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Javában haladnak a munkák a kertben, ám 
sokszor pont a házunk bejáratára és annak 
környékére nem jut idônk, pedig meghatározó 
szerepe van az összképben.

Egy háztulajdonosról nagyon sokat elárul a kertje, 
fôleg elsô benyomásra. Külföldön éppen ezért már 
bevett szokás, hogy külön elôkertépítô kertészek 
mûködnek, nagy gondot fordítva arra, hogy a ven-
dégségbe érkezôket vagy az éppen arra járókat 
kellemes látvány fogadja. 

Az elhanyagolt elôkert nekünk sem szívderítô 
látvány, amikor hazaérkezünk. Némi segítséggel 
azonban könnyen rendbe tehetô, viszonylag gyor-
san egyszerû, ám rendezett utcafrontot építhe-
tünk. 

Több minden befolyásolja egy elôkert kiala-
kíthatóságát, sokuk elôtt árnyat adó fák nônek, 

járdák, autóbeállók, olyan tereptárgyak vannak, 
amelyek a bejutásunkat szolgálják. Ám ez nem 
lehet akadálya annak, hogy az utcáról bepillantva 
kellemes és rendezett látványt nyújtson a kert.

NEM KELL NAGY TERÜLET ahhoz, hogy szépet 
alkossunk, ha csak kis hellyel rendelkezünk, ala-
csony növekedésû cserjéket, évelô virágokat ül-
tessünk, melyeket könnyen karban tudunk tartani. 
Amennyiben azt szeretnénk, hogy télen is mutas-
son, megtûzdelhetjük pár örökzölddel, így a hideg 
idôben is lesz látnivaló az elôkertben. 

Névjegyünk az elôkert

Címlapfotó: ID 31947929 © Volodymyrkrasyuk | Dreamstime.com

Kerti tipp
Tengerparti vagy prérihangulatot varázsol-
hatunk pár óra alatt például mosott kavicsok 
leszórásával, néhány jukkával (Yucca filo-
mentosa), és utána szinte gondunk se lesz rá.

Gyomirtó
permetező szer

kultúrgyepre

Folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL)

MEGVÁSÁROLHATÓ:
0,1 és 0,5 L-es kiszerelésben
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Növényeink gondozása

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

FLORIMO® Pázsittrágya 3in1

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

A GYOMOSODÁS ÉS VÍZMEGTARTÁS érdeké-
ben hasznos dolog a beültetett növények köré 
lefektetett geotextil, melyet számtalan anyaggal 
boríthatunk. Fenyôkéreggel, ami azonnal muta-
tóssá teszi a kertet és egységes képet ad neki, a 
jó illatáról nem is beszélve, különbözô kavicsokkal 
vagy a kettô ötvözetével díszítve. A geotextil re-
mek célt szolgál arra is, hogy ne engedje a rászórt 
anyagokat idôvel a földbe süllyedni. 

Az se gátoljon minket, ha annyira rossz a ta-
laj, hogy ültetésre alkalmatlan, ettôl még lehet 
tetszetôs az elôkert. 

ÖTLETEK Textillel beborítva, díszítô anyaggal le-
fedve, majd arra dézsákban nevelt növényeket el-
helyezve elfogadható, akár mediterrán elôkertet is 
varázsolhatunk. Nagyobb sziklákkal, ízléses kôszob-
rokkal ugyancsak díszíthetjük az ültetésre alkalmat-
lan területet. A különbözô színû, méretû és textúrá-
jú kavicsok szintén teljesen átformálhatják a képét.

Lehet növényfuttató rácsokat szúrni dézsák-
ba is. A kisebb, nem kúszó növényekkel is díszítô 
hatást érhetünk el. Egy-egy madáritató elhelye-
zésével még madárbaráttá is tehetjük az amúgy 
általában kihasználatlan területet.

Az elôkerti pad, még ha nem is használjuk, 
díszít és barátságosabbá teszi a látványt. Ameny-
nyiben nem használjuk, néhány élénk színû cse-
repes növényt rápakolva barátságos képet nyújt 
a belépôknek. 

Bujtás Anikó

A zeller a sárgarépa és a petrezselyem rokona, 
régóta ismert és megbecsült termesztett 
növényünk. A mediterrán régiókban már az 
ókorban is ismerték és használták, de nem 
éppen úgy, mint napjainkban. Akkoriban ugyanis 
több hiedelem kötôdött ehhez a fajhoz, így 
nem a különleges íze, hanem inkább a neki 
tulajdonított potencianövelô hatása miatt 
kedvelték. Dél-Európából kiindulva, évszázadok 
során, az egész világon népszerûvé vált. 

TÍPUSOK Három fô típusát különböztetjük meg. 
A hazánkban is jól ismert változat a gumós zel-
ler, amelynek elsôsorban egy különleges részét, 
az úgynevezett szárgumóját fogyasztjuk, de a 
levele is hasznosítható. A szárzeller fôleg az USA 
területén és Nyugat-Európában keresett. Ez a tí-
pus nem nevel szárgumót, helyette a levélnyele a 
fogyasztott rész, amelyet halványítással állítanak 
elô. A harmadik zellerféle, a metélôzeller, csupán 
lombozatot fejleszt, de ehhez a gumós változat 
termesztésébôl is hozzá tudunk jutni, így külön 
nem termesztjük.

TERMESZTÉS A zeller fényigényes növény, árnyé-
kolt ágyásban a levele és a gumója is gyengébben 
fejlôdik. A monokultúrás termesztésre érzékeny: a 
kártevôk felszaporodásának veszélye miatt ne ül-
tessük olyan ágyásba, amelyben az elôzô 5 évben 
gyökérzöldség termett. Jó elôveteményei a hüve-
lyesek, a tökfélék és a káposztafélék. 

A zellernek vannak a legapróbb magjai a kis-
kerti termesztésben jellemzô zöldségfélék közül, 
amely megnehezíti a helyrevetést. A mag magas 
illóolaj-tartalma miatt ráadásul még a vizet is 
nehezen veszi fel, így kelése elhúzódó, vontatott. 
Ezért a zellert – a gyökérzöldségek között egye-
dülálló módon – nem helyrevetjük, hanem palán-
táról ültetjük. A palánták neveléséhez minimum 
10 hét szükséges, így már februárban érdemes 
elvetni a magokat kis cserepekbe vagy poharak-
ba. A kifejlett növények május elején kiültethetôk.  
A palántákat 25-30 cm-es sortávolságra ültes-
sük, a növények között pedig hagyjunk minimum 
30 cm-t, hogy a terebélyes lombozatnak legyen 
helye fejlôdni.

Az öntözésre fôleg a palántanevelés idôsza-
kában kell különös gondot fordítani. Késôbb, a 
tenyészidôszak folyamán a gumó hízása alatt 
igényel öntözést a növény természetes csapadék 
hiányában. 

A zeller a teljes idényt a területen tölti (tenyész- 
 idôszaka 180 és 240 nap között alakul), ezért 
elô- vagy utóveteménnyel nem kell számolnunk. 
A lomb már nyáron szedhetô, a gumók azonban 
inkább csak augusztus végétôl, de inkább szep-
tembertôl. A gumók kint is maradhatnak a talaj-
ban, amennyiben meghagyjuk rajtuk a lombot, 
így az enyhébb fagyok sem tesznek bennük kárt. 
A gumók felszedésével egy idôben a vitaminok-
ban és ízanyagokban gazdag lombot is vágjuk le, 
majd szárítással vagy fagyasztással tartósítsuk.  

Zeller – a magyar konyha 
jellegzetes zöldségnövénye

Szárzeller Gumós zeller (Fotó: 123RF) Metélôzeller
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A gyökérzöldségeknél alkalmazott módszerekkel 
(pl. vermelés homokban, prizmában) az átváloga-
tott, egészséges zellergumók hónapokig tárolha-
tók hûvös, de fagymentes helyen.

A szárzellert, vagy más néven halványító zel-
lert akár a saját kertünkben is megnevelhetjük. 
A hosszú, húsos, fehér színû levélnyelek akkor 
alakulnak ki, ha a növény tövét, a levélnyeleket 
a spárgatermesztésben is alkalmazott módszerrel, 
földdel betakarjuk.

ÉLETTANI HATÁS A zeller lombja gazdag kalcium- 
 ban és foszforban. A vitaminok közül nagyobb 
mennyiségben C-, B- és K-vitamin található ben-
ne. A gumó beltartalmi tulajdonságai nem olyan 
kiemelkedôek, mint a levélzeté, a jellegzetes ízt 
és illatot biztosító anyagok közül azonban sokat 
tartalmaz. Hatóanyag-tartalom szempontjából ki 
kell emelni egy másik, kevéssé fogyasztott növé-
nyi részt is: a magot. 

A mag illóolaj-tartalma magas, ennek kö-
szönhetôen a zellert nemcsak, mint zöldség- 

vagy fûszernövényt, hanem mint gyógynövényt 
is hasznosítjuk. Gyógyhatása miatt régóta hasz-
nálatos ízületi fájdalmak enyhítésére és a vér-
cukorszint csökkentésére. Magas rosttartalma 
miatt jótékony hatással van az emésztésre. Talán 
az egyik legjobban ismert pozitív tulajdonsága a 
vízhajtó hatása, amellyel a hagyományos orvos-
lásban a vesehomok kellemetlen tüneteit csök-
kentették. 

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp
Noha a legtöbb beltartalmi jellemzô nem 
változik a feldolgozás során, a legjobb ha-
tást mégis a zeller nyers fogyasztásával le-
het elérni. A levél az egész tenyészidôszak-
ban szedhetô, a gumót pedig már akár nyár 
végétôl felszedhetjük a kertbôl friss haszno-
sításra.

FIZETETT HIRDETÉS

A károsítók meny-
nyiségi csökke-
nését nagyrészt a 
talajokban termé-
szetesen jelen lévô 
mikroorganizmu-
sok tevékenységé-
nek köszönhetjük. 
Ezek a mikroorga-
nizmusok – jórészt 
mikroszkopikus 
gombák – bont-
ják le a talajlakó 
károsítók sza-
porító képleteit, 

szüntetik meg azok életfeltételeit. Ilyen például a 
Trifender® Pro (20 g/100 m2) készítmény, amely a 
Trichoderma asperellum gomba T34 törzsét tartal-
mazza. A szer a talajból fertôzô kórokozó gombák 
(pl. Sclerotinia, Pythium, Fusarium, Phytophthora) 
közvetlen parazitálásával elôsegíti a gyökérzet 
egészséges fejlôdését, így növelve a termést. 

Másik biológiai 
készítményünk az 
Artis® Pro  
(15-30 g/100 m2), 
mely a Beauveria 
bassiana gomba 
spóráit tartalmaz-
za. Ez a gombafaj 
a szakirodalom 
szerint a jelenlé-
tével rontja a kü-
lönbözô, talajban 
élô rovarlárvák 
és fonálférgek 
életkörülményeit, 

kártételüket jelentôsen csökkenti, optimális felté-
telek (pH, talajnedvesség, sókoncentráció) között 
megszüntetheti. A zöldségkultúrákban az elmúlt 
évek vizsgálatai alapján egyértelmûen fokozza a 
termôképességet, javítja a jó minôségû termés 
arányát.

Biológiai megoldások a talajból támadó 
károsítók megfékezésére
A házikerti gyakorlatban a monokultúrás 
termesztés sokszor elkerülhetetlen, 
amikor is ugyanabban a veteményesben, 
egymást követô években ugyanazt, 
vagy rokon növényeket termesztünk. 
Ilyen esetben a talajlakó károsítók - 
akár gombák, akár rovarok - az elsô 
növényállományon felszaporodva, majd 
a talajban áttelelve, már jóval nagyobb 
számban tudják támadni a következô évi 
zöldségkultúrát. A nagyobb mennyiségû 
fertôzôanyag jelenléte nagyobb mértékû 
károsítást is okoz. Paprika palántadôlés

Ezek a biológiai hatóanyagok a talaj természetes közösségébôl lettek kiemelve, majd oda felszaporí-
tás után visszajuttatva, ami garanciát jelent arra, hogy alkalmazásuk sem az emberre, sem a környezetre 
nem jelent veszélyt.

Mártha Izabella
Kwizda Agro
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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

KÉPES ÚTMUTATÓNK SEGÍTSÉGÉVEL AZONOSÍTSA BE A LEGGYAKORIBB KÁRTEVŐKET, ÉS TUDJA MEG, HOGYAN VÉDHETI MEG 
LEGEREDMÉNYESEBBEN KÖRNYEZETBARÁT MÓDSZEREKKEL A KONYHAKERTJÉT, GYÜMÖLCSFÁIT VAGY DÍSZNÖVÉNYEIT.

LEV
ÉLT

ETVEK

MEGOLDÁS
A kártevőket közelről permetezzük le a 
Bio Plantella Flora Permet természetes, 
piretrinből készült, azonnal ható rovarirtóval.

MEGOLDÁS
A hagyma-, mogyoróhagyma, póréhagyma-
ültetvényen 1 m2-en 1 darab Bio Plantella Sárga
ragasztólapkát használjunk, amely magához 
vonzza a hagymalegyeket, és azok ráragadnak.

LEVÉLTETVEK
Eldeformálódott levelek, apró, szúrt lyukak, 
a mézharmattól ragadós a levelek felülete, 
a rovarok is láthatók.

HAGYMALÉGY
Fonnyadt és fakó levelek a hagymán, 
mogyoróhagymán, póréhagymán, 
fokhagymán...

MEGOLDÁS
Virágzás után a gyümölcsfák lombjának a 

szélére Bio Plantella Sárga ragasztólapkákat 
akasztunk, amelyek vonzzák a legyeket, ezért 

azok beleragadnak a ragadós felületbe. Egy 
fára 5-10 lapkára lesz szükségünk. Ha megteltek 

legyekkel, akkor cseréljük le őket.

CSERESZNYELÉGY
Kukacos a cseresznye termése.

CSERESZNYELÉGY

HAGYMALÉGY

C

HA
GYMALÉGY

Az egyre szélsôségesebb nyári idôjárás miatt 
terjedôben van a folyamatosan, termesztô 
berendezésben végzett paprikanevelés. A hosszú 
tenyészidejû fajtáknál számítani kell a károsítók 
felszaporodása miatt a növényvédelmi kezelések 
számának emelkedésére. 

Népszerû zöldségnövényünk a paprika, különbözô 
alakú és színû termései közkedveltek. Eltérô hosz-
szúságú tenyészidô jellemzô az egyes fajtacso-
portokra, vannak bokor alakúak, és egyre elterjed-
tebbek a folyton növô fajták. Bár nevelésük kicsit 
eltérô, károsítóik azonosak. 

VÍRUSBETGSÉGEK A paprika a csucsorfélék (So-
lanaceae) családjába tartozó növény, különösen 
fogékony a különbözô vírusok fertôzésére. Szá-
mos vírus fertôzi meg, a róla leírt és azonosított 
vírusok száma növekedést mutat, mivel a szabad 
vetômag-kereskedelem és vetômagcsere révén 
újabb, nem vagy kevéssé ismert vírusok kerülnek 
be a fertôzött magokkal hazánkba. 

A vírusok ellen, amikor már a növényt meg-
fertôzték, nem tudunk védekezni, ezért a hatékony 
védekezés ellenük a megelôzés. Ehhez viszont is-
merni kell a vírusterjedések lehetséges módjait. 

MAGFERTÔZÉS esetén a vírus elhelyezkedhet, 
megtapadhat a maghéjon (külsô fertôzés), hatás-

talanítása lúgos vagy savas csávázással történhet. 
Amikor a mag belsô fertôzése áll fenn, a kóroko-
zótól a magot nem lehet mentesíteni. Fertôzött 
magot ne használjunk termesztésre. 

Számos vírust rovarok, úgynevezett vekto-
rok terjesztenek. Ilyenek a szúró-szívó szájszervû 
levéltetvek, liszteskék, tripszek stb. A vektorok a 
vírusfertôzött növény nedvét kiszívják, majd a kö-
vetkezô növényen folytatott táplálkozásuk során 
a szipókájuk segítségével a vírusrészecskéket a 
növény sejtjeibe juttatják. Ott azok szaporodás-
nak indulnak, és a növény nedvével szétterjednek 
az egész növényben. 

A vektorok, rovarkártevôk elleni folyamatos 
rovarölô szeres védekezéssel, a mûvelés során 
rendszeresen végzett eszköz- és kéz- (gumikesz-
tyû) fertôtlenítéssel tudjuk terjedésüket megelôz-
ni, illetve fellépésük esetén megállítani.

A vírusfertôzés tünetei változatosak: gyako-
ri a sárgászöld mozaikosság, ezt követi a levelek 
deformálódása, kanalasodása, alakváltozása (kes-
kenyebbek, kisebbek, a fajtól eltérôek lesznek).  
A levelek keményebbek, emiatt merevebben állnak 
a hajtásokon, gyakran ízközrövidülés kíséri (közel 
kerülnek egymáshoz a levelek: „csokrosodás”), bô-
séges virágképzôdés után tömeges virágelhullás 
lép fel kötés, paprikaképzôdés nélkül stb. Amikor 
már a felsorolt tünetek láthatók, a növényt azon-
nal el kell távolítani az állományból gyökerestôl, és 
meg kell semmisíteni, ezzel megelôzhetô tovább-
terjedése. A vírusfertôzött növény nem gyógyul 

A paprika betegségei

Gyakori vírusterjedési mód az ápolás folya-
mán történô mechanikai fertôzés, amikor 
sérüléseken keresztül a fertôzött növényi 
nedvvel kerülnek be a vírusrészecskék a nö-
vénybe. Metszés, csonkolás, hajtások kivágá-
sa különösen kedvez ennek a terjedésnek.

 Jó tudni!

Vírusos paprikatô
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meg, a tünetes részek levágása a növényrôl nem 
segít a helyzeten, hiszen a vírus a növény minden 
részében, minden sejtjében benne él.

A növényeket fertôzô vírusok meghatározása 
csak speciális laboratóriumi módszerekkel lehet-
séges, az észlelt tünetek alapján nem. A leggya-
koribb paprikát (is) fertôzô vírusok: uborkamozaik 
vírus (CMV), paradicsom bronzfoltosság vírus 
(TSWV), dohánymozaik vírus (TMV), paradicsom-
mozaik vírus (ToMV).

PALÁNTADÔLÉS A talajból kiinduló fertôzést 
több gombafaj is okozhatja, melyek ellen más-más 
gombaölô szer hatásos. A betegség ellen vetés 
elôtt kell a talajt fertôtleníteni hôvel, gôzzel vagy 
biológiai gombaölô szerrel, talajfertôtlenítôvel. 

BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK A pszeudo-
monaszos betegség levélfoltosságot, levélde-
formációt és hajtáselhalást is okozhat. A bak-
térium a lehullott fertôzött növényi részeken 
marad fenn és onnan fertôzi a paprika leveleit. 
Általában erôs lehûlést követôen és esôs idôjá-
rás esetén lép fel.

A xanthomonaszos betegség a paprika le-
veleit és bogyóit is károsítja. A leveleken 2-5 
mm-es elhaló foltokat, a bogyókon 1-4 mm-es 
kiemelkedô, barna, „varas” foltokat okoz. A bak-
térium lehullott növényi maradványokról, vala-
mint fertôzött mag felszínérôl szaporodik fel, 
onnan indul el a járvány. Magas, 30 °C körüli hô-
mérséklet és csapadékos, vizes növényzet kedvez 
terjedésének.

A PSZEUDOMONASZOS BOGYÓROTHADÁS 
BETEGSÉG csak a paprika termésére terjed ki, 

annak húsa elfolyósodik, a héja épen megmarad. 
A beteg bogyó a növényrôl leválik, a földre hul-
lik, onnan vízcseppek segítségével tovább terjed. 
A talajon fekvô bogyókon telel a kórokozó.

Baktériumos betegségeknél a védekezés alap-
ja a 3 éves vetésforgó betartása. Kémiai védeke-
zésre, a járványok megfékezésére valamennyi réz-
tartalmú növényvédô szer alkalmas, valamint az 
olyan kombinált készítmények, melyeknek egyik 
alkotója a réz, pl. Miltox speciál.

PAPRIKALISZTHARMAT Elsôsorban hajtatott 
paprikán fertôz, de szabadföldi, fôleg fûszer-
paprika termesztésénél is komoly kárt okozhat a 
betegség, melynek kórokozója a Leveillula tau-
rica. Melegigényes gomba, életmódja, tünetei 
kicsit eltérnek a többi lisztharmat betegségtôl. 
A leveleken kezdetben elmosódott sárga, kivilá-
gosodó foltokról, ezek hátoldalán finom fehéres 
bevonatról ismerhetô fel. Késôbb a foltok hát-
oldalán kiemelkedô dudorok képzôdnek, majd a 
foltok elbarnulnak. Intenzív fehéres bevonat is 
képzôdhet a levelek hátoldalán, késôbb a leve-
lek kanalasodnak, összesodródnak és lehullanak. 
A paprika idôs, alsó levelein jelennek meg elô-
ször a feltûnô, jól látható tünetek, bár a növény 
fiatal, csúcsi részeit is megfertôzi. A lisztharmat 
gomba spóráinak (konídiumainak) csírázásához 
és fertôzéséhez a 15-25 °C körüli hômérséklet és 
a 75-85%-os relatív páratartalom az optimális. 
Termesztô berendezésben monokultúrában ter-
mesztett paprikánál a betegség elhatalmasodá-
sára lehet számítani. 

A védekezésben fontos szerepet játszik a 
lisztharmatos levelek növényrôl és talaj felszínérôl 
történô eltávolítása. Hatékony kémiai védelmet, 

a gombának a növény belsejében történô elhe-
lyezkedése miatt, a felszívódó, lisztharmat elleni 
szerek nyújtanak. Ezek: az Amistar, a Signum, a 
Systhane, a Topas. A kontakt hatású kéntartalmú 
szerek a levelek felszínén növô képleteivel érint-
keznek, a bôrszövet alá nem tudnak hatolni, haté-
konyságuk megkérdôjelezhetô.

PAPRIKA SZTOLBUR BETEGSÉGE A sztolbur be-
tegséget a sztolbur fitoplazma idézi elô, melyet az 
újabb rendszerezés szerint ’Candidatus Phytoplas-
ma solani’ néven illetnek. A sztolbur fitoplazma 
által elôidézett betegséget régóta ismerik, csak 
a kórokozó azonosítására sokáig nem volt meg-
bízható diagnosztikai módszer. A fitoplazma nem 
terjed mechanikai módon, sem maggal, terjeszté-
sét a szívó szájszervû kabócák végzik. Több száz 
növényt fertôz a sztolbur fitoplazma, a legismer-
tebbek a paprika, a paradicsom, a burgonya, a 
tojásgyümölcs, a dohány, a kukorica stb. Számos 
gyakori gyomot – például szulák, csalán, útifû, li-
batop – is fertôzik a terjesztô kabócái. 

A sztolburral fertôzött paprika csúcsi levelei 
fakóvá, majd sárgás színûvé válnak, késôbb a fôér 
mentén kanalasodnak. Ezek a tünetek fokozatosan 
terjednek lefelé az idôsebb levelek felé. A lankadt 
tövön a bogyó ráncos, a tô rohamosan elhervad, 
elpusztul. A paprika gyökérzete ép. Fiatal paprika 
növények fertôzôdése jelentôs kárt okoz, a növé-
nyek fejlôdése leáll, gyakran termést sem hoznak. 

A fitoplazmás növényt meggyógyítani nem 
lehetséges, az ellene való védekezés a fertôzés 
megelôzése. A leírt tüneteket mutató töveket az 
állományból észlelés után azonnal gyökerestôl 
távolítsuk el. A paprika növények között és szom-

szédságában irtsuk a gyomokat, melyek a vekto-
roknak gazdanövényei is egyben. Megelôzéskép-
pen – rovarölô szeres permetezéssel – gyérítsük a 
betelepülô kabócák számát. 

PAPRIKA BOTRÍTISZES BETEGSÉGE A Botrytis 
cinerea nevû, sok tápnövényû gomba elsôsorban 
a hajtatott paprikán okoz esetenként súlyos káro-
kat, de szabad földön is fertôzheti az állományt. 
A fertôzött, beteg növényi maradványokon tartja 
fenn magát a gomba, járványok 22–24 °C közöt-
ti és tartósan magas relatív páratartalom esetén 
szoktak fellépni. 

A kórokozó a paprika szárán és oldalhajtá-
sain ovális, kezdetben vizenyôs foltokat okoz, 
késôbb a szürkésbarna foltok elhalnak. A felet-
tük lévô hajtások lankadnak, majd elszáradnak. 
A gomba a virágzatot és a bogyót is megfertôz-
heti, a virágzat elhalását, a termés nedves, gyors 
lefolyású, nagy kiterjedésû rothadását okozza. 
Párás viszonyok között a fertôzött növényi 
részen szürke színû, sûrû „penész” fejlô dik, a 
gomba jellegzetes konídiumtartóinak tö me ge. 
A sze dés utáni csomagolt paprika bogyóknál is 
gya kori a kártétele, különösen akkor, ha a szál-
lítási láncban megszakad az elôírt, folya matos 
alacsony tárolási hômérséklet.

A paprika termesztése során a relatív páratar-
talmat szellôztetéssel, a léghômérsékletet fû tés-
sel, a helyesen alkalmazott öntözési idôt és öntö-
zési módot irányítani, szabályozni kell. A betegség 
akut fellépésekor az Amistar, a Polyversum (pre-
ventíven) és a Signum gombaölô szerekkel végzett 
kezelések segítenek.

Dr. Némethy ZsuzsannaPaprikalisztharmat (EPPO)

Paprika sztolbur (www.genlogs.com)

Xanthomonaszos betegség

Botritisszel fertôzött terméskocsány
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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.
H-1016, Budapest, Zsolt u. 4., Tel: 1/214-6441

www.sumiagro.hu
E-mail: info@sumiagro.hu

ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.

Gyümölcsfajaink közül a legtöbb népies neve 
a köszmétének van. Mondják tüskeszôlônek, 
csipkeszôlônek, tüskebogyónak, pöszmétének, 
piszkének, püszkének, büszkének, egresnek…  
A hivatalosan használt köszméte név szláv 
eredetû. 

A köszméte (Ribes uva-crispa) a köszmétefé-
lék (Grossulariaceae) családjába tartozó bogyós 
gyümölcs. Alacsony termetû, gyümölcstermô 
cserje, az igénytelen gyümölcsfajok közé tartozik. 
A kemény téli hidegeket jól tûri, és a kis gyümöl-
csökkel megrakott fák a –3, –4 °C-os fagyokat is 
elviselik. A nagy meleget viszont nem kedvelik, 
mert az lombhullást és gyümölcsperzselést okoz. 
Nem különösebben fényigényes, ezért jól viseli, 
hogy más gyümölcsfák közé ültessék.

TAVASZI METSZÉS A köszméte korán fakad, 
ezért tavasszal ne ültessük. Telepítésének leg-
jobb idôszaka ôsszel, a lomb lehullása után van. 
Fontos és nagy figyelmet igénylô munka a kösz-
méte tavaszi metszése. Az egy-két és hároméves 
gallyak hozzák a legszebb gyümölcsöket, ezért 
arra kell törekedni, hogy levegôs elrendezésben 
minél több ilyen termôrész legyen a fácskán. 
Ezért a metszést a ritkítással kezdjük, hogy a 
korona megújulhasson. A termôrészeket kissé 
visszavágjuk, míg a gyengébb vesszôket rövid-
re kurtítjuk. A metszéssel egyidejûleg kell eltá-
volítani a tôsarjakat, amelyek olykor elég nagy 
számban törnek elô a tô közelébôl. Ezeket nem 
a talaj felszínén, hanem mélyebben kell elvágni, 
különben még több sarj fog elôtörni.

FORMÁK Házikertekben leggyakrabban bokor-
formára nevelik, a korona vázát egyenrangú galy-
lyak alkotják. Az ágvégek tövisesek, de kaphatók 
tövis nélküli fajták is. Jellemzôje, hogy más bokor-
termô gyümölcsfajokkal együtt törzses formára is 
nevelhetô. A magas törzsû köszmétefácskáknak 
sokféle elônyük ismert: könnyebb a talajukat meg-
mûvelni, egyszerûbb és könnyebb a metszésük és 
a szüretelésük. A lisztharmatnak a magasan, le-

vegôs körülmények között 
levô korona jobban ellenáll, és 
eredményesebben megvédhetô, 
mint a talajszinten levô bokoré. Nem utolsó dolog 
az sem, hogy a kertben jól mutat a csinos, törzses 
köszmétefa. A vékony törzsû fácskákat, különö-
sen, ha bôséges termést is adnak, támasztékkal, 
karóval kell ellátni. 

VÍZIGÉNYES, sajnos öntözés nélkül nem ter-
meszt hetô. A talaj kiszáradása ellen mulcsozás-
sal lehet védekezni. Tápanyagban gazdag, kö-
zépkötött, gyengén savanyú talajon érzi magát 
jól. Káliumigényes, ha esetleg a levélszél piros, 
késôbb pirosas-barnás, a levélszél szárad, ak-
kor káliumhiányra lehet gyanakodni. Növényünk 
nem igényes a trágyázásra, de meghálálja a gon-
doskodást. Egy fácskáról, kedvezô körülmények 
között, 2-3 kg termést várhatunk.

A FAJTÁKAT a gyümölcsszín alapján csoporto-
sítják: sárga, zöld és piros gyümölcsszínû fajták. 
Fajtái közül házikertekbe is ajánlható a ’Pallagi 
óriás’, a ’Zöld óriás’, a ’Szentendrei fehér’ és a 
ritkábban elérhetô ’Gyöngyösi piros’. A köszmé-
tefajták többnyire önmeddôek, ezért kielégítô 
termésük csak úgy lesz, ha egymás közelébe kü-
lönbözô fajtájú fácskákat ültetünk. 

dr. Karacs-Végh Anita

A köszméte termesztése

Kerti tipp
A félérett állapotban leszedett gyümölcs-
bôl (savas-fanyar íz) ízletes mártás, lek-
vár, dzsem, kompót, gyümölcslé készülhet. 
A szedésével nem kell sietni, mert hosz-
szú ideig megmarad a bokron. Ha teljesen 
beérnek, akkor kellemesen savas, zamatos 
(édes-savanyú) gyümölcsöt fogyaszthatunk 
frissen. Az érett köszmétebogyók mélyhû-
tésre is igen alkalmasak.
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A májusi márciusban járunk a cikk írásakor. 
Valami megváltozott, ez már biztos, és mivel 
magam is termelek, érzékenyen érint ez az egyre 
szélsôségesebb idôjárás. 480 almafámmal nem 
tartozom a nagy termelôk közé, de azért ragadt 
rám némi tapasztalat az elmúlt nyolc évben, amit 
szívesen megosztok a Kerti hírmondó olvasóival.

Az elmúlt évben szerencsénk volt, hogy a Nyu-
gat-Európát sújtó aszály minket elkerült. Ez is 
hozzájárult az almásokban tapasztalható rekord-
termésekhez. Fürödtünk az almában... sokan dön-
töttek úgy, le sem szedik, mert se ember nem volt 
hozzá, se az almának nem volt ára, így rengeteg 
alma maradt a fákon és fák alatt. 

HIÁNYZOTT A CSAPADÉK Az év viszonylag 
enyhén indult, nem voltak kiugróan alacsony hô-
mérsékletek. Egy dolog azonban hiányzott a rend-
szerbôl… a csapadék. Négy száraz hónap után a 
május ugyan hozott esôt, de ez sem tudta pótolni 
a már fennálló nedvességhiányt. Ehhez társult az 
idôjárás szélsôségessége is, a márciusi nyár és a 
május eleji hûvös, szinte a tél végét idézô hômér-
sékletekkel. 

A PERIODICITÁS az almára amúgy is jellemzô, 
egyik évben bôségesen terem, míg utána pihen. 
A saját almásomból kiindulva, sajnos idén nem 
lesz gond az almaszedéssel, mert nem lesz. Alig 
volt virág, így esély sem volt arra, hogy megter-
mékenyülhessen és gyümölcs váljék belôle. 

BIMBÓLIKASZTÓ BOGÁR A mi területünkön jól 
ismert kártevô a kevés virágot tovább tizedelte. 

Itt az alma, hol az alma…
Teldor® 500 SCTeldor® 500 SC

• Nagyon rövid várakozási idők
• Kivételesen hosszú hatás- 

tartamú gombaölő szer 
a szürkerothadásos és 

moníliás termésrothadás ellen

Gombaölő
permetezőszer

Csonthéjasok • 
Szőlő •

Szamóca •
Málna •

Paradicsom •
Uborka •

Saláta •

Ellene a védekezés nagyon nehéz, egyrészrôl a sok 
elhanyagolt, mûveletlen parcella miatt, másrész-
rôl a kártevô életmódjából fakadóan. A bimbóba 
helyezett tojásból kikelô és növekvô lárva a virá-
got belülrôl kirágja, így azok elpusztulnak, már ki 
sem bomlanak. A boltokban kapható szabadfor-
galmú készítményekkel ellenük a védekezés szinte 
reménytelen. Néminemû védelmet a Mospilan, 
vagy Spilan készítmények jelenthetnek, amelyek 
még a méheket is kímélik. 

AZ ALMA LEGFONTOSABB KÁRTEVÔJE Az 
alma moly rajzása a meleg idôjárás miatt tavaly 
elcsúszott és a gondos, tervezett védekezések el-
lenére is sok kukacos almánk volt. Szinte úgy tûnt, 
egy harmadik nemzedéke is létrejött, de szakértô 
növényvédôs kollégák véleménye szerint csak el-
húzódtak, szinte összefolytak a rajzások, ezzel is 
megnehezítve az ellenük való védekezést. 

Sajnos az elsô hullám kivédése után még 
nem lélegezhetünk fel. Sokunk figyelme, kitar-
tása lanyhul, pedig a második nemzedék bizony 
méretes kukacokként jelenik meg a már színesedô 
almában. A kukacos alma nem piacos, nem tárol-
ható, egy kevés terméssel kecsegtetô évben, mint 
például az idei is, jelentôs kárt okozhat.

Atkák ellen is védekezzünk, ha még nem tet-
tük meg. A szárazságtól meggyötört alma meg-
hálálja, ha az atkák és gombabetegségek ellen 
megvédjük. Itt szeretném hangsúlyozni a felelôs 
gazdálkodást. Figyeljünk a növényeinkre, a legfon-
tosabb permetezéseket végezzük el, mert a jövô 
évi termésünket veszélyeztethetjük. 

Andrej András

Kerti tipp
Kiskertben a kihelyezett szexferomoncsapda 
is már fél sikert jelenthet. Ha nincs idônk és tü-
relmünk figyelemmel kísérni a csapda fogási 
eredményeit, a http://www.zsigogyorgy.hu/ 
oldalon, a növényvédelmi elôrejelzés me-
nüpont alatt jó néhány (kb. kilencféle) ká-
rosító csapdázási eredményei találhatók 
meg. Hasznos segítség, elkerülhetjük vele 
az indokolatlan rovarölô szeres permete-
zéseket is. Figyelemmel kell kísérnünk az 
almamolyfogási számokat, és a rajzáscsúcs  
(a legmagasabb fogási eredmény után csök-
ken a fogások száma) után kb. 7-10 nappal 
várható a tömeges lárvakelés, ekkor akár 
még kontakt készítményekkel is hatékonyab-
ban védekezhetünk.
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A szôlô kártevôi elleni készítmények köre erôsen 
csökkent az elmúlt évhez hasonlítva.  
A neonikotinoid korlátozás következtében fontos 
készítményeket (Actara, Luzindo) veszítettünk 
el a 2019-es szezonra. A kihívás ugyanakkor 
megmaradt, a kártevôk nem értesültek a 
korlátozásokról, és idén sem fogják kihagyni a 
lehetôséget, hogy a szôlôinkben kárt okozzanak.

A kora tavaszi idôszakban a levélatkák kártéte-
le súlyos problémákat okozhat az ültetvények-
ben, amik jelentôs hatással vannak az egész 
évre. A szôlôben legkorábban a levélatkák és a 
tripszek jelenthetnek problémát. Az atkák nyá-
la sok mérgezô anyagot tartalmazhat, közvetett 
kártételt okoz. A hajtások rendellenesen fejlôd-
hetnek, a levelek kanalasodnak. Legkésôbb a kis-
leveles állapotban, hogyha szükséges, célzottan el 
tudjuk végezni a megfelelô vegyszeres védekezést. 
Az elsô kislevelek megjelenésénél javasoljuk a ke-
zelést. Közepes levélatka-fertôzés esetén a Thiovit 
Jet jó hatékonysággal elpusztíthatja az atkákat. 
Súlyosabb fertôzéskor a Vertimec Pro-t érdemes 
alkalmazni, legkésôbb 3-5 kisleveles állapotig. 
A kártétel súlyosságát sok tényezô fokozhatja, 
például ha hosszú metszési elemeket hagyunk, 
vagy a tavasz gyorsan melegszik, száraz az idôjá-
rás, vagy alacsony, esetleg egyáltalán nincs jelen 
a területen ragadozóatka-populáció.

A szôlô fitoplazmás betegsége ellen csak a 
szállításért felelôs vektorok kiiktatása lehet a 
megoldás. A fitoplazma terjesztéséért elsôsorban 
a szôlôn is táplálkozó kabócafajok a felelôsek.  
A kabócák ellen engedélyezett szer jelenleg a  
Syngenta kínálatában a Karate Zeon. A jól ismert 
piretroid hatóanyagú készítmény hatása a formu-
lációjának köszönhetôen „elnyújtottabb” a többi 
versenytárshoz hasonlítva.

 
A szôlômolyok elleni védekezés több permete-
zésbôl áll. Figyeljük a rajzást és ennek megfe-
lelôen válasszunk szert. A molyok elsôsorban a 
szôlô termését támadják meg. Tojásaikat a fiatal, 
zöld szôlôbogyón helyezik el. A tojásból kikelô 
lárvák a szôlôbogyó felületén csak rövid ideig 
mozognak, majd a bogyókba rágják magukat, 
amelyeket csak akkor hagynak el, ha azokat már 
ki od vasították. Ezután szövedékkel egy újabb bo-
gyót húznak magukhoz és abban folytatják a táp-
lálkozást. Kifejlôdésükig 3-5 bogyót károsítanak. 
Nem a táplálkozásukból adódó veszteség miatt 
fontosak, hanem az általuk okozott sebzésen ke-
resztül a szürkepenésznek is utat nyitnak. Az elsô 
nemzedék elleni védekezés hatékonysága megha-
tározza az elkövetkezendô nemzedékek egyed-
számát. Ha molyveszélyes területen található a 
szôlônk, érdemes ragacslapos csapdák segítsé-
gével figyelni a molyrajzást, és az elsô jelentôs 

Aktuális  
zöldmunkák  
a szôlôben

Csökkent a szôlô kártevôi elleni 
készítmények száma

Lobesia botra lárva (Tarka szôlômoly) Szôlômoly kártétele szôlôn

csapdázást követô 4-5. napon elkezdeni a vé-
dekezést. A rajzás elhúzódó lehet, ezért célszerû 
a védekezéseket megismételni.

Ha elsôsorban molykártevôk ellen szeret-
nénk védekezni az Affirm ideális készítmény, a 
hernyókra gyomorméregként hat. A hatóanyag 
felvétele után gyorsan leáll a táplálkozás, és 
ezután rövid idôvel el is pusztulnak az egye-
dek. Az Affirm hatóanyagából nagyon kevés 
is elegendô a hatáskifejtéshez, és már a lárvák 
tojásból történô kirágásakor is megkaphatják a 
letális dózist.

A rovarölô szerek alkalmazásakor figyeljünk 
oda a méhek és egyéb, beporzásért is felelôs 
fajok jelenlétére. Ne kezeljünk, csak amikor biz-
tonságosan elvégezhetô a permetezés.

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

Szôlômoly

Szôlômoly lárva

Bár sokak szerint a szôlôtermesztésben a 
legnagyobb munkacsúcsot a metszés jelenti, 
valójában a május-júniusi idôszakban kell a 
legtöbbet az ültetvényekben dolgozni. A hajtások 
május közepétôl már rendkívül intenzíven 
növekednek. Mivel az egyes hajtások évi 
növekedése természetes úton elérheti akár a 
hat métert is, ezt a folyamatot a termesztésben 
szabályozni szükséges. 

Május végétôl szinte szemmel látható növekedést 
tapasztalhatunk. Mivel ez az idôszak egybeesik 
a szôlô virágzásával, fontos, hogy a növény ve-
getatív szerveinek és virágzatainak fejlôdése kö-
zött egyfajta egyensúlyi helyzetet hozzunk létre. 
A kedvezô terméshozam és minôség elsô számú 
záloga az ún. termôegyensúly megteremtése a 
metszés és zöldmunkák révén. A zöldmunkákkal 
a tôkén kialakuló hajtás- és fürtszámot módosít-
hatjuk és a szükséges lombfelületet/hajtáselren-
dezést alakíthatjuk ki. A zöldmunkák tehát a met-
széssel megalapozott növényélettani folyamatok 
egyfajta „finomhangolásaként” értelmezhetôk. 
Vegyük górcsô alá azokat a beavatkozásokat, me-
lyek segítségével a szôlô terméshozamát és minô-
ségét szabályozhatjuk. A legtöbb ültetvényben 
az alábbi idôrendi sorrend szerint hajtjuk végre a 
zöldmunkákat:

1. kép
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TÖRZSTISZTÍTÁS: Jellemzôen május elején vég-
rehajtott mûvelet, melynek a célja, hogy a törzsön 
fejlôdött, fürt nélküli fattyúhajtásokat eltávolít-
suk. Csak fiatal tôkék nevelésénél lehet szükség 
egyes törzshajtásokat meghagynunk, ellenkezô 
esetekben ezeket eltávolítjuk. A korai beavatko-
zás gyorsan elvégezhetô, ugyanakkor év közben 
további egy-két alkalommal még szükséges ezt 
megismételni.

HAJTÁSVÁLOGATÁS: Lényeges beavatkozás, 
jellemzôen május közepén, melynek segítségével 
egyenletes eloszlású és szellôs, jól megvilágított 
lombfelületet alakíthatunk ki. Akkor célszerû el-
végezni, amikor a hajtásokon az egyes fürtkezde-
mények jól láthatók, így a meddôhajtásokat (alapi 
rügyek, mellékrügyek hajtásai) eltávolíthatjuk. 

HAJTÁSOK TÁMASZON VALÓ RÖGZÍTÉSE: 
Amikor 40-50 centiméteres hajtáshossz kialakult 

már (május második felében), szükségessé válhat 
az egyes hajtások rögzítése. Hagyományos mû-
velésben a szôlô hajtásait kötözték, ma már jel-
lemzôen azokat a huzalos támasz huzalpárjai közé 
illesztjük. Ennél a mûveletnél arra kell törekedni, 
hogy egyenletesen elrendezett, szellôs, keskeny 
lombfalat alakítsunk ki. Az ilyen lombozat rend-
kívül jól képes hasznosítani a fényt. 

HAJTÁSOK VISSZAVÁGÁSA (CSONKÁZÁS): 
A legtöbb ültetvényben a hajtások növekedése 
meghaladja a támrendszer méreteit, így a kezel-
hetôség érdekében (is) szükséges azokat visszavág-
ni. Mindamellett a hajtások bekurtítása javíthatja 
a fürtök, bogyók fejlôdését és beérését is. A cson-
kázást lehetôség szerint minél késôbbre idôzítsük, 
hiszen a hajtáscsúcs visszavágásával nemcsak a 
termés fejlôdését, hanem a hónaljhajtások nö-
vekedését is serkentjük. A hónaljhajtások túlzott 
növekedése önárnyékolást idézhet elô, ami a gom-
babetegségek fellépését is fokozhatja. A szôlôsker-
tekben, intenzív növekedés esetén két csonkázás 
szükséges évente, elsôként a fôhajtások, majd a 
hónaljhajtások visszavágását kell elvégeznünk. 

A szakszerûen végrehajtott zöldmunkákkal 
egy szabályos elrendezésû, megfelelô méretû és jó 
fényellátottságú lombozatot alakíthatunk ki, ami 
a minôségi szôlôtermesztés egyik legfontosabb 
záloga (2. kép). 

Terjék Lajos – Dr. Barócsi Zoltán

Kerti tipp
Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy arányta-
lanul sok termôhajtás található a tôkén, ez 
esetben azok közül is leválogathatjuk azo-
kat, amelyek a legkevésbé fejlettek, vagy 
nem megfelelô irányban növekednek (1. kép). 

FIZETETT HIRDETÉS

FLUMITE® 200 ATKAÖLÔ SZER 
2019. április 1-jétôl 4 hónapon át ismét elérhetô a 
gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô szerünk, 
amely elsôsorban szôlô- és gyümölcskultúrákban lesz fel-
használható. A Flumite® 200 hatóanyaga a diflovidazin, 
amely egy eredeti magyar találmány. Az egyedi hatás-
mechanizmusú készítmény meggátolja az atkapopuláció 
kifejlôdését azáltal, hogy elpusztítja a tojásokat és a lár-
vákat, valamint sterilizálja a kifejlett nôstény egyedeket. 
A hatóanyag bejut a levelekbe, így a levélfonákon és a 
szövedékben, vagy gubacsokban megbúvó atkákat is el-
éri, hosszú hatástartama pedig 40-60 napos védettséget 
biztosít. Széles hatásspektrumának köszönhetôen a Flu-
mite® 200 levél-, gubacs- és takácsatkák ellen is ki válóan 
alkalmazható, kíméli azonban a hasznos ízeltlábúakat, így 
a méhekre sem veszélyes. Ebbôl eredôen zöld minôsítésû 
szer, és integrált növényvédelmi technológiákban is hasz-
nálható. A megfelelô hatás elérése érdekében azonban 
kulcsfontosságú a kijuttatás idôzítése. A tavasszal vég-
zett korai permetezés az áttelelô egyedek elpusztítását, 
illetve az atkák felszaporodásának megakadályozását 
szolgálja, míg a nyári kezelés az újabb felszaporodás meg-
elôzésére és az áttelelést szolgáló tojások képzôdésének 

elhárítására ajánlott. A Flumite® 200 5 ml-es, 1 dl-es,  
2 dl-es, valamint 1 l-es kiszerelésekben elérhetô, melyek-
hez a NÉBIH 2019.05.06-án kelt 6300/429-3/2019 Ikt. 
szám alatti határozata alapján „Termelôi regisztrációs kö-
telezettség” egyik kiszerelésre vonatkozóan sem áll fenn 
a továbbiakban.

FOZÁT® 480 TOTÁLIS GYOMIRTÓ SZER
A cég másik, Magyarországon is közismert terméke a 
Fozát® 480 glifozát hatóanyagú totális gyomirtó szer. 
Eredményesen felhasználható szántóföldi kultúrákban, 
3 évesnél idôsebb szôlô- és gyümölcsültetvényekben, 
tarlókon, házikertekben, közterületeken és mezôgazdasá-
gilag nem mûvelt területeken is. Kiválóan irtja a magról 
kelô egy- és kétszikû, valamint a mélyen gyökerezô évelô 
gyomnövényeket is. A glifozát a növényben az anyagcse-
re-folyamatokat gátolja, ezért az elsô tünetek megjele-
néséhez a magról kelô gyomnövények esetében legalább 
4-5 napra, az évelô gyomnövényeknél több mint egy hét-
re is szükség lehet. A Fozát® 480 totális gyomirtó szer, 
ezért ügyelni kell arra, hogy a permetcseppek ne sodród-
janak 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.2. kép
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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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Alapvetôen Kis-Ázsiából származik, de ízletes 
gyümölcse miatt régóta termesztik más 
klimatikus adottságú területeken is. Ez a növény 
ideális környezetben akár a 10 méter magasságot 
is elérheti. Úgynevezett serleg virágzata van, 
amibôl húsos, barnás-lilás ehetô termés lesz. 
A telepítés utáni 3-4. évben kezd el teremni.

KÁRTEVÔJE A fügefák levelének leggyakoribb 
kártevôje a füge-levélmoly (Choreutis nemorana), 
azonban elôfordul szôlôlugasokban, parkokban is. 
Dél- Európából behurcolt faj, viszont hazánk me-
leg idôjárása és az enyhe telek kedvezôen hatnak 
elterjedésére. Kis termetû lepkefaj, mely tojásait 
a füge levelére rakja egy csomóba. A lárvák a le-
veleket hámozgatják, kilyuggatják. A hernyók kö-

rülbelül 2 cm hosszúak, világoszöld színûek, tes-
tükön szemölcsök figyelhetôk meg. Csónak alakú 
fehér szövedéket készítenek a levéllemezen, amibe 
bebábozódnak. Célszerû a hernyókat eltávolítani 
a levélrôl. Hazánkban két nemzedéke fejlôdik ki, 
egy tavasszal, egy pedig ôsszel. A levélzet károsí-
tásával rontják a fa kondíciós állapotát, csökken a 
fotoszintézisért felelôs felület. 

A termés károsításáról Magyarországon még 
nem számoltak be, azonban a külföldi régiókban 
ez is megfigyelhetô. Fügében nincs engedélyezett 
növényvédô szer a permetezésre, de a kizárólag 
díszfaként tartott egyedek kezelhetôk hernyó elle-
ni szerekkel. Idôzítésének kiszámolása igen nehéz, 
mert a feromoncsapdázás nem megoldott. Ligeti 
levélmoly néven is találkozhatunk vele a szakiro-
dalmakban, azonban az nem elég pontos kifejezés.

Ujvári Péter

A fügérôl 

Ligeti levélmoly hernyója Ligeti levélmoly

Közkedvelt ázsiai faj, ami nálunk akár 6 méter 
magasra is megnôhet. Fiatalon gyors, erôteljes 
növekedésû, viszont vigyázni kell vele, mert 
fagyérzékeny. A lombja is dekoratív, amely 
laza, félárnyékot ad az alatta megpihenô 
tulajdonosoknak. Fôként a nyári elhúzódó 
virágzása miatt népszerû. 

A virágai rózsaszín-lilás színûek és pamacsszerû 
formában rendezôdnek. Igazából a porzószálak el-
helyezkedésébôl kapják ezt a közkedvelt „borzas” 
formát. 

KÁRTEVÔJE Mivel a selyemakác a Távol-Kelet-
rôl származik, szerencsére még nem követte sok 
kártevôje. Eddig hazánkban csak a selyemakác-le-
vélbolhát (Acizzia jamatonica) figyelték meg, mint 
kártevôjét, ami valószínûleg szaporítóanyaggal ke-
rült be hozzánk. Kártételükkel a levelek sárgulását, 

rosszabb esetben akár 
a hajtás elhalását is 
okozhatják. Másodla-
gos kártétele, amirôl 
egybôl felismerhetô, hogy mézharmatot és viaszos 
váladékot termel, amivel a növény díszítô értékét 
tovább csökkenti. Gyakran a mézharmaton meg-
telepszik a korompenész, amitôl feketés színe lesz 
a ragacsos váladéknak. Ez a növény asszimilációját 
zavarhatja. A károsítóra már rügyfakadástól lehet 
számítani, mivel a kifejlett alakok telelnek át. En-
nek megfelelôen az áttelelô nemzedék tojásaiból 
kikelô egyedeket nem szabad hagyni felszaporod-
ni. Védekezésre felszívódó hatóanyagú rovarölô 
szeres kezelés szükséges. A kezelés a késôbbiekben 
szükség szerint megismételhetô. Fontos a növé-
nyek ellenôrzése, mivel ez a kártevô több nemze-
dékes, így a betelepülésére számítanunk kell. 

Ujvári Péter

Kerti tipp
Eddig nem igazán volt kártevôje, vagy kór-
okozója, így fôként csak a télre kellett jól 
felkészíteni a növényt, mivel nagyon fagyér-
zékeny. Télen célszerû takarni, mert –15 °C 
alatt súlyos károkat szenvedhet.

A selyemakácról
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A növénytartás, növénygondozás egyik 
sarkalatos pontja az öntözés, hiszen nincs 
olyan kerti zöld, amelyik huzamosabb ideig 
kibírná károsodás nélkül víz hiányában. Az 
öntözés ugyanakkor a legnagyobb költségeket 
generáló ápolási feladat a dísz- és haszon-
növényekkel kapcsolatban, ezért mindenképp 
érdemes beszélni arról, hogy miképpen lehet 
idôt és pénzt spórolni ezen a területen.

Az öntözési praktikák persze nem csupán a pénz-
rôl szólnak, hiszen ez egyben környezettudatos-
sági kérdés is lehet, valamint az sem mindegy, 
hogy mennyi energiánkat emészti fel a növények 
itatása. A vezetékes víz kézenfekvô és egyértelmû 
választás lehet, azonban vannak alternatívák, me-
lyek több szempontból jobbak. 

A KERTI CSAP KIVÁLTÁSÁRA legjobb megoldás 
az esôvíz gyûjtése, ami nem igényel különöseb-
ben nagy kezdô befektetést, a bezsebelhetô ha-
szon ugyanakkor jelentôs lehet. Minden háznak 
van egy jó alapja az esôvíz gyûjtéséhez, ez pedig 
a tetô és az ereszcsatornák együttese, így ideális 
esetben csak egy gyûjtôedényt kell csatlakoztat-
ni az elvezetô csôhöz. A helyzet azonban ennél 
azért kicsit összetettebb, ha igazán jó végered-
ményt akarunk. 

MIBE ÉS HOGYAN? Az öntözési célú gyûjtésre 
a kiadós, nagyobb esôk vize alkalmas leginkább, 
mert ilyenkor megtehetjük azt, hogy az elsô fél 
órában még nem a gyûjtôedénybe tereljük a vi-
zet, megvárva, hogy az égi áldás lemossa a tetôrôl 
és az ereszbôl a szennyezôdéseket. Az is fontos, 
hogy lehetôleg mûanyag vagy cserépedénybe 
gyûjtsünk, a fémtartályokból ugyanis idôvel káros 
anyagok oldódhatnak ki. Jó, ha a gyûjtônek van 
fedele, így a párolgási veszteség minimalizálható, 
ez meleg nyári hetekben sok-sok litert is jelenthet. 
A gyûjtôedény lehetôleg ne legyen átlátszó vagy 
fényáteresztô anyagú, a sötétben ugyanis lassab-
ban fejlôdnek, szaporodnak a mikroorganizmusok, 
így az algásodás is késôbb indul be. 

LÁGY VIZET Az esôvizet csak ott gyûjtsük, ahol 
vélhetôen nem szennyezett, ipari vidékekhez közel, 
nagyobb városok közelében például gyakran savas-
sá válik, ez pedig a növényeknek sem tesz jót. Persze 
az esôvizet a kerti flóra a mi belegyezésünk nélkül 
is megkapja, de ha például érzékenyebb vagy eg-
zotikus fajú szobanövényekrôl van szó, akkor már 
lényeges lehet az esôvíz minôsége. Az esôvíz egyik 
legfontosabb tulajdonsága, hogy lágy víz, a világ 
összes növénye ezt kedveli. Ahol a csapvíz kifeje-
zetten kemény, ott erôsen ajánlott a csapadékvíz 
gyûjtése, hogy legalább részben ezzel tudjuk végez-
ni a kiegészítô öntözéseket a kertben. 

Az öntözésrôl ôszintén

Kerti tipp
A kertben házi módszerrel lágyított vizet 
nyerni körülményesebb, hiszen több tíz vagy 
száz literrôl is szó lehet egyetlen öntözéskor, 
de így sem lehetetlen a mûvelet. Az éppen 
üres gyûjtôedény feltölthetô a kerti csapról 
és tôzeg hozzáadásával lágyítható. 10 lite-
renként 5 dekagramm tôzeg adagolásával, 
valamint a keverék fél-egy napi pihentetésé-
vel remek lágy öntözôvíz nyerhetô.

A kemény víz is lágyítható a szobanövények 
esetében, amikor kis mennyiségrôl van szó, a fel-
forralt és kihûlni hagyott, vagy a pár napig állni 
hagyott (és ilyen módokon lágyított) víz is töké-
letes. 

CSEPEGTETÔ ÖNTÖZÉS Az öntözés gyakorisá-
ga más módszerekkel is csökkenthetô. Az egyik 
rég bevált praktika a csepegtetô öntözés, mely-
hez csupán egy hosszú, kilyuggatott gumitömlô 
kell. Ma már nem szükséges házilag lyukasztgat-
ni a kerti slagot, mert kedvezô áron kaphatók a 
szaküzletekben, kertészetekben direkt erre a célra 
készült csepegtetô csövek. Az egyik végén ledu-
gózott, a másiknál a kerti csaphoz erôsített, és a 
növények töve között kacskaringósan elvezetett 
tömlôbôl folyamatosan és lassan szivárogni fog a 
víz, így egyenletes lesz a növények ellátása, és a 
számla sem szökik az egekbe.

A MULCSOLÁS is remek módszer! Ennek során 
a növények tövét félarasznyi vastagon burkoljuk 

be mulcsanyaggal (fenyôkéreg, zúzott kô, apróka-
vics, de veteményesekben a szalma, fûnyesedék 
is megteszi). A mulcs lassítja a talaj kiszáradá-
sát, hatékonyabbá teszi az öntözést, nem melles-
leg pedig a gyomosodást is hatékonyan gátolja. 
Végül pedig az is bölcs elôrelátás, ha a dísznövé-
nyek válogatásakor elônyben részesítjük az adott 
területen ôshonos, a helyi klímához alkalmazko-
dott növényfajokat, melyek jobbára a természetes 
csapadékkal is beérik öntözés gyanánt.

Megyeri Szabolcs
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Ne csak itassuk, 
etessük is a kertet!
Nyár elején már túl vagyunk jó néhány 
fûnyíráson, beüzemeltük az öntözôrendszert, és 
remélhetôleg a gyep idôben megkapta a tavaszi 
indító tápanyagot. A kerttulajdonosok egyre 
többet tartózkodnak a szabadban, kezdôdik a 
gyep folyamatos igénybevételének idôszaka. 

Májustól augusztusig, az intenzív növekedés 
idôszakában magas a gyep vízigénye, de természe-
tesen a tápanyagigénye is. Nem olyan nyilvánvaló, 
hogy a szép és ellenálló gyepnek a nyírás és öntözés 
mellett tápanyagra is rendszeresen szüksége van. 

HARMONIKUS FEJLÔDÉS A pázsit növekedé-
se során az öntözés mellett tápanyagot is ki kell 
juttatni, mivel az intenzíven öntözött gyepek, 
vagy jelentôs mennyiségû esô esetén a talajban 
található tápanyagok kimosódása is jelentôs. 
A gyepnek ugyanis nemcsak a telepítéskor, de 
késôbb is szüksége van tápanyagra. Megfelelô 
növekedéshez, valamint a rendszeres taposással, 
egyéb környezeti ártalmakkal szembeni ellenálló 
képesség érdekében a nitrogénen kívül foszforra 
és káliumra, valamint a szép, smaragdzöld színért 
magnéziumra is szükség van. 

OPTIMÁLIS TÁPANYAGELLÁTÁS A kifejezetten 
pázsit számára kifejlesztett mûtrágyák a szerves 
trágyáktól és a mezôgazdasági mûtrágyáktól el-

térôen, magas nitrogéntartalom mellett optimá-
lis arányban tartalmaznak káliumot, foszfort és 
magnéziumot is, így hozzájárulnak a fû harmoni-
kus fejlôdéséhez.

A hagyományos mûtrágyákra, de a szerves 
alapú termékekre is igaz, hogy sok csapadék, vagy 
rendszeres öntözés hatására kimosódhatnak a 
talajból. Hatástartamuk csupán néhány hét, ami 
kezdetben gyors növekedést, megnyúlást, késôbb 
pedig – a tápanyagforrás kimerülésével – kisárgu-
lást eredményez. A hagyományos granulált mû-
trágyák szemcséi nem egyforma méretûek, ezért 
van az, amikor az összefüggô gyepet sötétebb-vi-
lágosabb foltok, sávok „tarkítják”. 

A burkolt mûtrágyák szemcsemérete egyön-
tetû, hatásuk hónapokon át tart. Kellô mennyi-
ségben tartalmazzák a szükséges tápelemeket, a 
kimosódás minimális. 

A KERT ÉKKÖVEI a virágágyások és a dúsan vi-
rágzó cserjék. A virágágyásoktól azt várjuk, hogy 
minél tovább, lehetôleg a fagyokig díszítsenek. 
Ehhez elegendô mennyiségû és megfelelô minô-
ségû tápanyagra van szükség. A virágágyások ta-
lajának elôkészítésekor, közvetlenül a virágpalán-
ták elültetés elôtt, sekélyen dolgozzunk a talajba 
szabályozott tápanyagleadású mûtrágyát, amely 
akár 5-6 hónapon át egyenletes tápanyag-után-
pótlást nyújt a virágos növényeknek. A palánták 
az egyenletes táplálás hatására gyorsabban fej-
lôdnek, hamarabb beborítják a talajfelszínt, így 
kevesebb gyomlálásra lesz szükség a nyár folya-
mán. A burkolt mûtrágyák kiválóan alkalmasak 
évelôágyak és cserjefoltok éves felülkezelésére is.

Mayerhoffer Attila 

SZÚNYOGCSÍPÉS UTÁN, 
VISZKETÉS ELLEN Egy-
szerû módszert ajánlok a 
figyelmükbe, hogy ne kelljen 
órákig vakarózni a szúnyog-
csípés után. Ha már csípett 
a szúnyog, lehetôleg minél 

elôbb be kell kenni a csípés helyét megvizezett házi 
szappannal. Gyakorlatilag ettôl kezdve nem viszket. 
Nagy elônye, hogy kisgyermekeknél is alkalmazha-
tó. A szappan lúgos kémhatásával közömbösíthetô 
a szúnyog által belénk nyomott savas anyag. 

 
A VENTILLÁLT KÉNPOR 
SOKRÉTÛ HATÁSA Ezt az 
olcsó és egyszerû anyagot 
sokféle célra lehet hasz-
nálni.

• Talajkémhatás csökkentésére (savanyításra) be 
kell dolgozni a talajba, m2-enként 5-6 dkg-ot 
a felsô 20 cm-es talaj rétegbe. Meleg talajban 
jelentôs pH-csökkenést tud okozni.

• Olyan növények esetében, amelyek kifejezetten 
savanyú talajban érzik jó magukat, az életüket 

jelentheti. Ilyen növények pl. az áfonya, az eri-
ka, a fenyôfélék, a tujafélék, az erdei ciklámen, 
a páfrányok stb. Év közben is felül lehet szórni 
a talajt 2-3 alkalommal, és az esô hatására el-
végzi savanyítást.

• Be lehet dolgozni az ültetôgödörbe is. 
• Tavaszi palántaültetési idôszakban is sok célra 

lehet használni. A zöldségpalánták elültetése 
után (ha 2-3 napig nem locsolunk felülrôl), rá 
lehet porozni finoman a növényre (erre nagyon 
jó a szitaszövetes tésztakiszedô). A kénpor a 
növényen lévô atkákat, tripszeket és a liszthar-
matot is elpusztítja. Ezt csak palánta korban 
tanácsolom, mert ha rákerül a termésre (eper, 
paprika, paradicsom stb.) és mosás nélkül fo-
gyasztják, nagyon kellemetlen ízt ad.

• A frissen felásott veteményeskertbe nagy sze-
retettel járnak házikedvenceink. Bármennyire 
szeretjük ôket, nagy bosszúságot okoznak, ha 
„összekeverik” a zöldségmagok sorait. Arra a 
pár hétre is jó hatású, ha a talaj tetejét meg-
hintjük ventillált kénporral. Az állatoknak sem-
mi bajuk sem lesz, csak elszoknak onnan…

Dr. Lammel Kálmánné 

KERTÉSZCENTRUM • SZAKÁRUHÁZ PROFI KERTÉSZEKNEK
Mûtrágya- és növényvédôszer-kereskedelem

Növényvédelmi és tápanyag-ellátási szaktanácsadás, laborvizsgálatok…
…és a tôlünk jól megszokott, nagyon alacsony árak,  

melyekre az elmúlt 20 év a garancia!

www.florachem.hu

Házi praktikák

Termékeink: Osmocote Exact, EKote Ornamentals, Nutricote Total, Multicote, Fertiplant, Peters, Ferty, 
Universol, Bavaria, Agromaster, Landscaper Pro, EKote Sport&Green, Sportsmaster,II. és III. forgalmi kat. 

növényvédô szerek, Gramoflor földkeverékek, Pindstrup tôzegkeverékek, Greenyard tôzegkeverékek, 
agroszövetek, kertészeti gépek, prémium kéziszerszámok, Tricoflex tömlôk, Gardena öntözési 

termékek, ASB földek, tápoldatok, szerves trágyák, minôségi permetezôk, GEKA csatlakozók, Everris 
fûmagkeverékek, TEKU cserepek, Desch cserepek, Redusystems festékek…



24 25

KULCSKÉRDÉS a levegô és a nedvességtarta-
lom! A korhadáshoz nélkülözhetetlen a kellô ned-
vesség és a megfelelô légátjárhatóság! A prizma 
évi egy-kétszeri átforgatásával biztosítható a 
levegôztetés, és a komposzttárolókba is be lehet 
nyúlni kapával, gereblyével egy kis lazításra, ke-
verésre. Ha kell, öntözzünk, ne hagyjuk kiszáradni 

a komposztot, mert akkor a mikroorganizmusok 
tevékenysége leáll!

Ha van türelem, és elég nagy tároló, elérhetô, 
hogy míg a komposzt tetejét még nyersanyagok-
kal pakoljuk, addig az alsó ajtón már a kész kom-
posztot nyerjük ki. A komposzt akkor kész és jó, ha 
a kezünkkel egy maroknyit összenyomva az ösz-
szeáll, nem csöpög a nedvességtôl, de egyébként 
morzsalékos, földszerû.

(folytatjuk)
Taxner Ágnes

Már a történelem hajnalán tapasztalásból tud-
ta a földmûveléssel foglalkozó ember, hogy a 
talaj termékenysége nô, ha különbözô szerves 
anyagokat juttatnak ki. Hogy az ókori görögök 
már gyûjtötték és tárolták az istállótrágyát, 
azt onnan is tudhatjuk, hogy Homérosz Odüsz-
szeiájában a fôhôs hûséges vadászkutyája egy 
trágyadomb tetején feküdt, amikor gazdája  
20 év után hazatért, és onnan üdvözölte ôt 
egy utolsó erôtlen mozdulattal, mielôtt kimúlt.

Mára minden föld- és kiskerttulajdonos tisztában 
van a szervesanyag-visszapótlás nélkülözhetetlen 
voltával, és azzal, hogy az egyik legelônyösebb 
szerves trágya a komposzttrágya, melyet, ha elég 
helyünk van, magunk is elôállíthatunk. Nem ör-
döngös feladat, bárki hozzáfoghat bátran. 

A komposzt nem más, mint egy morzsalékos, 
homogén, szagtalan, sötétbarna színû, földszerû, 
magas szervesanyag-tartalmú anyag. A komposz-
táláson pedig azt a biológiai lebomlási folyamatot 
értjük, mely a különbözô szerves hulladékok, ma-
radványok szerves anyagait humuszszerû termék-
ké alakítja. Szorgos munkások sokasága segíti ezt 
a folyamatot, számos mikroorganizmus és gom-
ba, de nélkülözhetetlen közremûködôk a talajlakó 
fau na tagjai is, pl. a férgek, és giliszták.

A kiskertben egy félreesô, félárnyékos hely 
kiválóan alkalmas akár szabadtéri komposzt-

prizma (1,5-2 m széles, 1 m magas) építésére, 
akár saját gyártmányú, vagy boltban kapható 
fa, mûanyag komposztedények kihelyezésére. Ha 
komposzthalmot készítünk, legyen hely annak 
átforgatására is.

MINÉL VEGYESEBB Mindenféle természetes 
anyag felhasználható a tavaszi metszés során 
keletkezett nyesedékektôl kezdve, a konyhai, ker-
ti hulladékokon (elhullott zöldségek, gyümölcsök, 
azok héja, kávézacc, tojáshéj, elhervadt virág, 
levágott fû, fák fûrészpora, kigyomlált gaz, ki-
préselt szôlôtörköly, nem színes papír stb.) át, az 
ôszi lehullott falombig. Kerülhet hozzá trágya, 
és kerti föld is. Minél vegyesebb az összetétele 
a komposztnak, annál értékesebb lesz. Vigyázat, 
ne rakjunk hozzá fôtt és egyéb (sajt, húsmarad-
vány stb.) ételmaradékot, nem lebomló szervetlen 
anyagokat (üveg, mûanyag, fém stb.), felmagzott 
gyomnövényeket, háziállat ürülékét. Arra is ügyel-
ni kell, hogy ne kerüljön kórokozókkal fertôzött 
növényi rész sem hozzá, mert a baktériumok, 
gombák károsodás nélkül túlélhetik a komposzt 
érési folyamatát.

KEVERVE A teljes lebomlás, a sikeres komposz-
tálás érdekében célszerû apró méretûre aprítani 
a bekerülô anyagokat, fôleg a keményebb állagú 
fás szárakat. Ez lehet vágás, szecskázás, dará-
lás, stb. Az anyagokat a komposztba fôként ke-
verve kell behelyezni, ügyelve az ideális arányra. 
A kemény, száraz, ún. szénalapú (gally, fûrészpor, 
papír, szalma stb.) maradványok, és a zöld, lédús, 
ún. nitrogéntartalmú anyagok (friss fûnyesedék, 
konyhai és kerti maradványok stb.) térfogatának 
aránya ideális, ha az, 30:1. Ezek az anyagok nem 
egyszerre keletkeznek az idô és a vegetáció során, 
ezért célszerû a komposztáló közelében gyûjteni 
belôlük (fôleg a száraz alapúakból, pl. nyesedékek, 
száraz fû stb.), hogy a kellô idôben rendelkezésre 
álljanak. Aki most kezd gyûjtögetni, annak idén 
nem lesz még érett komposztja, de egy-másfél év 
múlva már számíthat sikerre. 

Komposztáljunk bátran Kerti tipp
Nem csúfítja a kertet a felhalmozott kom-
posztdomb, ha a tetejét beültetjük rövid 
tenyészidejû, nagy lombú növénnyel, pél-
dául sütôtökkel, egyéb tökkel, cukkinivel. 
Nemcsak mutatósak, hanem hasznosak is, 
ugyanis védenek a kiszáradástól! 

A MÁR ÉRETT KOMPOSZT – a komposztáló alján

MINÔSÉG-ELLENÔRZÉS – Egy maroknyit összenyomva 
összeáll, nem túl vizes, földszerû
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KEZDJÜK EL! Az erdôkert a természetet legin-
kább tükrözô mezôgazdasági rendszer, melynek 
tervezése és kivitelezése komoly szakmai érdek-
lôdést feltételez, termékenysége és stabilitása 
alapján azonban hosszú távon megtérülô alter-
natív gazdálkodási formát jelent hobbi- és profi 
kertészeknek egyaránt. Elsô lépés a jól termô er-
dôkerthez vezetô mezsgyén egy fa ültetése, mely 
késôbb egy újjáéledô vidéki tájszerkezetig nôheti 
ki magát. Azt gondolom, ez mindannyiunk közös 
érdeke volna!

Zubay Péter

A mezôgazdaság hatalmas változásokon ment 
keresztül a történelem folyamán, mely az utóbbi 
évtizedekben volt a legerôteljesebb. Megnöveltük 
a termelékenységünket, mindeközben számtalan 
környezeti problémát okoztunk. Környezetünk 
biológiai sokfélesége drasztikusan visszaesett és 
ez komoly problémák sorát okozza az élôvilágban.

Az erdôkertben megtalálhatók az erdei hasznosí-
tású fafajok, a gyümölcstermô fák, a különbözô 
kertészeti kultúrnövények, de ugyanúgy részét 
képezi a legelôgazdálkodásra alapozott állattar-
tás is. Mindez egy fajgazdag rendszer, ahol az 
együtt élôk kölcsönösen elônyös kapcsolatban 
állnak egymással és a környezettel. Így lesz az 
erdôkert külterjessége ellenére termékeny és 
csökkentett növényvédelmi kezelési igénye el-
lenére stabilan és változatosan termô rendszer. 

HOGYAN TERVEZZEM? Hol van a gyógynövé-
nyek helye a rendszerben? Az erdôkert terve-
zésekor a természet körforgását gyorsítjuk fel. 
Kiemelten fontos rendezôelv a függôleges szin-
tezettség biztosítása. Mindennek megfelelôen 
egy erdôkert megvalósítása a következôként néz 
ki hazai viszonyok között, melyben elemi helyet 
foglalnak el a gyógynövények (dôlt betûvel je-
lezve):
• lombkoronaszint – 10 m-nél magasabb fák 

(pl. juharok, szilek, hársak, vadgyümölcsök, 
közönséges dió, szelídgesztenye)

• alacsonyabb fák szintje – 10 m magasságig 
(pl. kis- és közepes növekedési erélyû gyü-
mölcsfák)

• cserjeszint – fafajokhoz illeszkedve (pl. egy-
bibés galagonya, vadrózsa, homoktövis, kö-
kény, közönséges boróka)

• lágyszárúak szintje – egyéves és évelô, több-
nyire árnyéktûrô dísz-, gyógy-, zöldség- és 
gyümölcstermô növények (pl. hortenzia, be-
gónia, csalán, orvosi körömvirág, fehérmály-
va, orvosi citromfû, káposztafélék, levélzöld-
ségek, bogyós gyümölcsûek)

• kúszónövények szintje – (pl. komló, szôlô)
• gombatermô és vizes élôhely szintje – (pl.

fán élô, avarbontó, mikorrhizaképzô nagy-
gombák, vízivadfajok és vizes élôhelyekhez 
kötôdô haszonállatok) 

MI A GYÓGYNÖVÉNYEK ELÔNYE A REND-
SZERBEN? A gyógynövények többfunkciós és 
kitüntetett szerephez juthatnak egy erdôkertben 
a hagyományos kisüzemi termelésen túlmenôen 
a legelôgazdálkodásos állattartás részeként be-
tegségmegelôzô funkciójukkal, vagy fitoterápiás 
állatgyógyászati takarmánykiegészítôk részeként 
(pl. cickafark, boróka, kamilla, fekete nadálytô, 
kakukkfû, borsmenta, máriatövis, fokhagyma, 
szurokfû, rozmaring). Számos gyógynövényrôl 
ismert kedvezô növénytársítási szerepe, mely 
egyaránt megkönnyíti a hobbi- és a profi kertész 
munkáját (táblázat).

A növénytársításból fakadó elônyökön kí-
vül a gyógynövények képesek csalogatni, vagy 
elriasztani bizonyos kártevôket és kórokozókat 
is. A szelíd növényvédelem szellemében az er-
dôkert különbözô gyógynövényei (pl. nagy csa-
lán, mezei zsurló, pitypang, fokhagyma) által 
készíthetünk vizes növényi kivonatokat, teákat 
is, melyek kipermetezve segítenek megvédeni 
haszonnövényeinket számos kártevôtôl és kór-
okozótól. 

Beszéljünk az erdôkertrôl…

Gyümölcsfák sorai között virágzó mák a ValahaTanya 
veteményesében

Kerti tipp
A fás és lágy szárú, erdôkertet alkotó kü-
lönbözô gyógynövények segítségével kiala-
kíthatunk egy olyan méhlegelô rendszert, 
mely virágport szolgáltat a méheknek kora 
tavasztól késô ôszig. 

Kerti tipp növénytársításhoz

Fônövény Társnövénye
paprika bazsalikom

zöldbab borsfû

brokkoli körömvirág, kapor, menta

salátafélék édeskömény, mustár

ribiszke fehér üröm

szamóca, paradicsom, rózsa fokhagyma

uborka kapor

rózsa levendula
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Mielôtt kertünket kialakítjuk, érdemes 
szinkronba hozni azt, hogy mit szeretnénk és 
milyen adottságok állnak rendelkezésünkre. 
Késôbb már sokkal nehezebb, vagy nincs is 
lehetôség a korrigálásra. Írásunkban sorra 
vesszük a leggyakoribb hibákat, melyeket 
kertünk építésénél a kellô tapasztalat és 
ismeret hiánya miatt elkövethetünk. 

Fontos, hogy tisztában legyünk az épített kert 
alapjaival.

A TALAJ Amikor kertet építünk, a munka dur-
va tereprendezéssel kezdôdik. Ez alapozza meg 
kertünk esztétikai látványát, a vízelvezetést, a 
hosszú távú funkcionális mûködést, valamint a 
fenntarthatóságot.

Fontos, hogy a talajviszonyokhoz és a kert-
ben álló házhoz, illetve egyéb épületekhez ké-
pest merre határozzuk meg a lejtést. Ez a fö-
lösleges vízelvezetés miatt lényeges, így sok 
kellemetlenségtôl óvjuk meg magunkat és épü-
leteinket is. A fölösleges vizet optimális esetben 
tárolhatjuk és öntözôvízként hasznosíthatjuk.

Fontos követelmény, hogy a kialakított te-
rep egyenletesen legyen tömörítve. A megfelelô 
tömörítés híján mélyedések, süppedések alakul-
hatnak ki, melyek rontják a gyep esztétikai lát-
ványát.

A NÖVÉNYTELEPÍTÉS a már elkészített terepen 
kezdôdhet. Növényültetéseknél a hibák elkerü-
lése miatt a következô szempontokra figyeljünk.
• Még kicsi, de normál növésû (nem törpe 

fajták) növényekbôl kevesebbet érdemes 
ültetni, mivel ha felnônek, kevés hely lesz 
számukra. Egymásra nônek, elnyomják egy-
mást, az összenövéseknél kopaszodnak.

• Az ablak elé ültetett örökzöldek, fák, ha fel-
nônek, elveszik a fényt a lakástól.

• Ha a magasabbra növô növények kerülnek 
elôtérbe, eltakarják a mögöttük lévô kis nö-
vésû, dekoratív társaikat. 

Tehát fontos a várható legmagasabb méret, 
amit majd fejlôdésük során elérnek. Fontos to-
vábbá, hogy lehetôleg olyan növényeket ültes-
sünk egymás mellé, melyeknek növekedése nem 
nagyon tér el egymástól, ellenkezô esetben az 
egyik növény kiszorítja a másikat.

A SÖVÉNYÜLTETÉSNÉL is hibázhatunk. Általá-
ban gyorsan növô sövényre vágyunk, így „cso-
dasövényt” ültetünk, amelynek néhány év múl-
va a nyírása és keretek között tartása komoly 
gondot okozhat.

Gyakran ültetünk örökzöld sövényt, de 
könnyen túllôhetünk a célon, ha nem vesszük 
figyelembe a végsô kiterjedését, valamint ma-
gasságát. Így fordulhat elô, hogy sok helyen, 
ráadásul kis méretû kertben is ültetnek pl. Ley-
landi ciprust, amely igen terebélyes növény, 
magassága elérheti a 25 métert is.

A legnagyobb hiba, amikor különbözô fajtá-
jú és növekedésû növényeket ültetünk egymás 
mellé. Tudnunk kell, hogy hazánkban a termé-
szetben az örökzöldek aránya jóval kisebb, mint 
a lombhullatóké. Kertünkben is ezt az arányt 
kövessük.

MEGÉRI SZAKEMBERHEZ FORDULNI! Ha nincs 
kellô tapasztalatunk és ismeretünk, és a kert-
építésnél vagy -felújításnál nem akarunk hi-
bákat elkövetni, fölöslegesen pénzt kidobni, 
forduljunk szakemberhez, terveztessük meg a 
kertet. Ha már jól megépített kertünk van, nem 
szabad elfeledkeznünk a gondozásáról sem. Ha 
ez nem megfelelôen történik, a legszebb kert is 
leamortizálódik. 

Schlichthuber Márton

Leggyakoribb hibák a kertekben
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