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Kertészeti árudákban, gazdaboltokban, üzlet-
láncokban tavasztájt virágföldekbôl is széles 
a választék. A földek minôségére a vásárlók 
nem fordítanak kellô figyelmet, pedig gyakor-
ta hagy kívánnivalót maga után. 

Joggal várjuk el, hogy a kertészkedôk számára 
árusított, elôrecsomagolt földek minôsége megfe-
leljen az elvárásainknak, legfôképpen a növények 
igényeinek. A minôség megítélésénél legfeljebb 
érzékszervi benyomásokra tudunk hagyatkoz-
ni, ezt is csak akkor, amikor már megvásároltuk, 
hazavittük és kicsomagoltuk. Egyébként csak 
hetekkel késôbb észleljük, hogy a mag nem, vagy 
csak késve csírázik ki, a fejlôdô növény láthatóan 
nem érzi jól magát, netán elpusztul. Többnyire fel 
sem merül bennünk, hogy az ültetôközeg okozta 
a problémát. 

VEGYES A VÁLASZTÉK A nem szakirányú boltok 
kínálata lényegesen szerényebb, ezekben többnyi-
re egy olcsóbb és egy prémiumkategóriás termé-
ket találunk. A gazdaboltok és a kertészeti árudák 
választéka lényegesen nagyobb, mint például az 
áruházláncoké. A legelterjedtebbek továbbra is az 
általános virágföldek és a muskátliföld, kevesebb 
helyen bukkanhatunk palánta-, savanyú és egyéb 
speciális földekre.

A KÜLCSÍN MELLÉKES Virágföld vásárlásakor 
ne legyen szempont a csomagolás „színessége”, 
jóllehet figyelemfelkeltô és szerényebb külsejû 

mûanyag zsákokkal egyaránt találkozhatunk. 
Alapkövetelmény viszont, hogy masszív, tar-
tós legyen, jól bírja a szállítást, a felbontásig ne 
szakadjon ki. A csomagolásra vonatkozó elôírás 
szerint a virágföldek 3-5-10-15-20-25-50-80 
literes, polietilénbôl készült zacskóban, illetve 
zsákban hozhatók forgalomba. Eredeti, zárt cso-
magolásban fedett, száraz, hûvös helyen minô-
ségüket korlátlan ideig megôrzik. Nem kevés az 
olyan kertészet, ahol a tárolás szabad ég alatt, 
csapadéknak és napsütésnek erôsen kitett, fedet-
len helyen történik. Ha a csomagolás megsérül és 
a földet nedvesség éri, felhasználásra alkalmat-
lannak tekintendô!

KÖTELEZÔ JELÖLÉSEK A csomagoláson fel kell 
tüntetni a virágföld jellegét (a felhasználás cél-
ját), a gyártó/forgalmazó nevét, a zacskó/zsák 
töltési térfogatát literben, valamint a beltartalmi 

Fókuszban a virágföldek 
minôsége
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alapadatokat (pH, szervesanyag-tartalom, NPK- 
tartalom). A virágföldek minôségének stabilitása, 
állandósága a felhasznált alapanyagok (tôzeg, 
komposztált trágya) függvénye, ezért standard 
minôséget igen nehéz, sôt szinte lehetetlen biz-
tosítani. Ezért a mérhetô paraméterekre vonat-
kozóan a gyártók a hatósági elôírásoknak meg-
felelôen minimumértékeket, a pH esetében pedig 
plusz-mínusz eltéréseket adnak meg.

SZÍN, ÁLLAG, BELTARTALOM A virágföldek 
színe elôírás-szerûen sötétbarna, jellegzetesen 
földszagúak, az állaguk morzsalékos. Térfogat-
tömegük legfeljebb 0,8 kg/dm3. Nem tartalmaz-
hatnak csírázást és növekedést gátló anyagokat, 
karantén gyom magvait, illetve annak vegetatív 
részeit, emellett humán, állat- és növényegész-
ségügyi szempontból káros, fertôzô makro- és 

mikroszervezeteket, mérgezô, szennyezô és radio-
aktív anyagokat. Szárazanyag-tartalmuk minimá-
lisan 45%, az általános, nem speciális földek pH-
ja 6,5, félszázaléknyi megengedett plusz-mínusz 
eltéréssel. A nitrogéntartalom (NO3) alsó határér-
téke 0,3% (m/m), a foszforé (P2O5) 0,1% (m/m), a 
káliumé (K2O) legalább 0,3% (m/m).

TAPASZTALAT Egy korábbi tesztünkben tizen-
ötféle, gazdaboltban, kertészeti árudában, hi-
permarketben, illetve út melletti árusnál vásárolt 
földet vetettünk alá érzékszervi és laboratóriumi 
vizsgálatnak. Az érzékszervi vizsgálat a föld álla-
gára, szerkezetére, kötöttségére, morzsalékossá-
gára, színére, szagára terjedt ki. A laboratóriumi 
tápanyagtartalom-vizsgálat alapját az eredeti tér-
fogat-állapotú, eredeti nedvességtartalmú minták 
adták (térfogatos analízis, mg/l). Megbízásunk 
alapján mérték a talajok pH-ját, a vízben oldott 
sótartalmat (vízben oldott Ca-, Mg-, Na-, K-sók), 
az EC-értéket (elektromos vezetôképesség, amibôl 
a föld tápanyag-ellátottságára lehet következtet-
ni), továbbá a nitrogén- (NO3), a foszfor- (P2O5), 
valamint a káliumtartalmat (K2O). Ezenkívül a Ca-, 
a Mg-, a Fe-, a Na- és a Cl-hányadot.

Ezek alapján megállapíthattuk, hogy a hazai 
választékot az erôsen közepes minôségû virág-
földek uralják, aminek oka az, hogy a felhasznált 
alapanyagok (tôzeg, humusz, komposztált trágya) 
minôsége nem minden esetben optimális, illetve 
elôfordul, hogy a tápanyagtartalom túlságosan 
magas. Utóbbi azért probléma, mert ha a föld 
gyakorlatilag trágyára jellemzô tápanyagtartal-
mú – ugyanakkor általános ültetôközegként for-
galmazzák és használjuk –, a növényeket szinte 
biztosan kiégeti!

Weichmann Tamás

Kerti tipp
Az általános virágföld a legtöbb növény szá-
mára megfelelô ültetôközeg. Olyan talajt vá-
lasszunk, aminek a sótartalma alacsony, de 
a tápanyagtartalma sem túlságosan magas. 
Ezáltal a gyökérzetet rákényszerítjük arra, 
hogy a földlabdát mielôbb behálózza. Ezt 
követôen rendszeresen tápoldatozzunk.

Minden növénynek egyedi a pH-igénye.  
Az azálea, a hortenzia, a ciklámen például 
nem tolerálja a meszes-lúgos talajt, míg a 
muskátli a kötöttebb, agyagos, meszes talaj-
ban fejlôdik jól. 

 Jó tudni!
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A zöldborsó a hüvelyesek családjába tartozó 
zöldségfélénk. Termesztése a gabonafélékével 
egyidôs, hazánk területérôl származó leletek 
is bizonyítják, hogy már a kôkorszakban 
ismert volt. A legkisebb kertben is érdemes 
vetni belôle pár négyzetmétert, majd a rövid 
tenyészidôt követôen ugyanazt a területet 
más faj termesztésével is hasznosítani tudjuk 
ugyanabban az évben.

Friss fogyasztása csak a szezon elején jellemzô, 
de a feldolgozóiparnak köszönhetôen egész évben 
hozzáférhetô például konzerv vagy fagyasztott 
formában. Nagyüzemi körülmények között és kis-
kertben is jelentôs a termesztése. 

VETÉSFORGÓ A hüvelyeseknek (így a zöld- vagy 
szárazbabnak, csicseriborsónak is) mindig érde-
mes helyet adni a vetésforgóban, ugyanis nagyon 
jó hatással vannak a talajminôségre. Gyökerükön, 
az úgynevezett gyökérgümôkben a légköri nit-
rogént megkötô baktériumok élnek a növénnyel 
szimbiózisban. A termôidôszakot követôen a gyö-
kerek, rajtuk a gyökérgümôk, azokban pedig a nit-
rogén a talajban maradnak, ezzel növelve annak 
nitrogéntartalmát. Ez a következô tenyészévben is 
kifejti hatását, és természetes tápanyagforrásként 
segíti a területre ültetett növény fejlôdését. Mi-
vel a nitrogént a növények a zöld növényi részek 

fejlesztéséhez használják, érdemes valamilyen 
levélzöldséget (a leginkább nitrogénigényes zöld-
ségfélét), így akár fejes salátát, spenótot, sóskát 
telepíteni a helyére következô évben. 

A leghosszabb, kb. 100 napos tenyészidejû 
borsófajták is lekerülnek a területrôl június végé-
re. Késôbb már az erôs napsütés és a meleg virág-
termékenyülési problémákat okozhat, így a borsó 
nyári termesztése nem ajánlott. Egy gyors terü-
let-elôkészítést követôen azonban indulhat is a 
másodnövény, például uborka, káposztafélék, cék-
la termesztése. Azonos családba tartozó fajokat 
általában nem szoktunk egymás után telepíteni, 
a borsó esetében azonban elôfordul, hogy utána 
zöldbabot termesztünk ugyanazon a területen.

TERÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE, VETÉS A talaj elôké-
szítését, az ásást és trágyázást ôsszel kell elvé-
geznünk, mert a borsó korai zöldségféle, már akár 
március elejétôl vethetô. Nagy magja kapálás és 
gereblyézés után, de akár kevéssé porhanyós vagy 
aprómorzsás talajba is vethetô. 

A vetés idôzítéséhez kövessük a vetômagos 
tasakon feltüntetett ajánlást, de általánosságban 
elmondható, hogy a kifejlett növény elviseli az 
enyhe fagyot, illetve a kora tavaszi enyhe idôjárás 
a kelô növényekben sem tesz kárt. 

A magokat lehet ikersorba is vetni. Kiskertben 
az ajánlott sortávolság 25-30 cm, vagy ikersornál 
hagyjunk 12-15 cm-t a két sor között, majd 4 cm-t 

Egy korai vetésû zöldségféle, 
a borsó

 a sorpárok között. A magok kb. 5 cm mélyre ke-
rüljenek a talajba. Érdemes akár egy egyszerû 
támrendszerre is felvezetni a növényeket, amely 
nagymértékben megkönnyíti a szedést. Támrend-
szer nélküli termesztéshez válasszunk alacsonyabb, 
legfeljebb 100 cm szárhosszúságú fajtákat. 

FAJTATÍPUSOK A borsónak alapvetôen három 
fajtatípusát különböztetjük meg, ezek közül is fô-
leg kettôvel találkozunk. A harmadik, az úgyneve-
zett cukorborsó termesztése hazánkban kevéssé 
jellemzô. Ez a típus különleges, mert a hüvelyébôl 
hiányzik egy szilárdító réteg, amelynek köszön-
hetôen a hüvely maga is fogyasztható.

Az úgynevezett velôborsó szemei szöglete-
sebbek, a hüvelyben szorosan egymáshoz simul-
nak. Ez a fajtatípus kevéssé jól tûri a hideget, 
áttelelô termesztésre ne ilyet válasszunk. A velô-
borsófajták elônye, hogy hosszabb ideig, 2-3 na-
pig is megtartják cukortartalmukat, így több idô 
áll rendelkezésre az optimális érettségben való 
betakarításhoz. 

A kifejtôborsó szabályos, gömbölyû szemei 
hamarabb érnek túl, mindössze 1-2 napig optimá-
lis a cukortartalmuk, a növények azonban jobban 
viselik a fagyokat, áttelelô termesztésre alkalma-
sak. Ezekbôl készül szárítás és hántolás után a 
feles borsó vagy a sárgaborsó, amely hosszú táro-
lásra alkalmas, akárcsak a kifejtôbab.

Megkülönböztetünk továbbá fajtákat tenyész - 
idejük alapján is, így választhatunk rövid (60-75 
nap), középhosszú (75-90 nap) és hosszú (90-100 
nap) tenyészidejû fajtákból is. Még kisebb terü-
leten is érdemes különbözô tenyészidejû fajták 
kombinációját vetni, így nem egyszerre érik az 
állomány, nem egy munkacsúcs van, és hosszabb 
ideig szedhetünk friss borsót a saját kertünkbôl.

ÁPOLÁSI MUNKÁK A zöldborsót hazánkban 
hagyományosan öntözés nélkül termesztették, 
amelynek eredményeként a nagyüzemi termesz-
tés hozamai sokáig mindössze az (öntözéssel ter-
mesz tett) európai átlag felét érték el. Napjainkban 
a klímaváltozás által okozott szélsôséges idôjárási 
viszonyok mellett már csak öntözéssel kifizetôdô 
a termesztés. Igaz ez a kiskerti viszonyokra is. 
Még ha nem is a teljes tenyészidôszak alatt, de 

három kritikus fázisban, csírázáskor, virágzásban 
és a hüvelynövekedés idôszaka alatt mindenkép-
pen öntözzük az állományt. Számolhatunk úgy, 
hogy csírázáskor a mag akár saját tömegének 
százszorosát is felveheti, a kifejlett növény öntö-
zésénél pedig figyeljük a lombozat állapotát, hogy 
látjuk-e rajta a vízhiány jeleit.

Gyomirtásra csak a tenyészidôszak elején van 
szükség, mindaddig, míg a fejlôdô lombozat össze 
nem zárul és árnyékot nem vet a talajra, meggá-
tolva ezzel a gyomnövények fejlôdését. 

SZEDÉS Nagyüzemi termesztésben az optimális 
érettség megállapítása speciális mérôeszközökkel 
történik, ott ugyanis a gépi betakarítás idôzítése 
és a gyors túlérés miatt ez elengedhetetlen. Tudni 
kell ugyanis a borsóról, hogy nagyon hamar túl-
érik, ami azt jelenti, hogy a szemek cukortartal-
ma átalakul keményítôvé, így a borsó elveszíti az 
édességét, és nem zsenge, hanem inkább lisztes 
ízû lesz. Ez, mint ahogy azt fent is láttuk, fajta-
típustól függôen akár 1-3 nap alatt is bekövet-
kezhet.

Kiskerti termesztésben ezért a borsót a fel-
tüntetett tenyészidôszak vége felé célszerû na-
ponta megkóstolni és több menetben szedni, hogy 
mindig az optimális érettségben lévô hüvelybôl 
kifejtett szemek kerülhessenek az asztalra. 

dr. Szabó Anna

A borsó elsôsorban szénhidrátban és fehér-
jében gazdag, fehérjetartalma a húséhoz 
mérhetô, így kiváló húspótló élelmiszer. Élel-
mirost-forrásként is értékes. Egyéb beltartal-
mi jellemzôi közül kiemelendô a C-, B1- és 
B2-vitamin-tartalma. 

 Jó tudni!

Kerti tipp
Ha a hüvelyeket nem fejtjük ki azonnal, akkor 
mindenképpen tegyük ôket a hûtôbe, hogy 
ne veszítsenek zsengeségükbôl. Ugyanígy, 
kifejtést követôen is minél elôbb kerüljenek 
a szemek – felhasználásig – a hûtôbe, vagy 
hosszú tárolásra a fagyasztóba. 
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Április elején a kemény hajnali fagyok még 
jócskán gondot okoztak. A természet nem-
csak a vírussal, hanem ezzel is nehezítette a 
dolgunkat. A –6-7 fok hideg bizony számos 
gyümölcsös sorsát elrendezte. A kijárási kor-
látozás, a kényszerpihenô ugyanakkor sokak 
kedvét meghozta a kertészkedéshez, több idô 
jutott a tavaszi munkák elvégzésére. 

Reméljük, az idô melegebbre fordulásával, kellô 
csapadékkal a fogyasztásra szánt, valamint a dísz-
növények is kellôen fejlôdnek.

A kijárási korlátozás részben érintette a gazda-
boltokat, de a szûkített nyitvatartás intervallumá-
ban a kistermelôk, a kertes gazdák beszerezhették 
a szükséges szereket annak érdekében, hogy meg-
védhessék zöldségeiket, gyümölcseiket, szôlôskert-
jüket. 

Az egészségesebb élet, az egészségesebb 
táplálkozás törvényszerûen magával hozta az EU 
döntéseit is. Országunk speciális helyzetben van, 
hasonló termelési struktúra kevés helyen találha-
tó. Talán ezért is születnek néha számunkra ért-
hetetlen döntések, tûnnek el olyan készítmények, 
amelyek hiányában gondban lehetünk. Ugyanakkor 
kerülnek a mezôgazdasági boltok polcaira újak is. 
Éppen ezért érdemes tisztában lenni a választási 
lehetôségeinkkel. 

GOMBAÖLÔK A tél beálltával egy olcsó, de jó 
gombaölô készítménynek mondhattunk búcsút. 
A Bumper 25 EC évek alatt vált népszerûvé, és 
nemcsak a szôlô lisztharmata, hanem a pázsitok, 
valamint kedvenc tujáink, örökzöldjeink gomba-
betegségei elleni védelmet is biztosította hosszú 
ideig.

Míg a szôlô lisztharmata ellen egy új készítmény, 
az Alcedo biztosít alternatívát, addig a dísznövények 
és a pázsitok gombabetegségei ellen már nehezebb 
a keletkezett ûrt betölteni. Két évvel ezelôtt felléle-
geztünk, amikor a Signum monília és számtalan be-
tegség, valamint kultúra, köztük dísznövénykultúrák 
esetén is engedélyokirattal rendelkezô, szabadfor-
galmú készítményként jelent meg. Számos kertépítô 
és növényvédôs kolléga megerôsítette, hogy pázsit-
ban is sikeresen használható a fûfélék gombabeteg-
ségei ellen. Sajnos tavaly már alig lehetett hozzájut-
ni, idén pedig még nem is érkezett a készítménybôl 
hazánkba, ígéretet kaptunk rá, hogy április vége felé 
elkészül a kis tasakos gombaölô szer. Viszonylag új 
szer, két éve jelent meg a pázsit gombabetegségeire 
a Switsh, amit használhatunk.

Nyár végéig alkalmazható, még pillanatnyilag 
be is szerezhetô a hármas hatáskombinációval ren-
delkezô felszívódó, szôlôben használható gombaölô 
készítmény, a Cabrio Top. Eltûnése után a Quadris 
és az Universalis rendelkezik hasonló hármas kom-
binációval.

Sajnos nemcsak a fent említett felszívódó szer, 
hanem egy kontakt, a régóta használt Dithane ké-
szítményt helyettesítô Polyram DF is a feledés ho-
mályába burkolózik hamarosan.

A réz hatóanyagok felhasználása is korlátozá-
sok alá esik már, évente hektáronként csupán 4 kg 
használható fel. Ezt nehézfém mivoltával indokol-
ják az uniós döntéshozók. 

ROVARIRTÓK Rovarfronton is változott a helyzet. 
A pár évvel ezelôtti Actara eltûnése után a Mos-
pilan átmeneti megoldást jelentett a bajokra, de a 
fokozott, többszörös és állandó felhasználás egyre 
hatástalanabbá tette a rovarok ellen. Míg kontakt 

Nehézségek, vírus, változások készítmények még rendelkezésünkre állnak (a teljes-
ség igénye nélkül: Karate, Full, Decis, Cyperkill, Sher-
pa, King stb.), addig felszívódó, tehát belsô kártevôk 
ellen, vagy akár egy levéltetûtôl erôsen bepödrôdött 
levelû növénynél ezek kevésbé hatékonyak. Így ma-
rad a már említett Mospilan, az ugyanazt a ható-
anyagot tartalmazó Spilan, valamint a levéltetvekre 
engedélyezett Teppeki. Jó hír, hogy a múlt év vége 
adott egy új szabadforgalmú felszívódó rovarölô 
szert, a Coragent, amely fôleg molyok (alma-, szôlô-, 
kukoricamoly), valamint burgonyabogár ellen haté-
kony, de megkockáztatom, hogy tujafélékben is si-
keresen használható lenne az örökzöldeket károsító 
boróka szú, és számos rágó kártevô ellen.

VAKONDRIASZTÁS A házikertek vakondriasztá-
sának egyik alaptermékének, a Critox füstpatron-
nak is búcsút inthetünk július végétôl. Helyette a 
karbidalapú termékek (Bros karbid), valamint a 25 
darabos Schopf és az 50 darabos Protect használ-
ható. Füstpatronként pedig a Biofume vakond elleni 
füstpartont tudnám ajánlani. 

GYOMIRTÁS Házikerti gyomirtásban a Pendigan 
330 EC volt szinte az egyetlen felhasználható, kicsi, 
50 ml-es kiszerelésben is (10 liter) kapható termék, 
szerencsére eltûnése után sem maradunk szer nél-
kül, már kapható a Sharpen 330 EC, ugyanazzal a 
hatóanyaggal. 

Bízom benne, hogy ebben az évben nem csök-
ken tovább a paletta. A kialakult vírushelyzet las-
sítja az új készítmények piacra kerülését, de remé-
lem, egy következô cikkemben néhány új termékrôl 
megint be tudok számolni Önöknek.

Andrej András

ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.
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A füge az egyik legôsibb termesztett növények 
közé tartozik. Napjainkban hazánkban is 
sok kertben megtalálható. Ez a féltrópusi fa 
könnyedén termeszthetô olyan területeken, ahol 
a nyarak hosszúak és forrók. A fügék ládákban, 
cserepekben és egyéb tartókban is nagyszerûen 
megélnek.

A Biblia elsôként említett növényfaja, Ádám és 
Éva elsô öltözéke is fügelevél volt. Az emberiség 
több ezer éve fogyasztja ezt a finomságot, amely 
Egyiptomban a fáraók gyógyító gyümölcsének 
számított, a hinduk szerint pedig ez az a növény, 
amellyel az istenek átadták a tudást az embe-
reknek úgy, hogy szent tüzet gyújtottak vele.  
Az egyiptomiak, rómaiak és görögök igen kedvelt 
gyümölcse.

A közönséges füge egy lombhullató fa vagy 
cserje, tíz méternél alacsonyabb, ezüstszür-
ke, sima kérgû növény. Kiterjedt gyökérzetének 
köszönhetôen jól tûri a szárazságot. Karéjos, 
nagyméretû mélyzöld levelei vannak, melyek hûs 
árnyékot adnak a nyári hôségben, tejnedves leve-
leinek fonákja szôrös. 

MEGPORZÁS A különbözô típusoknak más és 
más porzási igényei és jellemzôi lehetnek. Csak 
megporzás után érik be a legtöbb termesztett 
füge, a nálunk is nevelhetô, úgynevezett adriai 
típus azonban anélkül is érlel termést, hogy be-
poroznák a beporzó rovarok. A közönséges fügék 
virágai kizárólag nôi ivarszerveket tartalmaznak, 
ezért nem igényelnek beporzást, hogy gyümölcs 

teremjen rajtuk. A tavasszal elsôként megjelenô 
termés, az úgynevezett „breba” a tavalyi hajtá-
sokból fejlôdik ki. A hûvösebb környékeken a bre-
bák a kora tavaszi fagyok áldozataivá válhatnak.

Az érett füge színe lila vagy bordó, sárgás-
fehér, alakja lapított vagy hosszúkás. Az édes 
füge szinte folyamatosan érik, mivel az ôsszel 
megjelenô kicsi zöld termései tavaszra érnek be, 
míg a tavasszal fejlôdésnek induló gyümölcsöket 
a nyár közepétôl egészen ôszig lehet szüretelni.

ÜLTETÉS Az új fákat tavasszal kell kiültetni. Nem 
válogat a talajban, megnô száraz sziklás talajon 
is, nálunk azonban gondoskodni kell a jó föld és 
trágya biztosításáról, és szárazság esetén öntöz-
ni kell. Ha tartós szárazság esetén elmarad az 
öntözés, akkor elrúgja a gyümölcseit, vagy csak 
aprókat terem. 

A csupasz gyökerû fákat egy kis dombra kell 
helyezni a talajba vájt ültetôlyukban. A gyöke-
reket úgy kell elrendezni, hogy szétágazzanak, 
illetve lefelé, bele a dombocskába. Az eredeti ül-
tetési mélységet a törzs színébôl lehet megálla-
pítani, meg kell keresni, ahol a törzs színe sötét-
bôl világosabba vált át a gyökerek felé haladva.  
A fákat 5-10 centivel ennél mélyebbre kell ültet-
ni. Ideális esetben legalább 5-6 méterre kerülje-
nek minden más fától és épülettôl. Növénytartó-
ból való kiültetés esetén elôször el kell távolítani 
a fát a tartóból, majd metszôollóval le kell vágni 
a gyökér körkörös kinövéseit. Ezután 5-10 cen-
tivel mélyebbre kell ültetni, mint amilyen mélyen 
eddig volt.

Az elsô évben a kiültetett csemetét hagyni 
kell szabadon növekedni, majd a második év ta-

Füge a kertben vaszán a föld felszínéig vissza kell vágni a vesz-
szôket. Az elkövetkezendô években sok egészsé-
ges hajtást nevel az egészséges fügebokor.

SZAPORÍTÁS Nagyon egyszerû, minden lehúzott 
vesszôjébôl, bujtással gyökeres növény lesz. Leg-
biztosabban a kétéves gyökeres növények ered-
nek meg. Ha ôszi csemetéket ültetünk, öntözzük 
be alaposan és kupacoljuk fel földdel. Tömeges 
szaporításra a fásdugványozás a legalkalmasabb 
módszer.

KELL-E METSZENI? A többi gyümölcsbokorhoz 
hasonlóan a fügebokrot is metszéssel kell kar-
bantartani: a sûrûn álló ágakat meg kell ritkítani 
és az elöregedett, elkopaszodott ágakat tôbôl 
ki kell fûrészelni. A termôvesszôket nem kell, és 
nem is szabad visszametszeni, mert a gyümölcs-
kezdemények ezeken helyezkednek el. Gyakori, 
hogy az ágak visszafagynak vagy akár az egész 
fügebokor tövig visszafagy, de tavasszal ismét 
kihajt. A visszafagyott fügebokrot szemmel kell 

tartani és a tömegesen kihajtott hajtásokat ritkí-
tani, irányítani kell, hogy ismét formás és bôven 
termô fügebokrot tudjunk nevelni.

Dr. Karacs-Végh Anita

A világ egyik legédesebb gyümölcse a füge, 
melyet frissen is lehet fogyasztani, de hazánk-
ban inkább aszalva és préselve találhatjuk 
meg a boltok polcain. Valódi házikerti növény, 
mézédes, kellemes zamatú, melybôl nagyon 
sokféle csemegét lehet készíteni. Felhasz-
nálható lekvárnak, konzervet, aszalványt ké-
szíthetünk belôle, vagy más magokkal együtt 
ízesített fügekalácsot, fügesajtot. Igen magas 
cukortartalmának köszönhetôen erjeszthetô, 
alapanyagul szolgál ecethez, borhoz. Enyhén 
hashajtó hatású, az aszalt gyümölcsét kelések, 
sebek gyógyítására használják.

 Jó tudni!

Kerti tipp
A hûvösebb környékeken, ahol a termôsze-
zon rövidebb, érdemes a fügéket szélvédett, 
napsütötte helyre ültetni, vagy akár egy fe-
hér fal mellé, hogy egy kis extra visszavert 
fény és hô érje ôket. 
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KERESSE AZ EREDETI
JAPÁN

MINŐSÉGET!

FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER, 
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL, 

SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ

Méhekre nem veszélyes!

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

FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER, 
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL, 

Forgalmazza: SUMI AGRO HUNGARY Kft. www.sumiagro.hu

Kéréséreingyenespermetezésinaplót küldünk!

Elterjedt gyümölcsfaj a szilva, számos különbözô 
alakú, színben eltérô változatát termesztik 
nagyüzemekben és házikertekben egyaránt. 
Íze jellegzetes és pótolhatatlan. Sokan úgy 
vélekednek, hogy igénytelen, ápolást nem 
igénylô növény, ám a gyakorlat ezt nem 
igazolja. Számos károsítója ismert, melyek 
ellen védekezés szükséges. Lombját, leveleit 
a levéltetvek és a takácsatkák, fás részeit 
a pajzstetvek, míg termését a poloskaszagú 
darazsak és gyümölcsmolyok tizedelik. 

LEVÉLTETVEK A szilvafákat két levéltetûfaj, a 
sárga szilva-levéltetû (Brachycaudus helichrysi) 
és a hamvas szilva-levéltetû (Hyalopterus pruni) 
szokta fertôzni. Tavasszal a zsenge hajtások le-
velein jelennek meg telepeik a levelek hátoldalán. 
Tömegesen, csoportokban élnek, szívogatják a 
levelek nedvét, azzal táplálkoznak. Ennek hatá-
sára a levéllemez kissé megvastagszik, összezsu-
gorodik, a levél széle bepöndörödik, a levéllemez 
színe kivilágosodik, világoszöldre vált, gyakran 
sárgul. Késôbb a fertôzött levelek elhalnak, el-
barnulnak, majd lehullnak. Tavaszi megjelenésük 
után – védekezés hiányában – ôszig fertôzhetik 
a fák lombját, újabb levéltetû-generációk fejlô-
désével. A levéltetvek terjesztôi, vektorai a szil-
vát is fertôzô szilvahimlôvírusnak, amitôl a már 
megbetegített fákat nem tudjuk mentesíteni. 
A levéltetvek elleni védekezés, elsôsorban a ta-
vaszi nemzedék ellen, fontos és szakmailag in-
dokolt. A fán áttelelt alakja ellen a Vegarep EC 
vagy a ként és rezet is tartalmazó olajtartalmú 

szerekkel (pl. Olajos rézkén), nyugalmi állapotban 
lemosó permetezés formájában védekezhetünk. 
A leveleken megtelepedett levéltetvek ellen a 
kontakt hatású rovarölôk addig hatásosak, amíg 
a levelek felszíne sima, azok nem sodródtak ösz-
sze, így a szerek közvetlenül érintkezhetnek a 
tetvekkel. Alkalmazható szerek: Decis, Full 5 Cs, 
Karate Zeon 5 CS. Elkésett permetezésre a felszí-
vódó hatású Mospilan 20 SG, Spilán és a speciá-
lis, levéltetû elleni Teppeki javasolt. A védekezés 
eredményességét az idôzítés határozza meg: a 
kezelést felszaporodásuk elôtt érdemes elvégez-
ni. A levéltetvek megjelenésének figyelésében a 
sárga színû ragacsos csapda lapok vannak segít-
ségünkre. Alkalmazzuk!

PAJZSTETVEK A szilvafákon gyakoriak a pajzs-
tetvek is. Szívó kártevôk, folyamatos táplálkozá-
sukkal lassan, de kitartóan gyengítik a növényt, 
gyakran annak pusztulását okozzák. Felszaporo-
dásuk házikertekben, szórvány gyümölcsösben 
várható, ahol a fák növényvédelmi kezelésben 
nem, vagy ritkán részesülnek. 

A nagy, 3-6 mm nagyságú, barna színû, ki-
emelkedô, félgömb alakú pajzsokat képezô kö-
zönséges és szilva-pajzstetû (Partenolecanium, 
Lecanium corni, pruni) ágakon, törzsön található. 
Évente 1 nemzedékük fejlôdik, tojás alakban a 
nôstények pajzsai alatt telelnek. Rajzásuk a ki-
tavaszodással indul meg, a lárvák szétmásznak, 
majd májusra kifejlôdnek a pajzsot képezô imá-
gók. Szaporodásuk, peterakásuk tavasz végére 
várható. 

A szilva kártevôi

Hamvas szilva-levéltetû Szilva-pajzstetû Piros gyümölcsfa-atka
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A kaliforniai pajzstetû (Quadraspidiotus per-
niciosus) évente két nemzedéket nevel, tehát 
kétszer rajzik. Májusra fejlôdnek ki az elsô nem-
zedék imágói, a rajzó lárvák megjelenése június-
ra várható. A második nemzedék rajzása július 
vége, augusztus, az aktuális idôjárás függvé-
nyében. A kifejlett nôstényei kör alakú, közepén 
kissé kiemelkedô, apró, szürkés színû pajzsot ké-
peznek, a pajzstetûtelepek gyakran összefüggô, 
kéregszerû bevonatot alkotnak a fásodott részek 
felszínén.

Pajzstetvek ellen a leghatékonyabb és kife-
jezetten környezetkímélô védekezés a nyugalmi 
idôszakban végzett lemosó permetezés olajtar-
talmú (napraforgó- vagy paraffinolaj) szerek 
valamelyikével. Lombhullás után és rügypattanás 
elôtt, vagy mindkét idôszakban elvégezhetô a 
kezelés. A hatás eléréséhez bô permetlé, egyen-
letes bevonás szükséges, csak az biztosítja a 
kártevôk elzárását a levegôtôl, ami a fulladásos 
pusztulásukat okozza. A vegetációs idôszakban, 
amikor már leveles a fa, a lárvarajzás idején kell 
rovarölô szerrel (pl. Mospilan) permetezni. Ebben 
a fejlôdési stádiumban szabadon élnek a kis pu-
hatestû lárvák, nem védi ôket még a pajzs, ezért 
ekkor hatékony a védekezés.

POLOSKASZAGÚ DARAZSAK A fekete szilva-
darázs (Hoplocampa minuta) és a sárga szilvada-
rázs (Hoplocampa flava) fajok együtt, vegyesen 
fordulnak elô, kártételük hasonló. Lárva alakban 
telelnek a fa alatti talajban, és szilvavirágzás ide-
jén jelennek meg a kifejlett repülô alakjaik. Az 
imágók 4-5 mm nagyságúak, átlátszó szárnyúak, 
inkább légyre hasonlítanak, egyedei átlagos ki-
tavaszodáskor április elején szoktak megjelenni. 
Ez egybeesik a szilvafák virágzásával. A virágok 

csészeleveleibe helyezik tojásaikat a nôstények, 
a kikelô lárvák berágják magukat a terméskezde-
ménybe, ott élnek, fejlôdnek, kiodvasítják az apró 
termést, majd újabb szilvába fúrják magukat.  
A fertôzött szilván lyuk jelzi a befurakodásuk, és 
egy másik nagyobb lyuk pedig a lárva távozá-
sának helyét. A kifejlett lárva a talajban gubót 
készítve magának nyugalomba vonul, abban 
telel. Az egészséges, gyors növekedésnek indult 
termések között a fejlôdésben lemaradt, apró 
terméskezdemények a fertôzöttek, melyek belül 
üregesek, bennük a fejlôdô, csontszínû, 6-10 mm 
hosszú, 3 pár lábbal rendelkezô lárva és sötét 
színû ürüléke figyelhetô meg.

Fehér színû ragacsos rovarcsapdákkal je-
lenlétük, rajzásuk megfigyelhetô, egyedszámuk 
csökkenthetô. A rovarcsapdába ragadt imágók 
rajzását követôen 8-10 nap múlva hatékony a 
permetezés, amikor a kis lárvák berágják magu-
kat a terméskezdeményekbe. A szilva-levéltetû 
elleni – a lombos állapotban ajánlott – szerek 
mind alkalmazhatók. A terméskezdemények via-
szos, sima felülete miatt tapadásfokozó anyag 
hozzáadása ajánlott a permetléhez. A károsított 
szilva lehullik, azokat folyamatosan, rendsze-
resen érdemes összegyûjteni, megsemmisíteni, 
megelôzve a bennük élô lárvák talajba húzódást, 
áttelelését. Ahol arra lehetôség van, a fakorona 
alá terített ponyvával, fóliával a lehullott beteg 
terméseket és a telelésre vonuló lárvákat össze 
lehet gyûjteni. Ez a módszer megszakítja a fejlô-
dési láncot, ezért hatékony.

GYÜMÖLCSMOLYOK A szilva termésének „ku-
kacosságát”, ahogy a köznyelv nevezi, két gyü-
mölcsmolyfaj okozza: a szilvamoly és a keleti 
gyümölcsmoly. Életmódjuk, kártételük hasonló és 

a károsító lárváik megkülönböztetése szakértel-
met igényel. A védekezés ellenük azonos alapel-
ven mûködik. Mindkét moly kifejlett alakja ellen 
forgalomban van szexferomoncsapda (Reagron), 
ezek hatóanyaga különbözô, tehát megfigye-
lésükhöz mindkettôt kell alkalmazni. A molyok 
tojásaikat a gyümölcs felületére rakják, a kikelô 
lárvák berágják magukat a szilva belsejébe, ott 
táplálkoznak, ott marad ürülékük. A behatolás 
helyén a héjból kiemelkedô mézgacsepp szokott 
kifejlôdni. Gyümölcshullást okoznak, és másod-
lagosan a Monila spp. gomba is megfertôzi a 
gyümölcsöket, azok barnán elrohadnak. A szil-
ván kívül más csonthéjas és almatermésû nö-
vény gyümölcsét is fertôzik. Lepkéik az alkonyati 
és kora esti órákban aktívak. Telelésük a talajra 
vagy a talaj felsô rétegeibe húzódó gubóban báb 
alakban történik.

A szilvamolynak (Grapholita funebrana) 
évente 3 nemzedéke fejlôdik, az elsô május elején 
kezdi meg rajzását. A kifejlett lárva 10-12 mm 
hosszú, sötét rózsaszínû, feje barna, nyakpajzsa 
világosbarna. 

A keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta) 
évente 3-4 nemzedéket fejleszt. Míg az ôsziba-
racknál az elsô nemzedék hajtásfertôzô, a szilvá-
nál minden nemzedéke a gyümölcsöt fertôzi. Ki-
fejlett hernyója sárgásfehér, hátoldala rózsaszín 
árnyalatú, feje sárgásbarna, nyakpajzsa sárga.

A kémiai védekezést mindkét molykártevô-
nél a szexferomoncsapdák alapján megállapított 
rajzáscsúcsot követô lárvakelések idejére kell 
tervezni. Kulcsfontosságú az elsô nemzedék elle-
ni hatékony kezelés, az határozza meg a kártevô 
késôbbi egyedszámát. A gyümölcsön lévô, abba 
magukat berágó fiatal lárvák ellen a levéltetvek-
nél felsorolt általános rovarölô szerek javasoltak, 

kivéve a Teppekit. A lehullott, molyos gyümöl-
csök rendszeres gyûjtésével csökkenthetô a be-
bábozódásra vonuló lárvák száma.

TAKÁCSATKÁK Szilván a piros gyümölcsfa-at-
ka (Panonychus ulmi) gyakori, bár a kétfoltos 
(közönséges) takácsatka (Tetranychus urticae) is 
károsítja. Mindkét faj a fán, annak kérgén, re-
pedéseiben telel. Kártételük a leveleken azonos: 
apró, tûhegynyi sárgás, világos szívogatásnyo-
mok, deformáció, melyek a levelek lassú elha-
lását, elszáradását okozzák. A levélzet anyag-
cserét végzô felületét csökkentik, így lassítják a 
fák hajtásnövekedését, rügyképzését. Évente sok 
nemzedéket fejlesztenek, folyamatos jelenlétük-
re lehet számítani.

A piros gyümölcsfa-atka már áprilistól aktív, 
lárvái akkorra már kifejlôdnek, tehát korai meg-
jelenése miatt sziromhullás után kémiai védeke-
zés szükséges lehet ellene. Jellemzôje, hogy ez az 
atkafaj szövedéket nem képez. 

A kétfoltos takácsatka melegigényes, tö-
meges megjelenése és károsítása júniustól nyár 
végéig általános. Lárvái és kifejlett alakjai a le-
veleken finom szövedékben élnek. 

A védekezés alapja a fán áttelelô alakok el-
leni olaj- és kéntartalmú téli lemosó permetezés. 
Sziromhullás után még áprilisban a nagy számban 
észlelt piros gyümölcsfa-atka ellen atkaölô szeres 
permetezéssel – pl. Ortus, Zoom, Flumite 200 – 
késôbbi felszaporodásukat megakadályozhatjuk.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Kerti tipp
Rovarölô szerek alkalmazása elôtt tájéko-
zódjunk azok méhekre gyakorolt hatásáról, 
besorolásáról, és annak alapján végezzük a 
permetezést. 

Poloskaszagú szilvadarázs kártétele Sárga szilva-levéltetû szárnyas alakja Szilvamoly hússzínû lárvája

Szilvamoly okozta mézgaképzôdés

 (Cikkünkben a gazdaboltokban jelenleg beszerezhetô 
készítményeket tüntettük fel. A szerk.)
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A kúszónövény szôlô számára a természetes 
élôhelyi körülményeket a fák lombkoronájába 
kapaszkodás jelenti. A termesztési gyakorlatban 
a fák helyett általában valamilyen más támaszt 
biztosítunk a fás részek és a lombtömeg 
megtartására. Támasz nélküli szôlôtermesztés 
ugyan létezik, ez azonban csak ritkán és speciális 
feltételek teljesülése esetén fordulhat elô. 

Hazánkban az alföldi termesztésben volt régeb-
ben jellemzô az ún. gyalogmûvelés, melynél a 
fejmûvelésû tôkék hajtásait egymáshoz kötözték. 
Ez olyan fajtákkal valósítható meg, amelyek erôs 
támasztószövetû, mereven feltörô hajtásokkal 
rendelkeznek. A mediterrán térségben is létezik 
támasz nélküli, középmagas törzsû bakmûvelés 
(1. kép), ami a környezeti tényezôk (víz, fény) kö-
vetkeztében korlátozott hajtásnövekedést tesz 
megvalósíthatóvá. 

NEM CSAK TECHNIKAI FUNKCIÓT LÁT EL 
A támrendszerek rendeltetése kettôs. Egyrészt 
statikai alátámasztást szolgálnak a növények fás 
részei, lombozata és termése által kialakított je-
lentôs tömeg megtartására, másrészt a kialakított 
támaszhoz rögzített tôke lombfelülete és fürtjei 
a kedvezôbb mikroklimatikus, elsôsorban fény-
viszonyoknak köszönhetôen kedvezôbb biológiai 
teljesítményt mutatnak. Mindez megfigyelhetô 
hatást gyakorol a terméshozamra, a termés minô-
ségi mutatóira és a növény általános kondíciójára 
egyaránt. Egyes mûvelésmódoknál (hagyományos 

fej- és bakmûvelések) csak egyszerû karós tá-
maszt használunk, amelynek a funkciója a lom-
bozat rögzítése. Üzemi szinten azonban oszlo-
pos-huzalos támasz mellett neveljük a növényt, 
így már a támrendszer kiépítése komoly tervezést, 
odafigyelést igényel.

A KIÉPÍTÉS SZABÁLYAI A huzalos támrendszer 
célja, hogy egyfajta sövényszerû lombfelületet 
alakítsunk ki, amely jól kezelhetô és gépesíthetô. 
A legtöbb ilyen támasz mellett keskeny (max. 20-
30 cm szélességû) lombozati profilt alakítunk ki. 
A keskeny lombfal érdekében a páros hajtástartó 
huzalokat 10 cm-nél kisebb távolságra helyezzük 
el, amelyhez fûrészelt faoszlopok, vagy modern 
fémoszlopok adnak megfelelô lehetôséget (2. kép). 
Az oszlopokat egymástól 5-8 méterre tegyük, at-
tól függôen, hogy mekkora tôkeformát szeretnénk 
kialakítani. A tartóoszlopokat a telepítést követô 
évben célszerû 70-80 cm-es mélységben a ta-
lajba leásni, vagy lefúrni. Az egyes tôkék törzsét 
közvetlen a tôkenyak mellett már a telepítést 
követôen rögzítsük támkarókhoz, amelyeket kb. 
30-40 cm mélységben szükséges a talajba ütni. 
A karó legalább olyan hosszúságú legyen, hogy a 
teljes tôketörzset mellette rögzíthessük. Karónak 
megfelel a hagyományos akác, de léteznek fém- 
vagy mûanyag karók is, amelyeket a fô fémhuzal-
hoz is szükséges rögzíteni, mivel csak így adnak 
megfelelô tartást a törzsnek. A huzalok közül a 
legnagyobb szakítószilárdságúnak kell az ún. ve-
zérhuzalnak lenni, amelyek a kordonkart, vagy a 

Szôlôtámaszok és karbantartásuk szálvesszôk tömegét tartják. A modern fémöt-
vözetekbôl ez kb. 3 mm átmérôvel már megold-
ható. A szálvesszôrögzítô huzal és a hajtástartó 
huzalok már nincsenek ekkora terhelésnek kitéve, 
így azok esetében kisebb átmérô is elégséges. 
A legtöbb tôkeformánál 2 vagy 3 hajtástartó hu-
zalpárt rögzítünk, ezek a vezérhuzal felett 25-30 
cm-es távolságokkal kövessék egymást. Fontos 
szabály még, hogy a szôlôsorok közötti távolsá-
gok legalább másfélszer akkorák legyenek, mint 
a legfelsô huzalok talajtól mért magassága, így a 
lombozat fényellátottsága az egész nap folyamán 
kedvezôen alakulhat. ÉVES KARBANTARTÁSOK A metszést követôen 

minden ültetvényben – különösen intenzív gé-
pesítés mellett – idôt kell szánni a támrendszer 
szükséges karbantartására. Elsôként a meglazult, 
elmozdult támkarókat üssük a helyükre, majd 
ezekhez rögzítsük a törzseket. Ezt követôen el-
lenôrizzük az oszlopokat, az eltört, elhajlott osz-
lopokat pótoljuk, végezetül pedig a huzalok után-
feszítésérôl is gondoskodjunk. 

Terjék Lajos – Dr. Barócsi Zoltán

Kerti tipp
Érdemes különbözô huzalfeszítôket alkal-
mazni, melyek segítségével évrôl évre gyor-
san megoldható a kissé megnyúlt fémhuza-
lok feszítése (3. kép). 

1. kép 2. kép

3. kép
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A tavasz a vetések és ültetések egyik fô 
szezonja, aki azonban az alapoktól szeretné 
kezdeni kertje fazonírozását, szinte biztos, 
hogy a gyepfelülethez fog elôször nyúlni. Nem 
csoda, hiszen minden kert alapja a központi, sík, 
füves terület, melyet aztán keretbe foglalnak 
a termetesebb dísznövények, cserjék, és tovább 
színesítenek az egyéb elemek, mint például a 
díszágyások, sziklakertek, vagy egyéb funkcionális 
szegmensek.

Ez a felskiccelt látkép persze csak egy lehetô-
ség a sok közül, egyáltalán nem szentségtörés 
szakítani az ilyen elképzeléssel, az sem tragédia 
például, ha valaki a gyepesített területet vissza-
szorítja, csökkenti valami miatt, de errôl késôbb 
esik szó. Elsôként lássuk a tavaszi füvesítés körüli 
teendôket!

Az április, annak is az elsô fele az egyik leg-
alkalmasabb idôszak a szép pázsit kialakítására, 
hiszen ilyenkor még kellôen magas a talaj ned-
vességtartalma, langyos a hômérséklet, de nem 
jellemzôek azok a nagy melegek, amik hátráltat-
nák a kihajtó fûszálak fejlôdését. Maga a fûmag-
vetés nem ördöngösség, elôképzettség nélkül is 
elboldogul vele bárki, sokkal nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni az elôkészületekre és a megfelelô 
fûmag kiválasztására! 

Még a vetési teendôk elôtt érdemes a talajt 
felkészíteni a mûveletre. Ez jellemzôen egy alapos, 
átforgató ásást jelent, egy ásónyom mélyen, tehát 
nem kell szántáshoz hasonló mélységekbe hatol-
ni. Egyúttal a gyommentesítés is elvégezhetô, ez 
a feladat kifejezetten fontos, a gazokat lehetôleg 
gyökerestôl kell eltávolítani, ami a gyakorlatban 
fáradságos kétkezi munkát jelent, de persze a 
fellazított talajból kapával, gereblyével is be lehet 
gyûjteni a nemkívánatos növényi részeket. 

A VAKONDHÁLÓ lefektetéséhez áprilisban még 
nincs késô, sôt, ez a mûvelet nem is évszak kér-
dése, sokkal inkább a hajlandóság függvénye, hi-
szen a háló kiterítéséhez az adott területen a ta-
laj felsô fél-egy arasznyi részét el kell távolítani, 
a hálót lefektetni, majd a földet visszahelyezni. 
Ez jelentôs munka, de 100%-os vakondvédelmet 
jelent sok-sok éven keresztül, így meggondo-
landó, hogy a nehézségek ellenére belevágjunk. 
A felásott, megtisztított, esetleg tápanyagokkal 
gazdagított földet végül simára kell egyengetni, 
döngölni, és némi pihentetés után következhet is 
a vetés. 

A HELYTELEN FÛMAGVÁLASZTÁSON bukik el 
a legtöbb kerti pázsit! Gyakori hiba, hogy a ker-
tészkedôk találomra, vagy például az ár kedvezô-
ségét figyelve választanak fûmagmixet, pedig 
hatalmas különbségek vannak! Léteznek díszcé-
lú, roppant mutatós, de alacsony tûrôképességû 
gyepet eredményezô magok, vannak külön ár-
nyékot és napsütést kedvelô típusok, választ-
hatók erôs igénybevételt is toleráló, vagy éppen 
gyors növekedésû fûfajták is. Nagyon fontos, 
hogy a kert rögzített adottságaihoz illô magke-
verék kerüljön kiszórásra, így vásárláskor az ár 
vagy a kiszerelés helyett arra érdemes figyelni, 
hogy a kertünk tulajdonságaihoz és a használat 
várható jellegéhez megfelelô legyen a kiszemelt 
változat. 

Kevesen számolnak azzal, hogy minél maga-
sabb minôségû, minél dekoratívabb a gyepfelü-

A tavaszi füvesítés és alternatívái let, annál több idôt és energiát vesz majd igény-
be a gondozása, karbantartása, átlagos kiskerti 
körülmények közé ezért jellemzôen megfelelôk a 
szokásos, jól bevált magkeverékek és fajták. 

AZ ARÁNYOK A füvesítés gyakorlati kérdései 
mellett érdemes kitérni arra is, hogy egyáltalán 
mekkora gyepfelületre van szükség. Az átlagos 
kerti struktúra 2/3 rész pázsit és 1/3 rész egyéb 
dísz- és haszonnövény arányt takar, de ez nem 
jelenti azt, hogy mindenkinek feltétlenül szüksé-
ge van ekkora füvesített területre. A gyep szin-
ten tartása, ápolása rendszeres munkálatokkal 
és kiadásokkal jár. Csak egy adat: egy átlagos 
pázsitfelület esetében heti 30-40 liter vízzel 
lehet számolni négyzetméterenként, ez egy kö-
zepes, 300-400 nm-es kertnél nagyságrendileg 
három köbméter vizet is jelenthet havonta, csak 
a gyepre vetítve! Ahol a kerthasználat jellege 
nem követeli meg a nagyobb arányú egybefüggô 
gyepes felületet (mert például nincsenek gyer-
mekek a háznál, vagy cél az alacsonyabb gondo-

zási igény megteremtése, esetleg a háziak inkább 
a veteményeskertet részesítik elônyben), ott nem 
is érdemes azt fenntartani. Számos remek alter-
natíva kínálkozik a fû helyett, bevethetôk többek 
közt kevés törôdést kívánó talajtakaró növények, 
talajon is terjedô futónövények, kialakítható na-
gyobb alapterületû, esztétikus sziklakert, de jó 
ötlet lehet egy ritkásan beültetett, szegéllyel ha-
tárolt, dekoratív mulccsal felszórt díszágyás is. 

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
Kisebb kerteknél jó módszer lehet a gyep-
szônyeg-lefektetés, mely a vetés 3-4 hetes 
fejlôdési idejével szemben azonnal haszná-
latba vehetô, rögtön teljes dekorációs értékû 
pázsitot eredményez. Ugyanakkor drágább 
módszer, és a lefektetéshez vagy gyakorlat, 
vagy szakember segítsége szükséges.
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Kertet tulajdonképpen, a használati elônyök 
mellett, mindenki a látvány miatt épít. Ám 
most a tavaszi szezonban nem árt tisztában 
lenni egy-két trükkel, amivel, ha kis kerttel 
rendelkezünk, növelhetjük annak méretét. 

KISEBBEK HÁTRA Ahhoz, hogy hosszabbnak 
érezzük a kertet, a ház közelébe magasabb, majd 
ahogy távolodunk a háztól, egyre alacsonyabb 
növényeket válasszunk, ezzel sokkal nagyobbnak 
láttathatjuk a kertünket, mint amekkora. Ugyan-
ezt a trükköt alkalmazhatjuk a lapos kövekbôl 
épített tipegôk esetében is, melyeket darabokból 
fektetünk le. Ha a nagyobbakat elôre, a kisebb 
darabokat pedig fokozatosan a kert vége felé 
helyezzük el, szintén sokkal hosszabbnak fogjuk 
érzékelni a teret. 

Minden kertnek van irányvonala. Ez tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy azt a vonalat kell 
néznünk, amin végigsiklik a szemünk, amikor az 
ablakon kitekintünk. Ezt a vonalat ezekkel a trük-
kökkel lehet erôsíteni, a teret hosszítani. 

JÁTÉK A SZÍNEKKEL – ez a másik egyszerû, de 
hatásos módszer. Ha a legélénkebb színû virágo-
kat a ház közelébe ültetjük, s attól a kert vége 

felé távolodva fokozatosan halványabbakat, 
hosszabb és rejtelmesebb hatást fogunk elérni. 

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE Azzal is „csalhatunk”, ha a 
kertünket úgy alakítjuk ki, hogy nem átlátható 
azonnal, hanem fokozatosan lehet felfedezni. 
Ebben nagy segítség, ha kanyargós ösvényeket 
építünk, boltíveket, pergolákat, növénycsoporto-
kat telepítünk, hogy a látogatót ezeken keresztül 
vezessék el a kert rejtett zugaiba és azt a látsza-
tot keltsük, hogy még mindig maradt új felfedez-
ni való. A zegzugokba érdemes elhelyezni padot, 
tavacskát, szökôkutat, szobrot, sziklát, bármit, 
ami változatos elem. 

A tavacska, bármilyen apró, nagyobbnak 
láttatja a teret, mert minden irányból maga felé 
vonzza a tekintetet. Úgy alakítsuk ki, hogy a 
medencéjének hosszanti vonala azonos legyen a 
kertével. A tavakat érdemes olyan helyre telepí-
teni, ahol sokszor tárul a szemünk elé, így relaxá-
ciós hatása is érvényesülhet.

EGYSZERÛ, MÉGIS HATÁSOS lehet egy jól el-
helyezett tükör a kertben (pl. borostyán között), 
ami szintén megnöveli a kert hosszúságát, de a 
kerti tó mellé elhelyezve a növények között visz-
szatükrözi a víz felszínét. A tükrök duplázzák a 
kertben látható tárgyak, növények számát. Ha 
meg tudjuk úgy oldani, hogy a kapuval, ajtóval 
szemben helyezzük el, egy másik kertbe való be-
lépés illúzióját keltik. 

A FEHÉR SZÍNNEL is csodákat lehet tenni. 
Ahogy az öltözködésnél, úgy a kertben is optikai-
lag nagyobbnak mutatja a területet a fehér színû 
növények sokasága. A kisebb területeket szint-
különbségekkel is lehet növelni, így célszerû akár 
egy-két lépcsônyi különbséget kialakítani, a mini 
rézsûbe növényeket ültetni, vagy két kör alakú 
zöldfelület ívei mellett ültetni a kisebb-nagyobb 
cserjéket. Próbálják ki, higgyék el, nem fognak 
csalódni! 

Bujtás Anikó
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FLUMITE® 200 ATKAÖLÔ SZER
2020. április 1-jétôl 2020. július 29-ig ismét elérhetô 
a gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô sze-
rünk, amely elsôsorban szôlô- és gyümölcskultúrákban 
lesz felhasználható. A Flumite® 200 hatóanyaga a 
diflovidazin, amely egy eredeti magyar találmány. Az 
egyedi hatásmechanizmusú készítmény meggátolja 
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 hatás-
tartama pedig 40-60 napos védettséget biztosít. Szé-
les hatásspektrumának köszönhetôen a Flumite® 200 
levél-, gubacs- és takácsatkák ellen is kiválóan alkal-
mazható, kíméli azonban a hasznos ízeltlábúakat, így a 
méhekre sem veszélyes. Ebbôl eredôen zöld minôsí-
tésû szer, és integrált növényvédelmi technológiákban 
is használható. A megfelelô hatás elérése érdekében 
azonban kulcsfontosságú a kijuttatás idôzítése. 
A tavasszal végzett korai permetezés az áttelelô egye-
dek elpusztítását, illetve az atkák felszaporodásának 
megakadályozását szolgálja, míg a nyári kezelés az 

újabb felszaporodás megelôzésére és az áttelelést 
szolgáló tojások képzôdésének elhárítására ajánlott. 
A permetezést megelôzôen a növényállomány vizsgá-
la 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 tú rák ban, 
3 évesnél idôsebb szôlô- és gyümölcsültetvényekben, 
tarlókon, házikertekben, közterületeken és mezôgaz-
daságilag nem mûvelt területeken is. Kiválóan irtja a 
magról kelô egy- és kétszikû, valamint a mélyen gyö-
kerezô évelô gyomnövényeket is. A glifozát a növény-
ben az anyagcsere-folyamatokat gátolja, ezért az elsô 
tünetek megjelenéséhez a magról kelô gyomnövények 
esetében legalább 4-5 napra, az évelô gyomnövények-
nél több mint egy hétre is szükség lehet. A Fozát® 480 
totális gyomirtó szer, ezért ügyelni kell arra, hogy a per-
metcseppek ne sodródjanak a termesztett növényekre! 
A Fozát® 480 1 l-es, 5 l-es, 20 l-es, valamint 2 dl-es és  
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 meleg tavaszi idôjárásnak köszönhetôen 
hamar elkezdtek megjelenni a levéltetvek, 
így összegyûjtöttük a levéltetvek általános 
sajátosságait. 

ALAKTANUK A levéltetvek (Aphididae) nemze-
dékváltással szaporodó, szúró-szívó szájszervû 
ro va rok. Testük apró (0,3-8 mm), puha, szár nyaik 
hártyásak, át lát szóak, erezetük egyszerû. Min-
den fajnak szárnyas és szárnyatlan megjelenési 
alakja is van egy nemzedéken belül. A repülni 
képes levéltetvek a légárammal több száz km-re 
is eljuthatnak, ezért nagyon gyorsan terjednek. 

A szárnyatlan nôsté-
nyek alakja hosszúkás 
tojásdad, színük vilá-
gos sárgászöld, piros, 
sötétbarna vagy akár 
fekete is lehet. A szi-
póka a fej hasolda-
láról indul ki. Lábaik 
karcsúak és hosszúak. 

KÁRTÉTEL A levéltetvek a szipóka végén elhe-
lyezkedô érzékelôszôrök segítségével mérik fel 
a tápnövény minôségét. Táplálkozásuk során a 
szállítóedényekben szívogatnak. A cukrok közül 
az egyszerû és a kettôs cukrokat tudják fel-
használni, a cukortartalmú növényi nedv többi 
része kiürül a szervezetükbôl, ezt nevezzük méz-
harmatnak. Ezen megtelepszik a korompenész, 
amely a növény asszimilációs képességét gá-
tolja, illetve a gyümölcs piaci értékét is rontja. 
A növényi nedv szívogatásának hatására csekély 
növekedési zavar, de akár torzulás, szövetbur-
jánzás, szövetelhalás is elôfordulhat. Károsításuk 
következményeként lombhullás, hajtások, ágak 
elszáradása is bekövetkezhet, de a gyümölcsök 
lehullását is eredményezheti. Ezenkívül sok levél-
tetûfaj rendkívül veszélyes vírusvektor is. 

A levéltetvek széles tápnövénykörrel rendel-
keznek, dísznövényeken (nagy rózsa-levéltetû), 
gyümölcsfákon (levélpirosító alma-levéltetû, 

zöld alma-levéltetû, fekete meggy- és cseresz-
nye-levéltetû, zöld ôszibarack-levéltetû), zöldsé-
geken (zöld sárgarépa-levéltetû) is elôfordulnak.

ÁLTALÁNOS VÉDEKEZÉS Harmonikus táp-
anyagellátással, a növények gondos kezelésével 
egészségesebb, ezáltal pedig ellenállóbb nö-
vényállomány érhetô el. A sûrû állományú nö-
vényzet, a túlzott nitrogénellátás növekedésre 
serkent és kedvez a levéltetveknek. A védekezés 
szempontjából legfontosabb a kártevô jelen-
létének minél korábbi észlelése. Ehhez segít-
ségünkre lehet a sárga ragacsos lap, melynek 
használatával nyomon követhetjük a rajzást. 

A korai védekezés azért szükséges, mert ilyenkor 
még nem védik a levéltetveket besodródott le-
velek. A rügyfakadás elôtti védekezéssel a peték 
számát csökkenthetjük (olajos lemosó perme-
tezés), a rügyfakadás utáni kezeléssel pedig az 
ôsanyák számát. A tenyészidô folyamán többször 
érdemes ellenük védekezni. Permetezni kontakt 
és szisztemikus szerekkel érdemes, elsôsorban a 
tápnövénycserés fajok esetében, mert más táp-
növényekrôl érkezô szárnyas egyedek újrafertôz-
hetik a növényt. Gyümölcsfák esetében fontos, 
hogy olyan növényvédô szert válasszunk, ami 
engedélyezett az adott kultúrában. 

Ujvári Péter

Kerti tipp
A permetezéseken kívül korlátozhatjuk a kár-
tevô terjedését a már fertôzött levelek, haj-
tások eltávolításával és megsemmisítésével.

A levéltetvekrôl
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Támadási menetrend
Minden kertészkedô számára fontos ismeret, hogy a különbözô baktériumokkal, gombákkal, 
ízeltlábúakkal mely idôszakban kell számolnunk, mikor kell számítanunk a rajzásukra. Ebben 
nyújt eligazodást az alábbi táblázat.

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt szirom- 
hullás után

a gyümölcs 
zöld dió nagyságú 

gyümölcs- 
növekedés alatt

szürethez  
közel

tûzelhalás baktérium
almafa-lisztharmat
almafa-varasodás
monília
levélaknázómolyok
almamoly
takácsatkák
levéltetvek
levélatka

AZ ALMÁSTERMÉSÛ GYÜMÖLCSÖK FÔ KÁROSÍTÓINAK „TÁMADÁSI MENETRENDJE”

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel
csonthéjasok moníliás betegségei
M. laxa, M. fructigena, M. fructicola
blumeriellás levélfoltosság
cseresznyelegyek
levéltetvek

A CSERESZNYE ÉS A MEGGY KÁROSÍTÓINAK JELLEMZÔ FELSZAPORODÁSA

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel
tafrinás levélfodrosodás
ôszibarack-lisztharmat
barackmoly
levéltetvek

AZ ÔSZIBARACK ÉS A NEKTARIN LEGGYAKORIBB KÁROSÍTÓI AZ ALÁBBI IDÔSZAKOKBAN TÁMADHATNAK

Károsítók
A növény fenológiája

virágzás alatt sziromhullás után gyümölcsnövekedés alatt szürethez közel
polisztigmás levélfoltosság
szilvadarázs
levéltetvek
szilvamoly
pajzstetvek

A SZILVA ÉS A RINGLÓ LEGFONTOSABB KÁROSÍTÓINAK FELSZAPORODÁSA AZ ALÁBBIAKBAN VÁRHATÓ
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A kerti gyep-pázsit sokak számára jelent örömöt 
nem csak szép színével, hanem használhatóságával 
is. Játékhoz, kikapcsolódáshoz egyaránt kedveljük, 
és persze nem elhanyagolandó a pormegkötô 
tulajdonsága sem. Mégis, amikor átnézünk a 
kerítésen, a szomszéd füvét mindig zöldebbnek 
látjuk. „Vajon mindig hozzá esik a napos oldal? 
Netán többször esik nála az esô?” – tesszük fel 
magunknak kissé irigykedve a kérdést.

HOGYAN LEHET SZÉP GYEPÜNK AKÁR EGÉSZ 
ÉVBEN?
Mit kell tennünk a tartós, jó minôségû füvünk 
fenntartása érdekében? Erre az összetett kér-
désre nehéz megadni a precíz választ, azonban ha 
sikerül az alapok mentén a sarokpontokat kis oda-
figyeléssel elvégezni, nagy eséllyel szebb lehet a 
gyepünk a szomszédunkénál.

ALAPPILLÉREK
Sokan megelégednek azzal, hogy hétvégén csak le-
nyírják a gyepet, esetleg meglocsolják. Ennél azért 
kicsit több figyelmet érdemel, fôleg, ha éveken át 
gyönyörködni szeretnénk benne. Az alapoknak ter-
mészetesen rendben kell lenni, ilyen a talajelôkészí-
tés, a vakondháló alkalmazása, a kézi vetés, vagy a 
gyepszônyeg szakszerû telepítése. Továbbá az ôsz-
szel és tavasszal elvégzett alapos gyepszellôztetés 
késes géppel és a tápanyagok visszapótlása már 
áprilistól, használva a lassú tápanyag-leadású (2-3 
hónap) mikroelemes mûtrágyákat.

SAROKPONTOK 
Fûnyírás: Bárki is felel a családban a fûnyírásért, 
néhány alapszabály betartásával sokat tehet a 
fû egészségesen tartásáért. Jó tudni, hogy szak-
szerûen akkor járunk el, ha a fûszálak hegyébôl a 
magasságuk max. 1/3 részét vágjuk le. Heti egy-
szeri nyírással fenntartható a jó minôségû gyep, 
amennyiben tartjuk a 6-8 cm vágásmagasságot.

Ha hetente alacsonyra (2-3 cm) nyírjuk, akkor 
a levélzet kiritkul és elgyomosodik, ha pedig tartó-
san magasan tartjuk, akkor a gyep töve megnyúlik, 
alacsonyra levágva akár ki is száradhat. 
Öntözés: A gyep öntözését lehetôség szerint 
hajnalban-reggel végezzük, kerüljük az esti vízki-
juttatást. 30 °C alatt elegendô 2-3 naponta vizet 
adagolnunk a gyepre, nyári melegben azonban 
naponta szükséges az öntözés. Vigyázat! Kánikula 
idején a meleg-párás környezetben a gyepek érzé-
kenyek lesznek a gombás betegségekre.
Növényvédelem: Ne csak nyírjunk és öntözzünk, 
hanem védekezzünk is! A gombás betegségek évrôl 
évre fokozatosan legyengítik, végül elpusztítják a 
gyepünket. Halogatott védekezés esetén is folya-
matosan kiritkul a pázsit és átveszik az uralmat a 
gyomok. Ezért fontos az ellenük való védekezés.

Jellemzôen két idôszakban okoznak problémát 
a gombák: tavasszal (március–április), ilyenkor 
fertôz a hópenész, és a nyári hôségben (július–au-
gusztus), amikor több és változatos gombafajok 
jelennek meg. 

Tavasszal kell tehát figyelni a hópenészre. Jelei 
a foltokban elsárguló pázsit, ami a védekezés hiá-
nyában ki is pusztul. Ha ilyen elváltozásokat látunk 
a gyepben, akkor mielôbb be kell avatkoznunk! 

A másik nagyobb odafigyelést a nyári hôst-
resszidôszakban igényli a fû, mert ilyenkor már 
legyengül az állapota. Öntözés vagy záporesô 
után megérkeznek a levegôbôl a gombaspórák és 
megtörténik a fertôzés. Késôbb a pázsit alsó leve-
lein apró sárga, barna, fekete foltok jelennek meg, 
ami már a gomba szaporítóképlete. Ekkortól szél-
lel tovább fertôzôdhet a gyepünk, de mi magunk 
is akaratlanul terjeszthetjük tovább a betegséget 

A szomszéd füve mindig zöldebb? a fûnyírónkkal és a további fûnyírásokkal. Ezért 
fertôzés után alapszabály, hogy a teljes kerti gye-
pet le kell permetezni!

Jó hír, hogy mindkét védekezésre van egy pro-
fesszionális megoldás, a költséghatékony Switch 
62,5 WG gombaölô szer, amely kimagasló haté-
konyságot mutat a gyep gombabetegségei ellen. 
Már egy-egy jól idôzített kezeléssel is sikert fogunk 
elérni. Tavasszal a hópenész ellen locsolókannába 
bekevert Switch 62,5 WG-vel öntözzük meg a fol-
tokat, nyáron pedig háti peremetezôvel védjük a 
teljes gyep felületet. Dózis: 10 g/5 liter/100 m2

MITÔL LESZ A SAJÁT FÜVE ZÖLDEBB A SZOM-
SZÉDÉNÁL?
Három dolog betartásával mindenképp: rendszeres 
fûnyírás 6-8 cm vágásmagasságra, hajnali-kora 
reggeli öntözés és Switch 62,5 WG gombaölô szer 
használata!

A Switch 62,5 WG engedély nélkül megvásá-
rolható termék, munka- és egészségügyi várakozá-
si idô a permet beszáradása után NINCS.

A kis kiszerelésben is kapható Switch 62,5 
WG-t (10 g) keresse a gazdaboltokban, Oázis és 
Hermesz áruházakban.

Hópenész

A Score 250 EC többkultúrás gombaölô szer. Sikeresen 
alkalmazható almában, körtében (piros bimbós állapottól) 
varasodás és lisztharmat ellen, valamint ôszibarackban 
(rügypattanástól) levélfodrosodás, lisztharmat és 
levéllikasztó gombabetegségek ellen. 

Ôszibarack levélfodrosodás: Score 250 EC

A gomba hûvös, csapadékos idôjárásban erôteljesen fertôz. 
Rügypattanás után 3 kezelés feltétlenül indokolt  
Score 250 EC-vel, amelyeket célszerû 8 naponként végrehajtani. A hatóanyag felszívódó 
tulajdonsága miatt eljut a hajtáscsúcsokhoz is,  
valamint gyógyító hatása révén a 3-4 napos lappangó fertôzéssel szemben is véd. 

Házikerti felhasználás: 3-5 ml/10 liter víz.

Az ampullás kiszerelésben (5 db) is kapható Score-t keresse a gazdaboltokban.
Szabadon megvásárolható készítmény.

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201
www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com • blog.syngenta.hu • www.facebook/syngentaagrarklub
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Tavasszal, amikor a fák és bokrok még csak a 
leveleiket bontogatják, a korai rododendronok 
már izgalmas szín-játékba kezdenek a kert 
félárnyékos részében. A fô virágzási idejük ál-
talában májusra esik, amikor minden virágsze-
retô embert elbûvölnek változatos színeikkel, 
virágformáikkal. 

Tartásuk hazánkban nagyobb figyelmet igényel, 
hideg teleink, forró, száraz nyaraink nem ked-
veznek a havasszépének. Ahol enyhe a tél, hûvös, 
csapadékos a nyár, a rododendron alig igényel 
gondozást. 

ÜLTETÉSI HELYÜKET gondosan válasszuk meg, 
ezzel is csökkentjük az idôjárás okozta problémá-
kat. A legtöbb rododendron a laza szerkezetû, sa-
vanyú talajon díszlik szépen. Ha meszes a kertünk 
talaja, választhatunk mésztûrô rododendronfajtát 
(Inkarho rododendronok), vagy cseréljük ki a ta-
lajt. Talajcsere esetén számoljunk azzal, hogy a 
növény növekszik, egyre nagyobb területre ter-
jeszti ki gyökereit. Inkább nagyobb ágyásban biz-
tosítsuk számára a savanyú talajt, hogy késôbb ne 
kelljen újabb talajcserébe kezdenünk. Az esôvíz 
oldalról meszet mos a kicserélt talajba is, ha az 
idôsebb növény gyengül, sárgul, gondoljunk erre 
a problémaforrásra. Edényben ez nem fordul elô, 

de az edény mérete behatárolja a növény mére-
tét. Jó minôségû, laza szerkezetû ültetôközeget 
használjunk, a rododendronok gyökerét a pangó 
víz károsítja. 

A RODODENDRONOK METSZÉSE nem egy-
szerû. Apró formázásokat eltûrnek, de egy erôtel-
jesebb, fiatalító metszést a nemesebb fajok nem 
vesznek jó néven. A nagyra nôtt növényt inkább 
ültessük nagyobb edénybe, erre ideális a szeptem-
ber-októberi idôszak. Ezeknek a cserjéknek kom-
pakt a gyökérzete, ami közvetlenül a földfelszín 
alatt növekszik, ügyeljünk rá, hogy átültetéskor ne 
sértsük meg. 

A TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁST csak a fagyok 
után kezdjük meg és szeptemberig rendszeresen 
végezzük. Csak rododendronoknak ajánlott, ala-
csony sótartalmú és savas kémhatású tápanya-
got használjunk. Célszerû folyékony tápanyagot 
választani, mert az öntözôvízzel kijuttatott táp-
anyagot nem kell bedolgozni a talajba, ezzel is 
védjük a növények érzékeny, a felszínhez közel 
fejlôdô gyökérzetét. A tápoldat savanyú kémha-
tása rendszeres kijuttatás mellett ellensúlyozza az 
ágyásba oldalról beszivárgó mésztartalmú csapa-
dékvíz hatását. 

A virágbajnok rododendronok

Kerti tipp
Az érzékeny rododendronokat télen a hideg, 
jeges, szeles idôjárás ellen takarással véd-
jük. Takaráshoz ne használjunk üveglapot, 
mûanyag fóliát, mert napsütéskor ezek alatt 
túl meleg lesz. Tél végén a már fagymentes 
napokon pedig az öntözésre is szükségük 
van. Amikor a napsütés hatására levélzetük 
párologtat, de az átfagyott talajból nem ké-
pesek nedvességet felvenni, délelôtt kevés 
vízzel öntözzük meg a talajt. 
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HOGYAN ÖNTÖZZÜK? Hazánkban a nyári me-
legben a rododendronok rendszeres öntözést 
kívánnak. Az öntözôvíz hômérsékletét a levegô 
hômérsékletéhez igazítsuk, mészszegény, lan-
gyos vízzel öntözzünk, a legjobb az összegyûjtött 
esôvíz. A locsolást az esti órákra idôzítsük, így a 
legkisebb a párolgási veszteség. Minél magasabb 
a páratartalom, annál nagyobb meleget képesek a 
rododendronok elviselni. Ha alacsony a páratarta-
lom, a tûzô nap, a forróság megviseli a növényt. 
Fák mellé ültetve biztosíthatjuk a félárnyékot, 
teljes árnyékban azonban csökken a virágzási haj-
lam. Mélyen gyökerezô fák mellé ültessük, hogy 
a rododendronok gyökereinek legyen elég helyük. 
Ha talajukat hánccsal, kéreggel takarjuk, a gyo-
mosodás csökkentése mellett a forróságtól, gyors 
kiszáradástól is védjük gyökereiket. Ha mégis 
gyomnövények telepednek meg, ezeket óvatosan 
húzzuk ki, ne kapáljuk a földet, mert a felszín alatt 
fejlôdô gyökérzet nagyon érzékeny. A mulcsanyag 
lebomlása a talajból tápanyagot von el, ezért mul-
csolás esetén nem szabad megfeledkezni a rend-
szeres tápoldatozásról.

Bara Éva

Fotó: David J. Stang

Hangyainvázió: 
káros vagy „csak” 
kellemetlen?
Lakásban, teraszon vagy a kertben egyaránt 
zavaró, ha ellepnek minket a hangyák.  
Egy-egy kóbor példány még nem okoz gondot, 
de amikor oszlopokban vonulnak a konyhá-
ban, bizony nagyon zavaró. Szeretnénk minél 
gyorsabban megszabadulni tôlük, ami elsô 
nekifutásra nem mindig sikerül, hiába fújjuk, 
szórjuk szorgalmasan a beszerzett szereket. Ha 
tartós eredményt szeretnénk elérni, érdemes 
néhány perc figyelmet szentelni a hangyák 
felépítésére, viselkedésére, táplálkozására.

A hangyák körében bizonyos munkamegosztás ta-
pasztalható. A petéket a megtermékenyítés után 
szárnyukat levetett anyák, a „királynôk” termelik. 
A nagy szemû hímek feladata kizárólag az anya 
megtermékenyítése. A boly védelmérôl a katonák 
gondoskodnak, az ivadékok és az anya táplálása a 
dolgozó hangyák kötelessége. Teljes átalakulással 
fejlôdnek. A lárvák bebábozódáskor többnyire fi-
nom burokkal, ún. kokonnal veszik körül magukat. 
Ezeket szokás tévesen hangyatojásnak nevezni. 
Rejtett életmódot folytatnak, a helyiségekben ta-
lálható hangyák mindig a dolgozók. A dolgozókat 
a táplálkozási szokásuk viszi a házakba, lakásokba. 
Amennyiben ott gazdag táplálékforrást (pl. cuk-
rot, szirupot, vagy hasonló édes élelmiszert) talál-
nak, ezt a többiek tudomására hozzák, amelynek 
következtében a táplálék és a fészek között köz-
lekedve, viszonylag nagy tömegben jelenhetnek 

meg. Az ember környezetében a legnagyobb gon-
dot a fáraóhangya okozza, de alkalmanként a házi 
hangya, a kis fekete hangya és a gyepi hangya is 
elôfordulhat.

A FÁRAÓHANGYA Meleg 
égövrôl származó, trópusi 
rovar, hazánkba az 1970-
es években hurcolták be. 
A legnagyobb tömegben 
elô for du ló, szárnyatlan, 
2-2,5 mm hosszú dolgozók 
vé kony testalkatúak, vörösessárga színûek, söté-
tebb hátsó testvéggel. Szembetûnô, hogy a pot-
roh szelvényei a torral kettôs bütyökkel ízesülnek. 

Mindenevôk, bármely élelmiszert elfogyasz-
tanak. Kolóniájukat az épület falában alakítják ki, 
különösen a fûtô- és melegvíz-vezeték közelében, 
amely az optimális környezeti feltételeket biz-
tosítja. Egyes esetekben a különféle berendezési 
tárgyakban (pl. szekrényben, ágynemûtartóban 
stb.), esetleg a hosszú ideig tárolt élelmiszerekben 
is képzôdhetnek bolyok. Tûvékonyságú járataik a 
csempefugákban, a konnektordobozok és villany-
vezetékek közelében, illetve a csôvezetékek men-
tén, azok áttörési helyén vannak. Az épületekbe 
kizárólag passzív úton, a berendezési tárgyakban 

vagy az élelmiszerekben levô bolyokkal jutnak be. 
Az épületek egyes szintjei között, a csôvezetékek 
mellett aktívan terjednek tovább. Jelenlétüket pa-
rányi méretük miatt csak akkor fedezzük fel, ami-
kor már jelentôs mértékben elszaporodtak.

VÉDEKEZÉS: A fáraóhangyát kizárólag mér-
gezett csalétekkel lehet eredményesen irtani (ami 
a gyomorban fölszívódva, késleltetett hatásme-
chanizmussal mûködik). A csalétek hatóanyagától 
függôen a hangyák (királynôk, hímek, dolgozók) 
elpusztulhatnak, vagy a lárvák fejlôdésében idéz-
hetnek elô zavart. Mindkét eset fokozatosan a 
boly megszûnéséhez vezet. 

MEGELÔZÉS: Gyakorlatilag lehetetlen!

HÁZI HANGYA Élelem-
szerzés céljából, különösen 
ôsszel és tavasszal, fôleg a 
kertes házakban fordul elô. 
A nôstény 7-9 mm, a dolgo-
zó 3-4 mm hosszú, vörös-
barna színû. Elsôsorban a 
szabadban, a ház mellett a földben fészkel, de bo-
lyát korhadt fában, földbe helyezett farönkök alatt 
és falrepedésekben is kialakítja, amelyben egy anya 
és több ezer dolgozó van. Mindenevô, szabadban 
fôleg a levéltetvek nedvét fogyasztja, a lakás-
ban azonban bármely élelmiszerrel táplálkozhat.  
A száraz, meleg helyeket kedveli. Aktívan terjed, a 
lakásba bevándorol, de be is hurcolható (pl. cse-
repes növénnyel).

VÉDEKEZÉS: Egyénileg felületkezelô aeroszol 
palack, rovarirtó permet, mérgezett csalétek és a 
porozás alkalmazható az irtásukhoz. Mivel az irtó-
szerek szagával szemben a házi hangya igen érzé-
keny, ezért azok felhasználása nem vezet minden 
esetben megfelelô eredményre.

MEGELÔZÉS: Gyakorlatilag lehetetlen, mivel 
a boly rendkívül nehezen kutatható fel, tehát an-
nak felszámolása is nehézségbe ütközik.

KIS FEKETE HANGYA Igen 
gyakori. Elsôsorban a sza-
badban fordulnak elô, az 
épületekbe kizárólag táp-
lá lékért járnak be. Az épü-
letek körül a boly bejárata a 

Mire kell figyelnünk a vegyszeres rovarirtásnál? 
A leggyakoribb kérdés, hogy a gazdaboltok-
ban, üzletekben kapható szerek ártalmasak-e 
a gyermekekre, háziállatokra? 
Az üzletekben kapható rovarirtók csomago-
lásán minden fontos, az egészség védelmére 
vonatkozó biztonsági elôírásnak szerepel-
nie kell. Általánosságban elmondható, hogy 
a lakossági rovarirtó szerek csak hideg vérû 
élô lényekre ártalmasak. (Figyelem! A halak 
nem meleg vérû élôlények!) Mivel jellemzôen 
keserû ízûek, kutya, macska nem fogyasztja 
el. Azonban ezek a készítmények mégiscsak 
vegyszerek, gyermek szájába, kezébe ne kerül-
jön, nem játékszer!

 Jó tudni!
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felszínre hordott kis földkupacokról könnyen fel-
ismerhetô. A dolgozók 3-5 mm hosszúak, legtöbb-
ször feketék, de gyakran feketésbarna színûek. 
Szabadban elhullott rovarokkal, virágnektárral, 
illetve a levéltetvek által kiválasztott mézharmat-
tal táplálkoznak, ezért „gondozzák”, majd fejik a 
levéltetveket. Épületekben viszont az édes élelmi-
szereket fogyasztják, ahova aktívan, a falak repe-
désein keresztül, a téglák között jutnak be.

VÉDEKEZÉS: Irtásukra egyénileg a rovarirtó 
permet, a mérgezett csalétek és a porozás alkal-
mazható. Az irtószerek szagával szemben ez a 
faj is nagyon érzékeny, ezért felhasználásuk nem 
mindig vezet eredményre.

MEGELÔZÉS: Gyakorlatilag lehetetlen, mert a 
boly nehezen kutatható fel, így nem kerülhet sor a 
felszámolásra sem. 

GYEPI HANGYA Élelmi-
szerraktárakban és kertes 
házakban fordul elô. Ezeket 
a helyeket élelmiszerszerzés 
céljából, különösen ôsz-
szel és tavasszal keresik fel.  
A nôstény 6-8 mm, a dol-
gozó 2-3 mm hosszú. Színük a világosbarnától 
a feketéig változik. Fészkét – amelyben csak egy 
anya található – a házon kívül, a föld alatt, kor-
hadt fában, falrepedésekben alakítja ki. Legtöbb-
ször népes bolyokban él. Általában nyáron rajzik, 
de fûtött helyeken már kora tavasszal is jelentôs 

mértékben elszaporodhat. Szabadban rovarokkal 
és édes nedvekkel táplálkozik, helyiségekben az 
élelmiszereket kedveli. Aktívan terjed, a lakásba 
bevándorol, de különféle élelmiszerekkel is behur-
colható.

VÉDEKEZÉS: Egyénileg a felületkezelô rovar-
irtó permet, a mérgezett csalétek és a porozás 
alkalmazható.

MEGELÔZÉS: A bolyok felkutatásával az ab-
ban élô összes hangya elpusztítható.

M. D.

Kerti tipp
Ha ódzkodunk a boltokban kapható han-
gyairtó szerektôl és van kellô kitartásunk, 
házi praktikákkal is megpróbálkozhatunk. 
Nem mindenkinek ugyanaz válik be, így több 
módszert is kipróbálhatunk: például cukorol-
datot, bóraxos porcukrot, sütôpor és cukor 
elegyét helyezzük ki a vonulási útvonalukba. 
A hangyák érzékenyek a szagokra, irtóznak 
a levendula, a fokhagyma, a szegfûszeg, a 
borsmenta, a fodormenta illatától, így ezek-
kel is reménykedhetünk a távoltartásukban.

Gyümölcsfákon, díszfákon, cserjéken, rózsán, 
zöldségeken a hangyák intenzív masírozása le-
véltetvek jelenlétére utal, amelyek szívogatá-
sukkal károsítják a növényt. A levéltetvek táp-
lálkozásuk során cukortartalmú mézharmatot 
bocsátanak ki, ami a hangyák kedvelt eledele.  
Jelenlétük azért nem kívánatos, mert szerepet 
játszhatnak a tetvek, a növényi betegségek 
terjesztésében. A fák törzsére tekert ragacsos 
rovarfogó csíkcsapdával például mechanikai 
úton gátolhatjuk a növényekre jutásukat.

 Jó tudni!

Fotók: fáraóhangya: heyrod/flickr.com; házi hangya: www.ronix.hu;  
fekete hangya: www.wikipédia.hu; gyepi hangya: http://www.hangyairtas.hu/
gyepi_hangyairtas/index.htm

Milyen szereket használjunk?
Hosszú hatás eléréséhez inkább rovarirtó perme-
teket (érintô mérgek) vagy csalétkeket, géleket 
(gyomormérgek) érdemes használni. Míg az elôb-
biek esetében csak azok az egyedek pusztulnak el, 
amelyek a szerrel közvetlenül érintkeznek, addig ez 
utóbbiknál a hangyák behurcolják a hatóanyagot 
a bolyba, így az egész kolónia elpusztul. Aeroszo-
los védekezés elsôsorban belsô légtér kezelésekor 
jöhet számításba, nem túl gazdaságos megoldás, 
továbbá a környezetet is szennyezi.

Csapadékos idôjárás esetén a szabadban 
használt készítmények nagy része elveszti hatá-
sát, ilyenkor rendszerint meg kell ismételni a ke-
zelést. 




