod-
nak, ezért 4-5 éves kor után érdemes kicserélni a 
töveket.

Kovács Gergô

Kerti tipp
Ha az elvetett magvak nem csíráznak ki, 
vagy hiányosan kelnek, akkor érdemes ôket 
2-3 napra mélyhûtôbe helyezni és újra pró-
bálkozni a vetéssel.





Kábel- és fáradtságmentes kerti munka

Akkumulátoros gépcsaládok minden kerthez
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AZ INNOVATÍV KERTÁPOLÁSÉRT!
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