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A tavasz az ültetések egyik fôszezonja, ezek-
ben a hetekben még a máskor kevésbé aktív 
hobbikertészek is szorgalmasan vásárolják és 
viszik haza az új kerti zöldeket. Az ültetés 
helyét számos körülmény befolyásolja, elsôsor-
ban az adott ültetnivaló igényei, így például a 
növény fényigénye, árnyéktûrése, vagy épp a 
kiszemelt hely talajának minôsége, milyensége. 
Gyakran azonban kimarad egy igazán lénye-
ges szempont, mégpedig az ültetési távolság, 
akár más növényt, akár az épített elemeket 
tekintve!

Az ültetési távolságok meghatározó szerepûek, 
az egyik leggyakoribb és egyben legbosszantóbb 
kertészeti hiba a rosszul megválasztott távolság. 
Fôképpen nagyobbra növô dísznövények esetében 
jelentkezik a probléma, például akkor, ha a haza-
vitt, csenevész, kis méretûnek tûnô facsemete túl 
közel kerül kerítéshez, falhoz, majd évek múltán, 
mikor szó szerint a tulajdonos fejére nôtt, kezdeni 
kell vele valamit. Ilyenkor sajnos a legtöbb esetben 
szanálás vár a növényre, hiszen egy megtermett 
fát otthoni körülmények között átültetni már nem 

lehet, a „jobb” eset 
is csak azt jelenti, 
hogy a háziaknak 
bele kell törôdniük 
a nem kívánt ár-
nyékolásba, vagy 
abba, hogy a járdát, 
kerti utat, kerítés-
elemet a gyökerek 
felfeszítik. Az is elôfordulhat, hogy a kerítéshez túl 
közel kerülô fa vagy cserje nem minket, hanem a 
szomszédokat zavarja, ebben az esetben nem ritka 
az elmérgesedô konfliktus az egymás mellett lakók 
között. Mit lehet tenni a megelôzés érdekében?

TÁJÉKOZÓDJUNK! Az elsô ökölszabály, hogy ül-
tetni való növény, különösen fa és cserje beszer-
zése elôtt tájékozódni kell az adott faj kifejlett kori 
méreteirôl, és ennek alapján dönteni a megvásár-
lása mellett. Szûkebb kertekbe értelemszerûen ki-
sebb méretû, vagy oszlopos lombkoronájú fajokat 
kell választani, egészen kis birtokok esetében pedig 
olykor jobb lemondani a fákról. Nem szabad elszo-
morodni, vannak ugyanis remek alternatívák, fafé-
lék helyett választhatók például kompakt méretû 
törzses cserjék. Ezek 80-120 centiméter magas 
törzsre oltott, jellemzôen gömb koronájú dísznö-
vények, melyek miniatûr fákként díszlenek, és soha 
nem fognak túl nagyra nôni. 

A függôleges növényzet iránti igény kielé-
gíthetô oszlopra, íves, akár geometriai alakzatú 
támasztékra terelt futónövényekkel, ezek is több 
méter magas zöldtömeget adhatnak, virágos fa-
jok választásával pedig extra látványelemhez jut-
hatunk. Metszéssel ezek a növények is a kívánt 

Az ültetési távolságokról

Kerti tipp
Kevesen tudják, de még levendulából is kap-
ható derékmagasságú, törzses változat. Vá-
laszthatók olyan tujafélék, melyek szintén 
oszlopos növekedésükkel valósítják meg a 
helytakarékos díszítést, ezek többsége rá-
adásul nyírással a kívánt méretre alakítható.

Címlapfotó: ID 6473697 © BeauPhoto | Dreamstime.com
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méretre formálhatók, szükség esetén pedig nyom 
nélkül és könnyedén eltüntethetôk.

IRÁNYMUTATÁS Az átlagos vagy nagy alapterû 
kertekben sem ajánlott elôvigyázatosság nélkül 
telepíteni. A legelterjedtebb gyakorlat szerint az 
átlagos kertben a nagyobb dísznövények (díszfák, 
gyümölcsök, tujafélék) a kerítés közelébe kerülnek, 
hogy középen nyílt, játékra, pihenésre alkalmas tér 
alakulhasson ki. Így azonban a telekhatárra kerülô 
fafélék gyakran átlógnak a szomszédba, amit a túl-
oldalon nem feltétlen fogadnak örömmel. Mik hát 
azok a számszerûsített távolságok, amiknek a be-
tartásával megelôzhetô a probléma? 

Egy régebbi, érvényben már nem lévô, de 
iránymutatásnak kiválóan alkalmas rendeleti meg-
határozás szerint: „A legkisebb ültetési (telepítési) 
távolság az ingatlan telekhatárától
• 3 méternél magasabbra nem növô bokor 

(élôsövény) esetében fél méter, 3 méternél 
magasabbra nem növô gyümölcs és egyéb fa 
esetén egy méter,

• 3 méternél magasabbra növô gyümölcs és 
egyéb bokor (élôsövény) esetében két méter.” 
[40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet 5. sz. mellék-
lete – kivonat]

KÖRÜLTEKINTÔEN Hasonlóképpen érdemes az 
ültetéseket körültekintôen végezni a ház elôtti, de 
már nem a telekhez tartozó, hanem közterületnek 
minôsülô utcafronti területeken. Ezeken a földsá-
vo kon az ültetési távolságok mellett azt is figye-
lembe kell venni, hogy a közterületre kerülô fák és 
cserjefélék a törvény értelmében az önkormányzat 
tulajdonába kerülnek, akkor is, ha magánszemély 
telepítette ôket. 

A késôbbiekben pedig, ha bonyodalom kelet-
kezik, például az ide került fa árnyékolja az ab lakot, 
zavaró módon termést hullat, vagy aka dá lyozza a 
parkolást, csak hatósági engedély birtokában lehet 
kivágni, ezt pedig csak nyomós indok esetén adja 
meg a hivatal. Ezért az utcafronti sávokra inkább 
kis méretû dísznövényeket és cserjéket telepítsünk, 
vagy virágos ágyásokat hozzunk létre, ezek ugyanis 
akadályoztatás esetén könnyen és gyorsan felszá-
molhatók, átültethetôk!

Megyeri Szabolcs

Keresse a Rédei Kertimag Zrt. 
SZUPERÉDES 

CSEMEGEKUKORICA
fajtáit a mezőgazdasági

szakboltokban!

Tippek az édes íz megőrzéséért: 
A kukoricaszemekben lévő cukrok a cső letörését 
követően rövid idő alatt keményítővé alakulnak.  
A frissen szedett, leveles csöveket a párolás, sütés vagy 
grillezés előtt ajánlott rövid időre jéghideg vízbe vagy a 
fagyasztóba tenni, így megállítjuk a cukrok átalakulását 
keményítővé!
A csöveket a forrástól számított 10 percig ajánlott főzni! 
A főzés során a vízoldékony cukrok nagy része elbomlik, 
kísérletezzünk bátran a csövek párolásával, vagy a 
süssük meg őket szénparázs felett.

RÉDEI KERTIMAG ZRT.
H-2886 Réde,  
Lesalja major 
Tel.: 06-34-574-100
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A fûfélék családjába tartozó csemegekukorica 
termesztésével nem sokan próbálkoznak kisebb 
kertekben, mert azt gondolják, hogy a magasra 
növô, közel 2 méteres növény sok helyet foglal. 
Pedig éppen ellenkezôleg, egy négyzetméteren 
5-6 növény is elfér, egy-egy sor kukorica 
bármely ágyás szélére telepíthetô.

A csemegekukorica a takarmánykukoricával el-
lentétben zöldségnövénynek minôsül. A szemek-
ben magasabb cukortartalom mérhetô és a cukor 
keményítôvé alakulása is lassabb. Hazánkban na-
gyon fontos növény, a feldolgozóipar által termelt 
fagyasztott és konzerv termékeket nagy mennyi-
ségben exportáljuk. Jelentôségét az is mutatja, 
hogy a csemegekukorica a legnagyobb felületen 
termesztett zöldségfaj Magyarországon.

TALAJ-ELÔKÉSZÍTÉS ÉS VETÉS A csemege-
kukorica tápanyagigényes, hiszen a nagy méretû 
növény igen jelentôs zöldtömeget fejleszt. Emiatt 
már a vetés elôtti évben, az ôszi talaj-elôkészí-
téskor gondoskodni kell a tápanyag-utánpótlásról, 
például érett istállótrágya vagy kerti komposzt 
talajba dolgozásával. A tenyészidôszak során 
N:P:K mûtrágya kijuttatására van szükség 3:2:1 
arányban. 

A kukorica fô vetési ideje április, de minden-
képpen az utolsó fagyokat követô idôszak. Vetés 
elôtt meg kell várni, míg a talajt kissé felmelegíti 
a tavaszi napsütés és eléri a minimum 10 °C-ot. 
A csemegekukorica fényigényes növény, minden-
képpen igényli a teljes megvilágítást, így ennek 
megfelelôen válasszunk neki helyet a kertben.

A vetést egészen júliusig folytathatjuk, így 
utónövényként is hasznosíthatjuk. Például a fe-
jes saláta, a retek, vagy a borsó után ugyanazon 
ágyásba vethetünk akár csemegekukoricát is. Ha 
elsôként kerül az ágyásba, lekerülés után követhe-
ti cékla, uborka vagy fejes saláta. Hagyományos, 
kiskerti megoldás és hazánkban sok helyen alkal-
mazott volt az úgynevezett köztes termesztés is, 
amikor a kukoricasorok közé uborkát vagy babot 

vetettek. A bab különösen alkalmas erre a ter-
mesztési módra, mert a gyökere által megkötött 
nitrogént a kukorica hasznosítani tudja, viszon-
zásul pedig támasztékként szolgál a bab hajtásai-
nak, valamint biztosítja a párás mikroklímát a bab 
virágzásának kritikusan páraigényes idôszakában. 

A nagy méretû magok csírázását gyorsíthat-
juk, ha úgynevezett elôcsíráztatást alkalmazunk. 
Ehhez a magokat be kell áztatni tiszta vízbe, majd 
amikor már néhány mm-es rajtuk a fejlôdô csí-
ra, óvatosan el lehet helyezni a talajban készített 
4 cm-es mélyedésbe és betakarni földdel, majd 
finoman lenyomkodni. Ha nem elôcsíráztatott 
magot vetünk, egyszerre 2-3 magot is helyezhe-
tünk a mélyedésekbe, majd csírázás után el lehet 
távolítani a felesleges növényeket. Az egyenletes 
és biztonságos keléshez ne hagyjuk kiszáradni a 
vetôágyat. A fajra jellemzô bojtos gyökérzet elein-
te sekélyen helyezkedik el a talajban. Ez azt jelen-

Ültessünk csemegekukoricát

A vetômagos tasakon mindig szerepel a faj-
ta típusa, amely cukortartalom szerint lehet 
normálédes vagy ún. szuperédes. Ez utóbbiak 
nagyon édes termést nevelnek, különösen 
ajánlottak házi termesztésre. A fajták szem-
színe is eltérô lehet, de többségében a sárga 
különbözô árnyalatai fordulnak elô. Érdemes 
különleges színekkel, színváltozatokkal, így 
például a bicolor (kétszínû, például fehér és 
sárga) vagy tricolor (általában sárga, piros és 
barna) fajták termesztésével is próbálkozni.

 Jó tudni!
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ti, hogy nem érdemes nagy vízadagokkal öntözni, 
hiszen a mélyebb talajrétegekbe lehúzódó vizet a 
növény gyökere nem éri el és így nem tudja fel-
venni. A tenyészidôszak elején ezért inkább kisebb 
adagokkal, de gyakrabban öntözzünk. 

Elôcsíráztatás helyett/mellett használhatunk 
akár palántát is az állomány indításához. A palán-
ták 3-5 leveles korukban ültethetôk ki. 

Kiskertben az ajánlott sortávolság 70 cm, míg 
a tövek 20-30 cm-re kerülhetnek egymástól.

VIRÁGZÁS ÉS TERMÉS A kukorica úgyneve-
zett váltivarú, egylaki növény, tehát két típusú 
virág fejlôdik ki rajta, egy hím- és egy nôi ivarú, 
amelyek ugyanazon a növényen helyezkednek el. 
A pollent szolgáltató hímvirág, amely a hajtás-
csúcson, a növény tetején helyezkedik el, az úgy-
nevezett címer. A nôi ivarú, avagy torzsavirágzat 
– amelyen késôbb megjelennek a szemek (magok) 
és együttesen alkotják a csövet –, a száron, álta-
lában középtájt található. 

A csöveken fejlôdô szemek a csuhé takarásá-
ban több érési fázison mennek keresztül. Nekünk 
ezek közül a teljes érés a legfontosabb, mert ekkor 
a legmagasabb a szemekben a cukor kon cen trá-
ciója, és a cukortartalom még nem kezd átalakul-
ni keményítôvé. A keményítô fontos tartalék táp-
anyag a szemekben, ennek felhalmozásával készül 
fel a mag a nyugalmi állapotra, majd a kemé-
nyítôt felhasználva indul csírázásnak a következô 
tenyész idôszakban. A keményítô felhalmozódása 

azonban azt jelenti, hogy a jellemzô édes íz elvész, 
így mindenképpen ezt megelôzôen kell leszedni a 
csöveket. 

A szedés idejére vonatkozóan a vetômagos 
tasakon is találunk információt, de maga a nö-
vény is jelzi az érést azzal, hogy a szemek már a 
csô felsô harmadában is kitelnek, a csô végén lévô 
bajuszok elkezdenek elszáradni. Az érettség meg-
állapításához ekkor mindössze szabaddá kell ten-
nünk néhány szemet, majd körömmel kissé meg 
kell karcolni. Ha tejszerû nedv jelenik meg a kar-
colásnál, akkor szedésre érett a csemegekukorica. 

ÁPOLÁSI MUNKÁK Amellett, hogy a tenyész-
idôszak elején állandó nedvességet biztosítunk 
az egyenletes kelés érdekében, késôbb, fôleg a 
hímvirágok nyílásakor (címerhányás) és a csövek 
növekedésekor is öntöznünk kell. 

Az öntözés kiegészítéseként a talaj vízgaz-
dálkodásának javításához (és persze a gyomok 
irtása érdekében) rendszeresen kapáljunk, lazítsuk 
fel az öntözés miatt tömörödött talajt. Legyünk 
azonban óvatosak, ne dolgozzunk a tövekhez kö-
zel, nehogy megsérüljön a sekélyen elhelyezkedô 
gyökérzet. 

A növények fejlôdése során elképzelhetô, 
hogy idôvel fattyúhajtások jelennek meg a tövek 
mellett. Ezeket inkább távolítsuk el, mert csak fe-
leslegesen sûrítik az állományt (ezzel esetleg nö-
vényvédelmi problémát okozva) és elhasználják a 
talajban lévô tápanyagokat. 

A magasra növô csemegekukoricát óvni kell 
az erôs szél ellen, mert az a szárak dôlését, tö-
rését okozhatja. A kerítés vagy egy karó támaszul 
szolgálhat szeles idôben vagy kitett területen.

dr. Szabó Anna

Kerti tipp
A növény szélporzású, ezért kiskerti termesz-
tésnél ügyelni kell arra, hogy ne legyen a kö-
zelben (a kertben vagy a szomszéd területe-
ken) takarmánykukorica, amely átporozhatja 
a növényeinket, mert ezáltal azok elveszít-
hetik édes ízüket. 



SEPTIFORTE Septonic

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

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

Vegyi anyagot nem tartalmazó,  
biológiai termékek.

A szennyvízaknák, csôvezetékek  
karbantartója

Lebont, felold, 
szagtalanít.
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Június a bogyós gyümölcsök érésének fô 
idôszaka, melyek fontos szerepet töltenek be a 
családok gyümölcsellátásában és kedves lakói a 
házikerteknek. Közös jellemzôjük a bogyó jellegû 
gyümölcs, valamint az, hogy viszonylag kis helyet 
igényelnek és telepítésük után gyorsan termôre 
fordulnak.

Gyümölcseik változatosak, tetszetôsek, kellemes 
ízûek és sokféleképpen feldolgozhatók, tartósít-
hatók. Azt nem mondhatjuk, hogy nincs gond 
velük, hiszen elég sok munkát, gondozást igé-
nyelnek és emellett számos kártevô és kórokozó 
is károsítja ôket, de ezek némi szakértelem birto-
kában leküzdhetôk.

NAPOS HELY, HUMUSZOS TALAJ A bogyós-
gyümölcsûek éveken át bôséges termést hoznak, 
természetesen van néhány kivétel. Vásárlás elôtt 
gondoljuk át, hogyan illeszkedik a növény a ker-
tünkbe, milyen a termôhelyigénye, és hogy mi-
lyen gyümölcsöt és mennyit szüretelhetünk róla. 
A bogyósoknak sok napfényre van szükségük, a 
talaj legyen az igényeiknek megfelelô, valamint 
biztosítanunk kell a jellegzetes növekedésükhöz 
szükséges feltételeket. 

Hazánkban a legtöbb bogyós egyaránt jól 
fejlôdik melegebb és hûvösebb körülmények kö-
zött is, de a meleg és a napfény nagyon fontos 
számukra, meghálálják, hiszen így lesznek éde-
sek, ízletesek és zamatosak. A köszméte a déli 
napot nem kedveli. A málna félárnyékos helyre 
ültethetô. A szeder és a kivi kivételek, melyek 
csak hosszan tartó, meleg nyáron érnek be tel-
jesen. Az áfonya viszont – ezekkel ellentétben 
– inkább a párásabb, hûvösebb környezetet ked-
veli. Ha szamócát akarunk telepíteni a kertünk-
be, igényli a napfényt, a meleget, ügyeljünk arra, 
hogy magas haszonnövények ne árnyékolják. 

A bogyósoknak általában a szél nem árt, 
azonban a talajt kiszáríthatja, ami gátolhatja 
(fôleg a szamócánál) a fejlôdést. Hosszabb ideig 
tartó szárazság a bogyókat károsítja, kicsik ma-
radnak vagy éppen el is száradnak. Ha esetleg 

hûvösebb idôjárási körülmények vannak, akkor a 
termésérés elhúzódhat. Nedvességre minden bo-
gyós gyümölcsnek szüksége van. 

A legjobb termésünk akkor lesz, ha a növé-
nyek laza, jó vízáteresztô, tápanyagban gazdag 
talajban élnek. Nehéz, tömörödött talajban a 
gyökerek nem tudnak megfelelôen terjeszkedni, 
a homoktalajból viszont a tápanyagok gyorsan 
kimosódnak. Mielôtt a növényeket elültetjük, a 
talajt alaposan elô kell készíteni. 

HÁZIKERTBEN a szamócát sorokba ültetjük, 
ágyásokban növekszenek, úgy, mint általában 
az áfonya is. A ribiszkét, a málnát, a szedret, a 
köszmétét, a jostát sövényként a kerítéshez vagy 
a díszkert széléhez ültethetjük, de egyesével is 
állhatnak. A díszkertbe is tetszetôsen beilleszt-
hetôk a bogyós gyümölcsû növények, fôképpen 
azok, amelyek kitûnnek gyönyörû virágaikkal 
vagy szép lombjukkal.

Lassan érnek a bogyós gyümölcsök

Kerti tipp
A támrendszerre futtatott növényeket le-
hetôleg nyugati vagy déli fekvésû fal elé 
telepítsük, hûvös helyen csak a déli fal al-
kalmas erre.
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GYAKRAN TERMESZTETT FAJOK A szamóca a 
legkorábbi, ízes, zamatos tavaszi gyümölcsünk. 
Fajtái évrôl évre változnak, nem muszáj a régiek-
hez ragaszkodni, érdemes újabb fajtákat is ki-
próbálni. Majd ezt követi érési sorban a piros 
ribiszke, amely mellett érdemes termelni fehér 
bogyójú és fekete ribiszkét is. A köszméte az 
utóbbi években eléggé elfelejtett, mellôzött bo-
gyós, pedig akár az óriás, akár az aranysárgára 
vagy pirosra érô gyümölcs tetszetôs, nyersen és 
feldolgozva is kiváló. A köszmétébôl, a ribisz-
kébôl is ajánlatos magas törzsû fácskát nevel-

ni, már csak azért is, mert errôl könnyebben és 
gyorsabban tudjuk a termést betakarítani. Majd 
érik a málna is, mely egyike a legtöbbféleképpen 
fogyasztható gyümölcsöknek, azonban több fi-
gyelmet és gondozást érdemelne. Ne feledkez-
zünk meg a termô málnahajtások karóhoz vagy 
huzalhoz kötözésérôl, mert az érôfélben levô 
gyümölcs súlya alatt legörbülnek a vesszôk. 
A bokor tövébôl elôtörô sarjhajtásokat óvjuk, 
mert ezekbôl fejlôdnek a következô év termôhaj-
tásai.

KEVÉSBÉ ELTERJEDT BOGYÓSOK A josta a Ri-
bes fajhoz tartozó cserjeféle: általában a fekete 
ribizli és az egres keresztezéseként jellemzik, bár 
genetikai háttere ennél összetettebb, sötét bo-
gyói folyamatosan érnek, kezelése megegyezik a 
köszmétéével. A szeder is terjedôben van, csak a 
metszését kell jól végezni. A 3-4 méteresre meg-
növô hajtásokat támaszték mellett kell nevelni.  
A szürkerothadás megelôzése céljából – külö-
nösen hûvös, párás idôjárás esetén – a virágzó 

A pirosas-lilás-kékes vitaminbombák foko-
zatosan érnek, végigkísérik az egész nyarat. 
Amellett, hogy finomak, meglepôen egész-
ségesek is. A málna flavonoidokban és anti
oxidánsokban egyaránt gazdag. A ribizlik-
ben található vitaminok serkentik a bél és a 
belsô elválasztású mirigyek mûködését – a 
fogyasztásuk különösen idôskorban aján-
lott. Az áfonya jótékony hatással van az 
agymûködésre, stabilizálja a vércukorszin-
tet, védi a szemet. A nálunk ismert áfonya 
távoli rokonát, az amerikai tôzegáfonyát 
szintén szupertáplálékként tartják szá-
mon. A homoktövis termése nagyszerû im-
munrendszer-erôsítô, gyulladáscsökkentô, 
gyomorfekély kezelésekor is kiváló étrend-
kiegészítô, regenerálja a májat. A húsos som 
nagyon hasznos növény, C-vitamin-tartal-
mánál fogva erôsítheti az immunrendszert, 
segíthet az egészségmegôrzésben. A kivi 
nagy mennyiségû tápanyagot, ugyanakkor 
kevés kalóriát tartalmaz. Lehetséges egész-
ségügyi elônyei közé tartozik a bôrtónus és 
-textúra javítása, a vérnyomás csökkentése, 
valamint a szívbetegség és az agyérgörcs 
megelôzése is. A növényben lévô csersav 
jó gyulladáscsökkentô, összehúzó hatású, 
és segíthet például a bélgyulladásos prob-
lémákon, a hasmenésen is. A csipkebogyó 
hazánk egyik leggazdagabb C-vitamin-for-
rása, de még számos más egészségügyi 
hatással is rendelkezik. Fokozza a szerve-
zet ellenálló képességét, a benne található 
flavonoidok gyulladásgátló, immunerôsítô 
hatást fejtenek ki, a pektinek pedig segítik 
az emésztést. 
A bogyós gyümölcsök széleskörûen felhasz-
nálhatók: frissen, nyersen, önmagukban 
vagy mélyhûtve, továbbá gyümölcssalá-
ta, turmix, smoothie, leves, mártás, lekvár, 
aszalvány, préselt lé vagy pálinka formájá-
ban, vagy gyümölcsjoghurtban, müzliben, 
pudingban, s egyéb édességek ízesítôjeként. 

 Jó tudni!
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növényeket permetezni kell. Az áfonya a sava-
nyú talajok gyümölcse, meszes talajon próbál-
kozni sem érdemes vele. A kivi új gyümölcsünk.  
A szôlôhöz hasonlóan metszeni kell, támrend-
szert igényel, azonban permetezést nem. Napos, 
meleg, északi szelektôl védett termôhelyen érzi 
jól magát. A gyümölcse mindenütt beérik, ahol 
a hosszú tenyészidejû csemegeszôlôk bogyói 
is édesre érnek. Nem viseli el a meszes talajo-
kat, ilyen helyen nem is érdemes kísérletezni a 
telepítésével. A homoktövis is terjedôben van 
jótékony hatásai miatt, azonban a tüskés bo-
kornak köszönhetôen nehéz az otthoni termesz-
tés-szüretelés. Erôteljes növény, amelynek sár-
gáspiros vagy piros apró bogyói vannak. Terjed a 
bodza termesztése is, a csipkebogyóé és a somé 
egyelôre kevésbé. 

A legtöbb saját termesztésû bogyós gyü-
mölcs több éven át terem, olcsóbb, mint az üzle-
tekben, piacon, a növény ára már a második év-
ben megtérül. Frissen szedve a legízletesebbek. 
Hosszan nem tárolhatók és nem nagyon bírják 

a szállítást, mivel puha lédús a húsuk, nagyon 
sérülékenyek. A saját termesztésû bogyókat 
azonnal fogyaszthatjuk, feldolgozhatjuk. Az üz-
letekben sokszor olyat kapunk, amit félig éretten 
szedtek le, vagy olyat, ami már napok óta az üz-
letben áll. A saját termesztésû bogyós gyümölcs-
nek jobb az íze, hiszen teljesen érett állapotban 
szedjük le. Számos bogyós növény a kert dísze is 
szép virágaival vagy színes, ôszi lombjával.

dr. Karacs-Végh Anita
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Elôzô lapszámunkban a szilvafélék kártevôit 
tekintettük át, most a betegségeket 
vesszük sorra. Az egyik legjelentôsebbek 
a vírusbetegségek, de fontos lehet egyedi 
esetekben az agrobaktériumos gyökérgolyva 
okozta elhalás. Virágzáskor a moníliás 
betegség, termésképzôdés kezdetén a 
tafrinás terméstorzulás fordul elô. A lombon, 
a leveleken teljes kilombosodástól ôszig 
károsít a rozsdabetegség, a gombás eredetû 
levéllukacsosság, valamint a vörös foltosságot 
kiváltó polisztigmás levélfoltosság. A felsorolt 
betegségek nemcsak a gyümölcstermô, hanem 
a díszszilvafák fáit is megfertôzik hasonló 
tünetekkel.

SZILVAHIMLÔ A szilvaféléket több ismert vírus 
fertôzheti, gyakran több is egyszerre, de a leg-
jelentôsebb, az országban mindenhol elôforduló 
szilvahimlô (Plum pox virus). Fontos tudni, hogy 
ez a vírus valamennyi csonthéjas gyümölcs-
félét és a dísz Prunus fafajokat is fertôzheti, a 
betegség ezekrôl egymásra átvihetô. A beteg 
szilvafán a leveleken és termésen egyaránt ész-
lelhetôk tünetei. A leveleken halványzöld, sár-
gászöld szabálytalan foltok, erek menti vonalak, 
szalagos rajzolatok fejlôdnek, melyek különösen 
átesô fényben feltûnôek. A levelek kissé megke-
ményednek, megvastagodnak. Tavasszal a nagy 
melegek megjelenéséig karakteresek a tünetek, 
késôbb elhalványodnak. A terméskifejlôdés vé-
gére annak héján bemélyedô szabálytalan raj-
zolatok láthatók, az érés során a bemélyedések 

alatt a gyümölcs húsa barna, megkeményedik. 
A gyümölcs létartalma csökken, gyakran száraz, 
rostos, savtartalma magas, míg cukortartalma 
a szokásos értéknél alacsonyabb. Bizonyos szil-
vafajtáknál (pl. Besztercei típusúak) a fertôzés 
a zöld és félig érett termések tömeges hullását 
váltja ki.

A szilvahimlô elsôsorban fertôzött oltvá-
nyokkal terjed. A faiskolai oltványnevelés során 
több alkalommal tesztelik a fákat, így a faisko-
lákban forgalmazott fák a szilvahimlôtôl mente-
sek, amirôl a fákra rögzített növényi útlevél is 
tanúskodik. Csak ellenôrzött oltványokat érde-
mes ültetni. A szilvahimlô levéltetvekkel is ter-
jed, a tetû szívogatásával viszi tovább a vírust, 
és terjeszti azt a még egészséges fákra. Már egy 
fertôzött levéltetû egy szívása elegendô a nö-
vény fertôzésére. Köztudott, hogy a szilvaféléket 
a levéltetvek gyakran és a termesztési idôszak 
alatt folyamatosan fertôzik, rendszeres levéltetû 
elleni védekezés lehet szükséges. Nem elegendô 
a katicabogarak gyérítô tevékenysége.

A levéltetvek elleni védekezésre számos szer 
használható: alapelv, hogy amíg a levelek meg-
tartják eredeti, kiterült alakjukat, addig az úgy-
nevezett kontakt (érintô) hatású szerek is kellô 
védelmet biztosítanak (Vegarep EC, Prev-B2, De-
cis, Karate 2,5 WG, Karate zeon, Full 5 Cs stb.). 
Mivel elsôsorban a levelek hátoldalán élnek, a 
permetezésnél a levelek mindkét oldalát kezelni 
szükséges. A levelek összezsugorodott állapotá-
ban már csak a felszívódó hatású rovarölô szerek 
nyújtanak megfelelô ölô hatást (Pirimor, Teppeki, 
Mospilan, Vertimec Pro).

Szilvafélék betegségei

A vírusok okozta betegségek jelentôsége azért 
különleges, mert a már megfertôzôdött fák 
életük végéig betegek maradnak, és gyógyí-
tásuk nem lehetséges. Védekezni ellenük a 
fertôzésük megelôzésével tudunk.

 Jó tudni!
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AGROBAKTÉRIUMOS GYÖKÉRGOLYVA Faisko-
lában fertôzôd(het)nek meg a facsemeték, a kór-
okozó neve Agrobacterium tumefaciens, melynek 
következtében a gyökereken vagy gyökérnyakon 
különbözô méretû, szabálytalan felszínû daga-
natok nônek. A szabadgyökerû oltványoknál a 
gyökereken kialakuló daganatokat a gyakorlott 
árusok levágják, így a vásárló már nem is ta-
lálkozik vele. A konténeres csemetéknél nem 
szokták a gyökereket kibontani, ezért az eset-
leges fertôzöttség rejtett marad. Kiültetés után 
a fertôzött fa gyökerein megindul a daganatok, 
golyvák növekedése, felszaporodása, a fa víz- és 
tápanyagellátása lelassul, leáll, a fa 3-4 éven 
belül kihal. Az eltávolított fa gyökerein számos 
daganat látható. 

A kórokozó minden fás növényt megfertôz, 
ezért a kitermelt fa helyén 4-5 évig csak egy-
szikû növényt neveljünk, melyek nem gaz-
danövényei, így ezen idôszak alatt a kórokozó 
táplálék hiányában kihal. A növény gyökereirôl 
a golyvák levágásával nem mentesíthetô a nö-
vény, a teljes gyökérzet fertôzött. Ha ilyen cse-
metét lát, vagy vásárlásra ajánlják Önnek, ne 
vegye meg, csak vesztese lesz a vásárlásnak 
és a kertjébe is behurcolja a betegséget. Ülte-
tés elôtt a gyökérzet 0,5%-os réz hatóanyagú 
gombaölô szeres agyagos pépes beáztatását 
alkalmazzák a gyökérzet védelme érdekében. 
A gyökérzet kiültetés elôtti visszavágásánál a 
metszôolló hipós áztatása ajánlott. A beteg fa 
kivételénél törekedni kell a teljes gyökérzet és 
valamennyi golyva eltávolítására.

CSONTHÉJASOK VIRÁGFERTÔZÔ MONÍLIÁS 
BETEGSÉGE Valamennyi csonthéjas gyümölcs-
faj virágzatát fertôzheti a monília gomba  
(M. laxa, M. fructicola), elsôsorban hûvös, elhú-
zó dóan esôs, magas páratartalmú idôjárás ese-
tén. Mindig az aktuális idôjárástól függ a be-
tegség fellépése és annak erôssége. A gomba a 
virágzatba hatolva annak gyors, leforrázásszerû 
elhalását, elbarnulását váltja ki. A virágokról a 
gomba a hajtásokba nô, majd onnan a vesszôk-
be, így jönnek létre a késôbbiekben a vesszô- 
és ágelhalások. Jellemzô a fertôzés helyénél a 
mézgacseppek képzôdése. A gombának kedvezô 
virágzási idôszakban 2 alkalommal javasolt gom-
baölô szeres permetezés. A szabad forgalmú sze-
rek közül a Chorus 50 WG, Signum WG, Switch 
62,5 WG, Teldor 500 SC, Topas 100 EC szerek ha-
tékonyak. Az utolsó, a harmadik, sziromhulláskor 
alkalmazott kezeléssel a gomba hajtásba hato-
lását, a hajtásfertôzést tudjuk megakadályozni. 
A minden gondosság ellenére fellépô hajtásher-
vadás, majd -elhalás esetén mielôbb metsszük ki 
az elváltozást mutató fiatal vesszôket – észlelés 
után azonnal – legalább 20-25 cm-es egészsé-
ges résszel együtt. A visszavágás mélysége ak-
kor helyes, ha a vesszô belseje egyszínû világos 
sárgászöld, abban barnás csíkok, elszínezôdések 
nem láthatók.

BÁBASZILVA A házi szilva, díszszilva, kökény és 
más Prunus fajok növekedésnek indult termései 
áprilistól májusig furcsa torzult formát vesznek 
fel. A termések, melyeket a Taphrina pruni gomba 
fertôz, az egészségeseknél lényegesen nagyob-
bak, alakjukat megváltoztatják, és a felszínükön Vírusos Besztercei szilva

Vírusos szilvalevelek
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hamvas bevonat is kifejlôdik. Késôbb összeszá-
radnak, majd lehullanak. Nagy méretük miatt 
igen feltûnôek. A gombának kedvezô idôjárás 
esetén a szilvatermések 20-40%-át is károsít-
hatják, ilyen mértékû terméskiesést okoz, hiszen 
ezekbôl ehetô gyümölcs nem fejlôdik.

SZILVAROZSDA A szilvarozsda betegséget két 
rozsdagombafaj okozza (Transchelia pruni, T. spi-
nosae), fejlôdésük, életmódjuk, a levélen okozott 
kártételük hasonló, csak a rozsdatelepek mérete 
tér el kismértékben. A rozsdagomba uredo- és 
teleutospóra alakjai fejlôdnek ki a szilva levelein. 
Elsô megjelenése nyár elejére várható. A levelek 
színén apró, szegletes, mozaikszerû zöld foltokat 
vehetünk észre. A foltok hátoldalán rozsdabarna 
kiemelkedô spóratelepek tömege fejlôdik ki, mé-
retük 1-2 mm körüli. A foltok helyén a levél elhal, 
a sûrûn foltos levelek lehullanak. Nyár végére 
kifejlôdnek a hasonló alakú és elhelyezkedésû 
áttelelô (teleuto) spórák, melyek színe fekete.  
A foltok kialakulása erôsen redukálja a fák asz-
szimiláló felületét, azaz anyagcseréje csökkent 
értékû, a fák hajtásnövekedése lassul, a rügy-
differenciálódás is, ezért a következô évi ter-
mésmennyiséget is kedvezôtlenül befolyásolja.  
A gomba a lehullott levelekben telel. A védeke-
zés alapja ezeknek a leveleknek az összegyûjtése, 
talajba forgatása, megsemmisítése. A lehullott 
levelekrôl a gomba visszafertôzi a fákat. Kémi-
ai védekezésre a Dithaane M45 és valamennyi 
mankoceb hatóanyagot tartalmazó gombaölô 
szer, valamint a Folicur solo alkalmazható.

LEVÉLLUKACSOSSÁG A leveleken elôforduló 
foltokat, majd ezt követô lyukacsosságot több 
gomba kórokozó (Phoma sp., Coniothyrium sp., 

Coryneum sp., Stigmina sp. stb.) is kiválthatja a 
szilvafák levelein. A foltok 1-2 mm-tôl 4 mm ár-
mérôig növô, kezdetben lilásbarna színûek, majd 
színük kifakul, barna szegélyt képeznek, és a folt 
belseje kipottyan, kilukad a folt. Májustól ôszig, 
szüret után is, fertôzi a leveleket, esetenként 
„rongyosra” lyukadnak a levéllemezek. Súlyos 
fertôzések esôs, párás idôjárási ciklusokban, il-
letve olyan mikroklímánál gyakoriak, ahol rend-
szeresen vizesek a növények a helytelen öntözési 
gyakorlat miatt. Foltbetegségek elleni gombaölô 
szerek közül lehet választani: réztartalmúak, 
Dithane M45.

VÖRÖSFOLTOSSÁG Ezt a feltûnô levélbeteg-
séget a Polystigma rubrum nevû gomba okozza. 
A levélfoltok május második felétôl figyelhetôk 
meg, élénksárga, majd vörös színre váltó, több 
mm-es méretû foltok. Végsô kifejlôdésükben 
a foltok elérik a 10 mm-t is, a színes foltok a 
levelekbôl kiemelkednek, a levélszövetnél vas-
tagabbak. Színük és méretük miatt messzirôl 
szembetûnôek. Minden fajtán elôfordul, de a faj-
ták fogékonysága különbözô. A foltok csökken-
tik a levelek zöld asszimiláló felületét, közvetve 
terméscsökkenést okoznak, és a következô évi 
rügyberakódást is kedvezôtlenül befolyásolják. 
Csapadékos és meleg idôjárás esetén lehet súlyos 
fertôzésére számítani. A kórokozó a fertôzött le-
velekben telel, lombhullás után a leveleket vagy a 
talajba kell forgatni, vagy összegyûjtve megsem-
misíteni. Lombvédelemre a mankoceb hatóanya-
gú Dithane M45 engedélyezett.

dr. Némethy Zsuzsanna

Bábaszilva díszszilvafa termésén

Szilva-vörösfoltosság

 (Cikkünkben a gazdaboltokban jelenleg beszerezhetô 
készítményeket tüntettük fel. A szerk.)
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Sokan talán legyintenek a tapadást fokozó 
készítmények hallatán, de ez az év is megmu-
tatja, hogy van létjogosultságuk a kiskertek 
gondos növényvédelmében. 

Szinte nem volt csapadék tavasszal, a növények 
védekeznek, próbálják minimálisra csökkenteni 
a párologtatásukat. A kialakuló viaszréteg pedig 
még kevésbé támogatja a kipermetezett növény-
védô szereink megtapadását.

Szinte biztosra vehetjük, ha megérkezik az 
esô, nagy mennyiségben zúdul ránk. Többek kö-
zött ezért is fontos, hogy a permetszer minél job-
ban megmaradjon a leveleken.

A régi idôkben a tapadást cukorral fokozták, 
ma már korszerû készítmények állnak rendelkezé-
sünkre. Piacuk viszonylag szûkös, a legtöbb ké-
szítmény tartalmaz növényi vagy ásványi olajat.

A környezetvédelem fokozott elôtérbe kerü-
lése miatt az ásványiolaj-származékokat tartal-
mazó termékek idôvel bizonyosan el fognak tûnni, 
a növényiolaj-, illetve 
élelmiszer- és gyógy-
szeripari alapanyagok-
ból készülteknek átad-
va a helyüket. Míg az 
olajalapú szerek fôleg a 
tapadásfokozást, addig 
a komplexebb összeté-
telû termékek ezen kí-
vül a növényvédô szer 
aktiválását, a permetlé 
terülésének növelését, 
a felszívódás elôsegíté-
sét, valamint a permet-
lé habzásának csökken-
tését is elvégzik. 

Rohanó világunk-
ban minden felgyorsult, 
így a melegedéssel a 
rovarok, gombák és 
gyom növények élet-
folyamatai is. Lépést 

kell tartanunk ezzel, a tapadást fokozókkal ered-
ményesebbé tudjuk tenni ezt a védekezésünket 
a károkozókkal szemben. A jobb felszívódással 
a növényi nedvkeringésbe jutó szisztémikus ké-
szítmények jobban eljutnak a távolabbi levelekbe 
is. A hatásfokozás és a jobb terülés pedig abban 
segíthet, hogy alacsonyabb vagy normál dózisban 
juttassuk ki a felhasználni kívánt növényvédô 
szert, ezzel számottevôen csökkentve a költsé-
gein ket. Többször elôfordul, hogy két- vagy há-
romféle készítményt is kombinálnunk kell, ilyenkor 
megeshet, hogy a permetlevünk erôsen habzik. 
A habzás csökkentésében is segítséget nyújtanak 
a korszerûbb termékek. Észszerû használatukkal a 
költségeken kívül a környezetbe kijuttatott vegy-
szerek mennyiségét is visszafoghatjuk.

Ilyen, kis kiszerelésben is kapható készítmé-
nyek, a teljesség igénye nélkül: Nonit, PermetFix, 
Silvet Star. További kérdéseikkel forduljanak a 
gazdaboltos kollégákhoz.

Andrej András

A lényeg, hogy tapadjon
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A szôlô rügyfakadása jellemzôen április elsô 
napjaira volt tehetô az idei évben is.  
A termésbiztonság szempontjából ez egy kedvezô 
helyzetet jelent, mivel a tavaszi fagyok okozta 
károk kisebb valószínûséggel alakulhatnak 
ki a szôlô esetében, mint sok, arra érzékeny 
gyümölcsféle (pl. mandula, kajszi) termesztése 
során.

KEZDETI FEJLÔDÉS: NÖVÉNYI TARTALÉKOK 
FELÉLÉSE Az év elején a hajtások növekedéséhez 
a növény még csak azokból a tartaléktápanyagok-
ból gazdálkodhat, amelyeket a fás részeiben, vesz-
szôiben, gyökérzetében az elmúlt években halmo-
zott fel. Ilyen szempontból a fiatal tôkék vannak 
kitéve nagyobb veszélyeknek, mivel esetükben az 
idôs fás részek aránya kicsi és a gyökérzet sem 
teljesen fejlôdött ki. Ameddig a szôlô alsó lomble-
velei nem érik el még a végleges méretük kb. felét, 
addig a növekedésükhöz a növények több asszimi-
látát használnak fel, mint amennyit saját maguk 
megtermelnek a fotoszintézisben. Ez azt jelenti, 
hogy kb. 25-30 centiméteres hajtáshossz kialaku-
lásáig a növény csak a tartalékait éli fel (1. kép).

TÁPANYAGOK ÉS A VÍZ A növekedést nagyban 
befolyásolja a növény tápanyagellátása (azon 
belül is különösen a nitrogénellátottság) és a 

víz el látottság is. Az idei szezon elsô hetei súlyos 
mértékû aszálykárt mutatnak szinte országszerte. 
Azok a termôhelyek vannak különösen kitéve az 
aszály okozta vontatott növekedésnek, amelyek 
talaja kis agyagásvány- és szervesanyag-tartal-
mú, inkább homokos váztalaj. Ilyen szôlôültetvé-
nyekben szükség lehet a víz utánpótlására. 

Sok esetben nem a tápanyagok valós hiánya 
a gond, hanem a csökkent vízellátás miatt a nö-
vény nem képes azokat felvenni, így a növekedés 
vontatottá válik. 

JÓ SZERKEZETÛ TALAJ SZÜKSÉGES Ameny-
nyiben kötött talajról és termôkorú ültetvényrôl 
van szó, és már az év elején nagyon gyenge nö-
vekedést tapasztalunk, elképzelhetô, hogy a talaj 
tömörödöttsége okozza a gondot, ilyenkor a ta-
lajlazítás segíthet a tápanyagok feltáródásában és 
a növényélettani folyamatok beindításában. Cél-
szerû a kötött talajú ültetvényekben még ôsszel, 
a szüretet követôen egy mély talajlazítást végezni 
ennek érdekében.

LEVÉLATKÁK SZEREPE Elôfordul, hogy növény-
védelmi okok miatt vontatott a növekedés. Ha 
azt tapasztaljuk, hogy bizonyos fajták esetében 
rendkívül vontatott, vagy alig akar beindulni a nö-
vekedés, a képzôdött hajtások pedig gyatrán fej-

Elindult a hajtásnövekedés

1. kép: A kezdeti hajtásnövekedés 
intenzitása számtalan tényezô 

függvénye

2. kép: A levélatkák kártétele,  
szívogatása révén a hajtások növeke-

dése megtorpan

3. kép: A virágfürtök kifejlôdésének  
a lassú, fokozatos  

kitavaszodás kedvez 
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lôdnek és sárgás színezôdésûek, a szôlô-levélatka 
kártételére kell gondolnunk. Az atkák a rügypik-
kelyek vagy a tôke kérge alatt áttelelve a szezon 
kezdetétôl komoly károsítást okoznak, különösen 
olyan enyhe telek után, mint amilyen az idei évet 
is jellemezte. Ilyenkor a kertészeti szaküzletekben 
speciális atkaölô szert szükséges beszerezni és ez-
zel permetezni a növényeket (2. kép).

FAJTAGENETIKA Az egyes szôlôfajták genetikai-
lag kódolt különbségeket mutatnak a növekedési 
sajátosságaikat illetôen, egyesek „lustán” fakad-

nak és a kezdeti növekedésük is vontatott, míg 
másokat ezzel ellenkezôleg, már április végére 
egészen intenzív növekedés jellemez. A fajták kö-
zötti ilyen irányú eltérésekre az egyes szakköny-
vekben találhatunk információkat.

HÔMÉRSÉKLETI HATÁSOK A növekedést je-
lentôsen befolyásolja a hômérséklet. A szôlônek 
legalább 10 °C napi középhômérsékletre van 
szüksége ahhoz, hogy a növekedés elinduljon, 
innentôl kezdve a hajtásnövekedés sebessége 
egészen a 30 °C-ig fokozódik. Az idei évet inkább 
a lassú kitavaszodás jellemzi, így a hajtásnöve-
kedés is visszafogottabb. Fontos megjegyezni 
azonban, hogy termesztési szempontból ez a 
lassan felmelegedô tavaszi idôszak kedvezô ha-
tású lehet a virágzatkezdemények kifejlôdése 
szempontjából. Ilyen években ugyanis nagyobb 
méretû és összetettebb virágzatok alakulnak ki, 
ami lényeges eleme a magas terméshozamoknak 
(3. kép).

Terjék Lajos – Dr. Barócsi Zoltán

Kerti tipp
Különösen a fiatal ültetvényekben fordítsunk 
nagy hangsúlyt az öntözésre (amennyiben ez 
technikailag kivitelezhetô, pl. házikerti szin-
ten), mert ennek hiánya visszafordíthatatlan 
károkat okozhat a növényben.
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Idehaza már a hetvenes években foglalkoz-
tak a zöldségek és a gyümölcsök beltartalmi 
mutatóival. A gödöllôi egyetem kutatói által 
közzétett mérési adatokat sok kritika érte. 
Csakhogy a közelmúlt vizsgálatai is hasonló 
eredménnyel zárultak.

A tapasztalt kertészkedôk a megmondhatói, hogy 
még a saját termesztésû zöldségek és gyümölcsök 
zamata sem mindig a régi, a szupermarketekben 
kapható egynéhány kényszerérett termék ízérôl 
pedig ne is beszéljünk. Okkal feltételezhetjük, 
hogy ha már a fajra, fajtára jellemzô ízanyagok 
is hiányoznak haszonnövényeinkbôl (íztelen para-
dicsom, fûízû paprika, semmilyen dinnye, savanyú 
szôlô stb.), nincs ez másként a vitaminokkal és az 
ásványi anyagokkal sem.

Jellemzôen pusztán üzleti érdeket szimato-
lunk az étrend-kiegészítôk gyártóinak és forgal-
mazóinak érvelései mögött, de el kell gondolkod-
nunk azon, valóban azt kapjuk-e a pénzünkért a 
boltokban és a piacokon, amiért fizetünk, vagy 
egyre értéktelenebb terméket vásárolunk egyre 
drágábban.

FÔ AZ ELADHATÓSÁG Az említett egyetem 
kutatócsoportja, miután publikálták mérési ered-
ményeiket és abból megállapították, hogy kevés 
vitamin van a zöldségekben és a gyümölcsök-
ben, azonnal a támadások célkeresztjébe került. 
Ôk arra következtettek, hogy a termôtalajok 
szakzsargonnal élve lezsarolódtak: a növények 
számára felvehetô, oldott formában hozzáfér-
hetô tápanyagok mennyisége egyre alacsonyabb. 
Emiatt az asszimiláció során beépíthetô ásványi 
elemek, illetve a szintetizálódó vitaminok meny-
nyisége is csökken. A haszonnövények életciklu-
sát – gazdaságossági célokat elôtérbe helyezve 
– genetikailag a végletekig lerövidítettük, az érési 
folyamatot felgyorsítottuk. A célirányos neme-
sítômunka jó ideje figyelmen kívül hagyja a tény-
leges értékmérô tulajdonságokat, ezzel szemben 
az eladhatóságot növelô méretet, színt, továbbá 
a betegségekkel, kórokozókkal szembeni ellenál-
ló képességet tekinti elsôdleges, sôt, kizárólagos 
feladatnak.

MITÔL FÜGG? Vegyük alapul a leglényegesebb 
értékmérôket, a vitamin- és az ásványianyag-tar-
talmat. Ezek mennyisége a termésben számos té-
nyezô függvénye.

A termôtalaj minôsége, szerkezete, a felve-
hetô tápanyagtartalom döntô tényezô.

Emellett meghatározók a klimatikus viszo-
nyok, a hômérséklet, a csapadék mennyisége. 
Könnyû belátni, hogy minél rövidebb a tenyész-
idôszak, a zöldség és a gyümölcs annál kevesebb 
vitamint és nyomelemet tud felhalmozni. Ebbôl 
kiindulva a nagyüzemi növénytermesztés több-
nyire nem képes ugyanazt a minôséget produkál-
ni, mint a háztáji.

C-VITAMIN-TARTALOM Ha nem kizárólag a ter-
mesztett haszonnövényeket rangsoroljuk, a szak-
irodalmi adatok szerint 100 g termésben rendkívül 
magas, 800 mg körüli vagy fölötti a homoktövis 

Lezsarolt talajok
Szökik a vitamin?
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aszkorbinsav-tartalma, 400 mg van a csipkebo-
gyóban, de jelentôs a petrezselyemé, a kelkáposz-
táé, a brokkolié és a tormáé is. A paradicsomot, 
az étkezési paprikát, az uborkát, gyümölcseink 
közül téli idôszakban a citrusféléket, tavasszal 
elsôk között a szamócát, a málnát, majd a többi 
gyümölcsöt is fôként a (vélt) C-vitamin-tartalma 
miatt fogyasztjuk. A támpontként szolgáló nem-
zetközi szakirodalmi adatok azonban általában 
több évtizeddel ezelôtt mért értékek, azokat örök 
érvényûnek tekintik.

ÚJABB ADATOK Egy magyar fogyasztóvédel-
mi civil szervezet (FÉBÉSZ) elmúlt évi, nem rep-
rezentatív, akkreditált laboratóriumi vizsgálati 
eredményei szintén azt igazolták, hogy az általuk 
áruházláncokban, piacokon, zöldségeseknél vá-
sárolt termékminták C-vitamin-tartalma kivétel 
nélkül, a legtöbb esetben jócskán alatta marad a 
hivatalos értékeknek. Különösen szembetûnô volt 
az étkezési paprika és a narancs alacsony vita-
mintartalma: elôbbiben a szakirodalmi adathoz 
viszonyítva majdnem 90%-kal mértek kevesebb 
C-vitamint, a narancs pedig több mint 80%-kal 
tartalmazott kevesebbet!

ÁLTALÁNOSÍTHATUNK? Ki kell hangsúlyozni, 
hogy – mint azt a korábbiakban már taglaltuk – a 
C-vitamin-tartalom is számos tényezô függvé-
nye: még azonos termôhelyi adottságok mellett 
is eltérô lehet. De csak egy bizonyos, szûk határon 
belül. Egy évvel ezelôtt a paradicsom 100 gramm-
jában 8,96 mg aszkorbinsavat mértek (az általá-
nosan elfogadott szakirodalmi adat 25 mg/100 g 
körüli érték), az étkezési zöldpaprikában 6 mg volt 

(a szakirodalmi adat 150 mg), az uborka esetében 
7 mg-ot mutattak ki (a szakirodalmi adat 8 mg). 
Az alacsony mintaszám miatt ezek a paraméterek 
legfeljebb tájékoztató jellegûek lehetnek, viszont 
sokatmondók és mindenképpen figyelemfelkeltôk.

AKKOR HÁT MIT EGYÜNK? A természetes ere-
detû, friss növénybôl származó vitamin – az ét-
rend-kiegészítôkkel szemben – értékesebb, köny-
nyebben felszívódik, jobban hasznosul. De fel kell 
tenni a kérdést: tudatos, változatos, kiegyensú-
lyozott táplálkozással fedezhetô-e egyáltalán a 
napi vitamin- és ásványianyag-szükségletünk? 
Minden jel arra mutat, hogy nem. És ennek meg-
van az a veszélye, hogy hosszú távon akár komoly 
vitaminhiány is kialakulhat, jóllehet abban a hit-
ben élünk, mindent megtettünk – és megvettünk 
– egészségünk megóvása érdekében.

TÁPANYAGKÖRFORGÁS Sajnos a kerttulajdono-
sok többsége, tapasztalataink szerint, a természet 
körforgásából származó, szerves növényi részeket 
– lehullott lomb, elszáradt maradványok – egy-
fajta nemkívánatos szemétnek, a kertbôl eltávo-
lítandó, oda nem illô esztétikai hibának gondolja. 
Ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem gondol-
kodjunk és kertészkedjünk a növények igényeihez 
igazodva: ökologikusan, észszerûen. 

Veszelka András

A haszonnövények rendszeres táp anyag-
utánpótlása sokkal fontosabb, mint gon-
doljuk! A kiskertben is trágyázzunk minden 
évben. Több írásunkban is kiemeltük: a leg-
optimálisabb az érett, komposztálódott szer-
ves trágya, ennek hiányában a mûtrágya és a 
házi komposzt is megfelelô.

 Jó tudni!
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Mit tehetünk azokért a gyepekért, amelyeket 
idén még nem, vagy helytelenül kezeltek? 
Ez a kérdés most, a kijárási korlátozás 
után különösen aktuális. Sokan nem hívtak 
szakembert az év eleji munkálatokhoz és maguk 
próbáltak használható kertet varázsolni otthon. 
Az is elôfordul, hogy egyáltalán nem végezték el 
a szükséges gyepápolást, nyírást idôben.

Ha régóta nem nyírták, a fû szabadon nô és 
fajtájának megfelelôen kihasználja az életteret. 
A fûlevelek és a gyökérzet is folyamatosan nö-
vekszik. A hosszú kihagyás után a fûnyíráskor két 
fontos szabályt kell követni: 
• egyszerre maximum a levelek 1/3-át nyírjuk 

le, 
• válasszuk a fajtához, fajtakeverékhez aján-

lott legmagasabb nyírási magasságot.

FÛNYÍRÁS Az elsô nyírás mindenképpen stressz 
a gyep számára. Sajnos sok esetben találkozunk 
túl alacsonyra nyírt, „megskalpolt” gyepekkel a 
szezon kezdetén.

Egy drasztikus „skalpolás” után lehetôleg rit-
kábban nyírjuk a gyepet, és fokozatosan térjünk 
vissza a megszokott gondozáshoz, az 1/3-os sza-
bályt betartva. 

ÖNTÖZÉSI TIPPEK Júniustól augusztusig magas 
a gyep vízigénye. Amennyiben a gyep vízigényét 
a csapadék nem fedezi, öntözni kell. Sokan téve-
sen mindennap öntözik a gyepet, akár többször is. 

A gyakori öntözés folyamatosan nedvesen tart-
ja a fû levélzetét, ami a gombás megbetegedés-
nek kedvez. A helyes öntözési gyakorlat: inkább 
ritkábban (hetente 2-3-szor) és nagyobb ada-
gokkal öntözzünk, mint sokszor kis vízadaggal. 
A pázsit öntözését mindig a reggeli órákban 
célszerû végezni. Ilyenkor kisebb az elpárolgás 
veszélye, és van ideje a fûszálaknak megszárad-
ni, ami segít megelôzni a gombás megbetege-
déseket.

TÁPLÁLÁS Nyár elején a gyep nitrogént igényel a 
gyors növekedéshez és zöldüléshez. A táp anyag- 
 ellátás hiánya sárguláshoz, legyengüléshez, ki-
ritkuláshoz, foltos kipusztuláshoz vezethet. Ezt 
megelôzendô tartós hatású, komplex összeté-
telû mûtrágyák használata javasolt. Sajnos a 
nitrogén a locsolás és az esô hatására gyorsan 
kimosódhat a talajból, ezért ajánlott a burkolt 
szemcséjû, hosszú hatástartamú mûtrágyák 
használata, amivel a tápanyagok szabályozottan, 
egyenletesen válnak elérhetôvé. 

FELÜLVETÉS Szükségessé válhat a gyep felülve-
tése a kopasz foltok javítására. Ehhez egy gyor-
san csírázó fûmagkeverék a legjobb választás. 
Ezzel együtt ajánlott startermûtrágya használa-
ta. A felülvetési munkákat érdemes úgy idôzíteni, 
amikor a talaj hômérséklete és nedvességtartal-
ma megfelelô a magok jó csírázásához és gyö-
kerezéséhez. 

Majerhoffer Attila

Az elhanyagolt gyep a szokásostól eltérô kezelést igényel

Sportpálya
technológia
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A mályva szó hallatán a felnôttek számára 
a falusi kertekben kerítés mellett több 
színben pompázó virágok idézôdnek fel, míg a 
gyerekeknél minden bizonnyal a mályvacukor 
(pillecukor, marshmallow) az elsô gondolat. 
Több fajt érintô csoportról van szó, azonban a 
most összefoglaltakban közös, hogy hazánkban 
jól termeszthetôk és nyálkatartalmuknak 
köszönhetôen gyógyászati jelentôségük is 
említésre méltó. 

ELÔFORDULÁS, KÜLLEM A mályvafélék család-
jában három faj érdemel gyógynövényként hazai 
viszonylatban említést. Az orvosi ziliz (Althaea 
officinalis) bársonyosan szôrös, hamvaszöld le-
veleivel, halvány rózsaszín vagy fehér levélhónal-
ji virágaival jellemzôen nyirkos réteken, vizeink 
mentén, vadon is megtalálható. A mediterrán tér-
ségbôl származik a 2,5 méter magasra is megnö-
vô, kerekded levelû festômályva (Alcea rosea var. 
nigra). Európában különbözô változatai évszáza-
dok óta elsôsorban dísznövényként termesztettek, 
nagy virágai fajtától függôen sokféle színûek le-
hetnek, azonban a var. nigra fekete-bíbor árnya-
latú. Szintén mediterrán eredetû a mórmályva 
(Malva sylvestris subsp. mauritiana), a hazánkban 
is honos erdei mályvánál (Malva sylvestris) na-
gyobb, 1,5-2 méter magas termetével, sötétebb 
lilás szirmú virágaival tér el. Mindhárom fajnál jel-
legzetes korong alakú, ún. papsajt termésben vese 
alakú magok képzôdnek. 

MÁLYVÁK A KONYHÁBAN Térségenként más-
más mályvafaj került be a tradicionális konyha 
alapanyagai közé. Régen a Mediterráneumban a 
mályvákat a szegények zöldségnövényének tekin-
tették, a fiatal hajtásokat fogyasztották külön-
bözôképpen elkészítve. Németországban Szent 
János sajtnak nevezik, utalva arra, hogy ezt ette 
az evangélista a sivatagban. Valóban, a sajtko-
rongra emlékeztetô éretlen terméscsoport – ha-
zánkban elsôsorban a Malva sylvestris és a Malva 
neglecta fajokról gyûjtve – ma is a vidéki gyerekek 
körében ismert csemege. Az egyiptomi tradicio-
nális molokhia étel finomra aprított mályvalevelet 
(Corchorus olitorius, zsidó mályva) tartalmaz hús-
levesben fokhagymával, olívaolajjal és borssal íze-
sítve. Habár vitaminokban és ásványi anyagokban 
gazdag, az aprított, rövid ideig forralt levél jelleg-
zetes, nyálkás textúrával rendelkezik, ezért a kuli-
náris kirándulásokban bátrabbaknak ajánlható. Az 
orosz konyha a fiatal leveleket (Althaea officinalis 
– orvosi ziliz, Malva neglecta – kereklevelû mály-
va) levesekhez, salátákhoz, mártásokhoz vagy 
pürékhez adja, kenyérbe is teszik, de a marinált 
éretlen terméskorongok is számos recept alkotó-
részei. Az említett fajok közül néhány hazánkban 
gyakori gyom, ezért a konyhai alapanyag begyûj-
tésekor kerülni kell a szennyezett területeket!

A festômályva és mórmályva sötét virágai – 
nyálkaanyagaikon túl – nagyon jó élettani hatású 
természetes színanyagokat, úgynevezett antocia-
nidin festékanyagokat tartalmaznak. Ezért ott-
hon elôállított szárított gyümölcstea-keverékek 

Mályvák a kertben
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alkotói lehetnek, de ugyanígy színezhetünk velük 
sodókat, szörpöket, lekvárokat, sôt likôröket is. 
Ehetô virágok, így friss saláták díszeként is alkal-
mazhatjuk. 

KÖRNYEZETI IGÉNYEIK ÉS TERMESZTÉSÜK  
A legtöbb átlagos adottságú kertben sikerrel ter-
meszthetôk a fajok. Jó minôségû talajon, rendsze-
res tápanyag-utánpótlással és idônként öntöz-
ve, napfényen nevelve szépen fognak virágozni.  
A festô- és mórmályvát érdemes kerítés vagy fal 
mellé, szélvédett helyre ültetni. Termesztésben 

egyévesként termesztendôk (orvosi ziliz, mór-
mályva), vagy kifejezetten elsô évben virágzó 
fajtákkal (festômályva) érdemes dolgozni. Így 
elkerülhetjük a második évre mindenképp megje-
lenô mályvarozsdagomba tüneteit és a szükséges 
növényvédelmi kezeléseket. Szaporíthatók egy-
szerûen helybevetéssel április elsô felében, a tôtáv 
beállításakor vegyük figyelembe a tövek leendô 
méretét. Palántaneveléskor érdemes szemen-
ként vetni mélyebb cserépbe, karószerû gyökerük 
miatt. Az orvosi ziliznél a gyökerek felszedésekor 
a rizómadarabok földbe visszadugásával szintén 
megújíthatjuk az állományunkat, lehetôleg a kert 
egy másik szögletében.

A kertben elhelyezéskor vegyük figyelembe, 
hogy magasra nônek, így háttérnövényként, sze-
gélynövényként vagy hangsúlyos elemként foltban 
rendezzük el ôket. Mivel a fajok hosszan virágoz-
nak, ezért mutatósságukon túl fontos részei a 
méhbarát kerteknek. Az orvosi zilizrôl a nyálka-
tartalmú kifejlett levelek egész nyáron gyûjthetôk, 
ugyanígy a mórmályva és festômályva virágainak 
begyûjtése is szinte napi feladatot jelent. Ôsszel 
az állományok felszámolásra kerülhetnek, vagy 
ha hajlandók vagyunk vegyszeresen védekezni a 
mályvarozsda ellen, hagyjuk áttelelni a töveket.  
A ziliz gyökerét felszedés után röviden mossuk, 
hámozzuk, majd apró kockákra vágjuk és szárítjuk. 
Mindegyik faj esetében a virágok is száríthatók, 
ilyenkor egy rétegben terítsük szét azokat. 

dr. Szabó Krisztina

A fajok minden részében nyálka halmozódik 
fel. Ennek gyógyhatása hideg vizes áztatás 
után toroköblögetôként, köhögéscsillapí-
tóként használható. Teakeveréket is készít-
hetünk hársvirággal, mentalevéllel vagy 
kakukkfûvel társítva. Szintén alkalmas az 
emésztôrendszer hurutos megbetegedé-
seinek kezelésére. Mályvateát azonban ne 
igyunk egyszerre 2-3 hétnél hosszabb ideig, 
hiszen bevonó hatása miatt a bélrendszerben 
gátolja a tápanyagok felszívódását, hosz-
szabb távon az anyagcsere felborulásához, 
felszívódási zavarokhoz és vitaminhiányhoz 
vezethet. 

 Jó tudni!
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A pajzstetvek fôként a dísznövények és 
gyümölcsfák kártevôi közé sorolhatók. 
Váltivarúak, de közülük sok faj képes 
szûznemzéssel is szaporodni. Három nagyobb 
csoportot különíthetünk el, a viaszos, a teknôs 
és a kagylós pajzstetveket. 

KÜLLEMÜK A viaszos pajzstetvek teste szelvé-
nyezett, mindegyikük 3 pár lábbal rendelkezik, 
fehér viasz váladékot képeznek, amikrôl könnyû 
felismerni a kártevôt. A teknôs pajzstetvek abban 
különböznek a másik két csoporttól, hogy nôsté-
nyeik hátoldala megkeményedik, és védôburkot 
képez a tojások felett. A kagylós pajzstetvek tes-
tét kagyló alakú viasz borítja, mely leemelhetô. 
Mindhárom csoportra jellemzô, hogy testük kis 
méretû (0,5-3 cm), a nôstények szárnyatlanok, 
általában csak az 1. stádiumú lárvák képesek 
helyváltoztatásra. A hímek szárnyasak, ám rövid 
életûek, ezért terjeszkedésük elsôsorban passzí-
van történik, szél, rovarok és madarak által, de a 
legjelentôsebb a növényi szaporítóanyaggal tör-
ténô terjedésük. Azonban vannak olyan gyapjas 
pajzstetvek, amik a lárva stádium után is, kifej-
lett alakjukban is képes a helyváltoztatásra. Ilyen 
például a rövid- és hosszúfarkú kósza pajzstetû, 
amik elsôsorban a szobai dísznövényeken jelent-
keznek.

KÁRTÉTELÜK Szívó szájszervükkel a növényi 
nedveket szívogatják, mellyel a növények gyen-
gülését, a levelek idô elôtti lehullását, súlyos 
esetben a növény pusztulását okozhatják. Ezen-
kívül mézharmatot ürítenek, melyen korompe-
nész jelenik meg, ami amellett, hogy esztétikai 
károkat okoz, a növény asszimilációs képességét 
is rontja. A pajzstetvek közül több faj vírusvektor. 

A pajzstetvek között vannak monofág fajok, 
mint a leander-pajzstetû, a tiszafa-teknôspajzs-
tetû, a kagylós kecskerágó-pajzstetû, de vannak 
köztük sok gazdanövénnyel rendelkezô fajok is, 
például a kaliforniai pajzstetû, a közönséges tek-
nôspajzstetû, az eperfa-pajzstetû.

ÁLTALÁNOS VÉDEKEZÉS A védekezés szem-
pontjából fontos a mechanikai védekezés, az 
erôsen fertôzött ágak lemetszése, a kéregtisz-
títás. Emellett érdemes a pajzstetvekre kevésbé 
fogékony növényfajtákat termeszteni. A vegy-
szeres védekezést a lárvaalakban telelô fajok 
ellen tavaszi olajos lemosó permetezéssel lehet 
elkezdeni, majd nyáron az új nemzedék lárvái 
ellen felszívódó szerekkel védekezzünk. A pe-
tealakban vagy imágóként telelô fajok ellen elô-
rejelzés alapján a lárvakelés idején permetezzünk 
felszívódó szerekkel.

Ujvári Péter

A pajzstetvek jellemzôi



Teljeskörű
védelem...
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Talán egyetlen olyan kertet sem találunk a 
világon, ahol ne lenne kerti út vagy ösvény. 
Nagyon sokan a praktikum jegyében térkôvel 
oldják meg ezt a kérdést, ám most lépjünk ki 
a szabályos világból és koncentráljunk az egye-
diségre, különlegességre. 

Egy ház vagy kert stílusához érdemes az utak, 
járdák között is körbenézni, hogy az egyedi le-
gyen és mind a kerthez, mind pedig a lakóépü-
lethez is passzoljon. Sokféle anyag és forma 
között válogathatunk, így érdemes az internet 
segítségét igénybe venni, mert a lehetôségek és 
ötletek tárházával találkozhatunk, kezdve a fa ti-
pegôkön, a kavicsos utakon át a magunk által is 
legyártható lapokig.

SABLONOK Manapság már a barkácsboltokban 
és az interneten is lehet kapni olyan sablonokat, 
melyeket pont arra fejlesztettek ki, hogy ott-
hon, saját magunk is készíthessünk kerti utat, 
melyet olyan vonalban és ívben fektethetünk le, 
ahogy az nekünk tetszik, de ügyes férfikézzel mi 
is csinálhatunk sablont. Elôre elkészített, vízzel 

bekeverhetô készbetonnal ezeket kiöntve olyan 
formájú és nagyságú lépôköveket kaphatunk, 
amilyet csak szeretnénk. Színezô porokkal pedig 
akár különbözô árnyalatokat is létrehozhatunk, 
ami még izgalmasabbá teszi a kertet, például a 
növények színeivel harmonizálva.

EGY KIS FANTÁZIA Egyedivé a lerakás módjá-
val és a díszítésével tehetjük, ugyanis nagyon 
sok olyan növény áll a fûmagon kívül a rendel-
kezésünkre, melyeket közé ültetve, mintegy sze-
gélyezô és összekötô csík jelenik majd meg. Erre 
a legalkalmasabbak a terülô, párnás sziklakerti 
növények, de számos olyan gyógy- és fûszernö-
vénymag kapható, melyekkel a lapok közötti ré-
seket beszórva virágos, illatos kitöltést alkalmaz-
hatunk, így téve még díszesebbé kerti utunkat. 

Nem feltétlenül kell és lehet csak növények-
kel kitölteni a réseket. Kiemelhetjük a járdalapok 
közötti réseket például kaviccsal, melynek meg-
számlálhatatlan formájú, színû és alakú változa-
ta van.

KONTRASZT Aki a jó illatú, természetes anya-
gokat kedveli, apró szemû fenyôkéreggel is ki-
töltheti ezeket a részeket, nagyon jól mutatnak 
úgy is a kövek. Érdemes a lépôkövek közötti 
réseket úgy kialakítani, hogy szép kontrasztot 
hozzunk létre vele, így még érdekesebb része 
lesz kertünknek. Akár úgy is elvezethetjük a la-
pokat, hogy egy-egy részen szétválasztjuk, így 
kis szigeteket is kialakíthatunk, ahova magasabb 
növények kerülnek, így két oldalról haladhatunk 
tovább az úton. Amennyiben ezt oszlopos örök-
zöldekkel vagy karcsú fákkal oldjuk meg, télen is 
remek látványban lesz részünk. Növény helyett 
nagyobb cserepet, amforát is belehelyezhetünk, 
a házhoz illô stílust is követhetünk kertünkben. 

Bárhogy is döntünk, érdemes jól átgondolni, 
esetleg kijárni azt az ösvényt, melyen sokat köz-
lekedünk majd, így biztosan a megfelelô helyre 
kerül a díszként is funkcionáló kerti utunk. 

Bujtás Anikó 

Díszítô kerti utak
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PRÉMIUMTUDÁS A totális gyomirtó szerek soka-
ságában a Medallon-Prémium kategóriának számít. 
Az egyedülálló formuláció a hatóanyag mellett hoz-
záadott természetes tapadásfokozót és ionvédelmi 
rendszert is tartalmaz. Így a Medallon Prémium ki-
váló gyompusztító hatással bír valamennyi magról 
kelô-évelô, széles vagy keskeny levelû gyomnövényre 
azok lepermetezésekor. Ôszi kijuttatáskor még a ná-
dat is jól viszi. A kezelést követô 1 óra múlva hulló 
esô már nem csökkenti a szer hatékonyságát. Fagy-
pont feletti idôjárásban is mûködik.
Elsodródás: Mivel a Medallon Prémium totá-
lis gyomirtó szer (nem szelektív!), elsodródása 
esetén más hasznos növényekben is kárt tehet. 
A kijuttatását ezért idôzítsük lehetôleg szélcsendes 
idôre. Biztonságképpen használjunk védôtölcsért, 
vagy takarással védjük kultúrnövényeinket.

Felhasználás: 3 évesnél idôsebb ültetvényben: szôlô, 
csonthéjas, almatermésûekben hajtásnövekedés kez-
detéig használható.
Dózis: Lakott területek, kiskertek esetén magról 
kelôk ellen: 0,2-0,3 l/1000 m2, évelô gyomokra:  
0,4-0,6 l/1000 m2

Munkaegészségügyi várakozási idô: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: elôírás 
szerinti felhasználásnál nincs korlátozás. 

A Medallon Prémium totális gyomirtó szer 
használata kimondottan jó választás, hiszen min-
den gyomnövény ellen hatékony, a nehezen irtható 
évelôket is beleértve. A Syngenta Kft. többek között 
ezzel a készítménnyel járul hozzá a professzionális 
kertápolás megoldásaihoz. A kis kiszerelésben is kap-
ható Medallon Prémiumot keresse a gazdaboltokban. 
Szabadon megvásárolható készítmény.

Medallon Prémium
Környezetünkben a kártevôk és kórokozók mellett igen korán megjelennek, életre kelnek a gyomok 
is, ezért már a kezdetektôl fontos a rendszeres irtásuk. Gyümölcsösökben, vagy lakott területen, 
temetôkben, vízzel nem borított árokparton, kiskertben, de még a ház körül térkôvel borított 
felületeken is találkozhatunk velük. A MEDALLON PRÉMIUM totális gyomirtó használata segít elkerülni 
a kapálást és a kapálás okozta derékfájást. Ez a készítmény a már kikelt gyomnövények zöld növényi 
részén felszívódva, majd innen a gyökérbe lejutva fejti ki gyomirtó hatását. (A talajból késôbb kelô 
gyomokra nincs hatása). A tünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpenövésben, levél- és 
hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a gyom elpusztul.

Switch 62,5 WG 
a nagyágyú a gombák 
elleni védelemben!
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A teraszunkon nyugalomban, csendben üldö-
gélve, csodálatos dolgokat figyelhetünk meg a 
környezetünkben. Ilyenkor észlelhetjük az apró 
kertlakókat, amelyek élik mindennapi életüket: 
lepék, rovarok, békák és madarak. Némi oda-
figyeléssel, gondos kertrendezéssel, megfelelô 
metszéssel és észszerû növényválasztással 
maradásra is bírhatjuk a belátogatókat. 

A MADARAK búvóhelyet, fészekrakó helyet 
és táplálékot keresnek. A szivárvány színeiben 
pompázó virágok vonzzák a rovarokat, amiket a 
cinegék, poszáták is szívesen fogyasztanak. Ha 
sövényt telepítünk, gondoljunk az ôshonos fajokra 
is, például a mogyoróra, galagonyára, magyalra, 
és ne csak a tujaféléket részesítsük elônyben. 
A kert nyugodtabb részében kialakíthatunk na-
gyobb, összefüggô fa- és cserjecsoportot, lehetô-
leg sûrûn elágazó ágú növényekbôl – itt a mada-
rak könnyebben találnak fészkelôhelyet, továbbá 
védelmet nyújt a macskák ellen is.

A DÍSZFÁINK közül jó választás a fûz, a kôris, 
a nyír, a tölgy, a berkenye is, ezeken sok olyan 
hernyó és rovar él, amely táplálékul szolgálhat. 
Nyáron a gyümölcsfáink, a cseresznye, a meggy, 

az alma, a körte és az eperfák is kiváló eledelek, 
aminek persze nem mindig örülünk. Ne feledjük, 
ôsszel a bogyótermésû növények csalogatják be 
a kertünkbe a hasznos madarakat, így bátran ül-
tessünk borostyánt, vadszôlôt, tûztövist, bodzát, 
borbolyát, magyalt és a klasszikus madárbirset. 

A PÁZSITUNK megfelelô élôhely lehet a csigák, 
a földigiliszták és több rovar számára, melyeket 
a rigók és a vörösbegyek fogyasztanak szívesen. 
Amennyiben fûnyíráskor kihagyjuk a gyep egy 
részét, nyíratlan gyepfoltok keletkeznek, ahol 
számos kéretlen gyom is életre talál, úgymint a 
bogáncs, a gyermekláncfû stb., ezzel remek élôhe-
lyet biztosítva számos élôlénynek. A telelô mada-
raink rovarokkal és bogyókkal táplálkoznak. Enyhe 
és hómentes teleken magunk is tapasztalhatjuk, 
hogy alacsonyabb az egyedszám az etetôink kör-
nyékén, ilyenkor a madarak kerülik a lakott terü-
leteket, hiszen a természet is ellátja ôket élelem-
mel. Ha nagyobb levélkupacokat hagyunk az ôszi 
avarhullásból és letakarjuk ágakkal a szél kárté-
tele elôl, a békák és sünök is védelemre lelhetnek 
nálunk. 

Tavasz végétôl madáritatók kihelyezésével 
érhetjük el, hogy minél többször lássunk énekes-

Figyeljünk, többen is lakják a kertünket
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madarat a kertben, de ügyeljünk a „macskabiztos” 
elhelyezésre. Odúkat bármikor kihelyezhetünk, 
több énekesmadár egy évben akár háromszor is 
költhet. Érdemes odafigyelni az odúk tájolására, 
rögzítésére.

Minél természetesebb egy kert, annál több 
rovar él benne, ami vonzza a madarakat, így 
fennáll a körforgás. A „rovarbarát” kert létrejöt-
tét elôsegíthetjük, ha egy részében meghagyjuk a 
természetes avart, itt felszaporodhatnak a férgek 
és rovarok, amiket a madarak kikapirgálhatnak. 
Éléskamrát jelenthet egy nagy fatuskó, vagy egy 
nagyobb törzsdarab, ami szépen korhad. Nyáron 
ne vágjuk gyakran és túlságosan rövidre a füvet, 
használjunk kaszát, sarlót a fûnyíró helyett. 

A BÉKÁK is nagyon hasznos munkát végeznek a 
környezetünkben, sok köztük a védett faj. Amire 
nem is gondoltunk eddig: a vízóraaknák és pincék 
sajnos békacsapdaként funkcionálnak, itt lassan 
eléhezve akár évekig, egészen halálukig sínylôd-
hetnek. Idônként vizsgáljuk át ezeket a helyeket, 
és a bent lakó vendéget engedjük szabadon.

A PILLANGÓK tánca szemet gyönyörködtetô. Ha 
élvezni akarjuk, törekedni kell arra, hogy egész 
évben, vagy legalábbis hosszú ideig nyíló virág-
fajokat szerezzünk be. A legismertebb ilyen faj 
a nyári orgona, ami kiváló évelô növény, varázs-
latos színekben egészen ôszig díszíti kertünket 

virágaival. A bodza, a gyöngyvesszô, a büdös-
ke, a sétányrózsa igazi lepkecsemege. A loncok, 
petúniák, lángvirágok, estikék a lebegô szenderek 
kedvencei. A futónövényeket is kedvelik a pillan-
gók, például a hajnalkaféléket, a ledneket vagy a 
szagosbükkönyt. A zöldségeskert is rejt nektárt, 
a vöröshagyma a második évben felmagzik és 
fehér gömbvirágzatot hoz, mely nappal a csíkos 
virágcincéreknek, este a kisebb bagolylepkéknek 
ad élelmet. Ha lehet, alakítsunk ki árnyékosabb 
részeket is az éjjelilepke-fajoknak, például a ba-
golylepkék, araszolók, szenderek számára, ahová 
el tudnak bújni a nappali fény elôl.

Az állatbarát kertben törekednünk kell a vegy-
szermentes kertfenntartásra. A kártevôk ellen a 
természetes védelmet is nyújtó növénytársítást 
használjuk, pl. büdöske, körömvirág, fokhagyma, 
melyek távol tartják a kártevôket.

Ha mégis szükséges a permetezés, alkalmaz-
hatunk csalánlevélbôl készült oldatot, de a „rovar-
szállónkba” beköltözött kis pöttyös katicabogarat, 
és a fényre is gyakran repülô fátyolkákat is bevet-
hetjük, mint a kártevôk természetes ellenségeit.

A felkészült mezôgazdasági boltokban számos 
vetômag, vegyszermentes trágya és megfelelô 
növényvédô szer kapható, a szakszerû tanácsok 
mellett. 

Bors Anita

Kerti tipp
Készíthetünk „rovarhotelt” is, melyben szá-
mos hasznos rovar lelhet otthonra, például 
a katicabogarak, amelyek a levéltetveket fo-
gyasztják, valamint a méhek és a pillangók, 
amelyek növényeink beporzásában segédkez-
nek. Az elkészítése sokkal egyszerûbb, mint 
gondolnánk. Szinte bármilyen, a kertünkben 
is fellelhetô természetes anyag megfelel 
alapanyagnak: kövek, lyukacsos tégla, cserép, 
kéregdarabok, ágak, fúrt lyukakkal csinosított 
vastagabb ág, hasított fa, nád, bambusz, to-
boz, dióhéj.

Fotó: Thomas Bresson






