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Az idei év alaposan megtréfálta a kertbaráto-
kat. Az év eleji több hónapos szárazság után 
a nyár hirtelen lezúduló nagy mennyiségû 
csapadékkal, jéggel, viharokkal érkezett. 
Növényeinknek nemcsak vízre, hanem táplá-
lékra is szüksége van. Az alábbiakban igyek-
szem általános gondolatokat megfogalmazni a 
növények táplálásáról. 

Gazdálkodóként magam is megtapasztaltam az 
idôjárás szélsôségességét. Csemegeszôlô-tôkéim 
hatalmas, 25-30 cm-es fürtökkel hálálták meg a 
törôdést, az új metszésmódot. Azonban a virágzás 
közepén egy tartós, több napos csapadékos perió-
dus miatt a fürtök gyengén termékenyültek. 

A VÍZEN TÚL Sokszor tapasztalom, hogy a virág-
földbe, normál méretû cserépbe ültetett növényrôl 
a gazdája azt gondolja, elegendô sûrûn locsolnia és 
ezzel már minden szükségletét kielégítette a nö-
vénynek. Párhuzamot vonva a virágcserép és egy 
gyönyörû nyírt pázsit között: ha napi rendszeres-
séggel átmosott talajban élô füvünk nem kap táp-
lálékot mûtrágya vagy szerves trágya formájában, 
a kezdeti haragoszöld szín fakóra, majd sárgára 

változik. A rendszeres öntözés gyakorlatilag ki-
mossa a tápanyagot a felsô talajrétegbôl. Ezt ta-
pasztalhatjuk kertünkben is, ahol a fák, növények 
veszik-veszik ki a tápanyagot a talajból. 

HIÁNYTÜNETEK A kertészkedôk gyakran beteg-
ségnek azonosítják a kezdôdô, vagy a már szélsôsé-
ges tápanyaghiányt is. A teljesség igénye nélkül né-
hány fontosabb hiánytünetrôl érdemes beszélnünk.

Az alaptápanyagok közül, a nitrogénhiánynál a 
tünetek az idôsebb leveleken figyelhetôk meg: fa-
kulnak, nem szép zöldek, valamint a növekedésük 
lelassul, gyengén fejlôdnek.

A foszforhiány kevésbé látványos. Ilyenkor a 
növény gyökérképzôdése, valamint a virágképzôdés 
és termékenyülés gátolt. A növényeken lilás, anto-
ciános elszínezôdés jelenhet meg. A virágok mérete 
is eltér a normálistól.

A káliumhiány hasonlít legjobban egy beteg-
ségre. A levélszéltôl induló sárgulás, majd a levél-
erek közötti száradás könnyen betegségnek azono-
sítható.

PÓTLÁS Az alaptápanyagok viszonylag könnyen 
pótolhatók a gazdaboltokban kapható PK-, vagy 
NPK- (nitrogén-foszfor-kálium) tartalmú mûtrá-
gyákkal. Míg a PK-nál például 0-10-20% (PK) ösz-
szetételben, addig az NPK-tartalmúaknál a legvál-
tozatosabban keverednek a hatóanyagok. Kiskerti 
felhasználásra a 15-15-15%, vagy 8-15-15% ösz-
szetételû komplex, illetve kevert mûtrágyák kapha-
tók. Míg az elôzôk minden granulátumszemcsében 
ugyanazt az összetételt hordozzák, addig a kevert 
mûtrágyák a gyártás során eltérô százalékban tar-
talmazhatják a hatóanyagokat. Míg a PK, tehát 

Gondolatok a növénytáplálásról…

Kerti tipp
Fontos tudni azt, hogy az ôsszel kijuttatott, 
és esetleg beforgatott, vagy beásott mûtrá-
gya nedves idôben tavaszra már feltárul, és 
a nehezen oldódó foszfor és kálium is felve-
hetôvé válik növényeink számára.

Címlapfotó: 
15539587 © Maite Lohmann | Dreamstime.com
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nitrogént nem tartalmazó (ôszi) mûtrágyákat érte-
lemszerûen az ôszi hónapokban használjuk, addig 
az NPK-tartalmúakat szinte egész évben használ-
hatjuk tápanyag-visszapótlásra. 

A mûtrágyák között is mindenki megtalálja 
a szükségleteinek és pénztárcájának megfelelô 
tápanyagot. Az elkövetkezô hónapokban kiszórt 
mûtrágyák fôként tavasztól fejtik ki hatásukat gyü-
mölcsfáinkra, szôlôtôkéinkre. 

TÚLZÁS NÉLKÜL Pázsitunk táplálására szinte 
professzionális szintig fejlesztették már a kapha-
tó mûtrágyákat. Hosszú hatástartam, vagy csak 
a nedvesség hatására leadott hatóanyag jellemzi 
azokat. Különleges bevonattal rendelkezhetnek 
vagy mikroelemekkel dúsítottak. Az öntözôrendszer 
ôszi leállítása elôtt kiszórt gyeptrágyát a pázsit is 

meghálálja. Nem szabad azonban túlzásokba esni, 
a gazdaboltokban is felhívják a figyelmet a túl-
zottan magas nitrogéntartalmú gyeptrágyák ôszi 
használatának elkerülésére. A sok nitrogén hatásá-
ra a fû igaz dúsabb lesz, de a sejtfalak vékonyabbá, 
lédúsabbá válnak, könnyebben megbetegednek. 

A dús, erôs fû egy havas periódusban könnyeb-
ben megbetegszik, a fuzáriumos hópenész tönkre-
teheti féltve ápolt gyepünket. A rutinos pázsittu-
lajdonosok tudják, hogy nem a levegôbe beszélek, 
hiszen a legyengült, kiritkult pázsitot nagyon nehéz 
újra visszaállítani régi pompájába. 

Ne sajnáljuk növényeinktôl a törôdést! A leg-
egyszerûbb NPK 15-15-15 (%)-tól a félprofi Subst-
ral, vagy Profi Scotts Everris gyeptrágyákon át ké-
nyeztethetjük azokat. 

(A folytatásban a tavaszi hónapok mezo- és 
mikroelemhiányairól, a felismerésükrôl, valamint a 

pótlási lehetôségekrôl is szólunk.) 
Andrej András
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Az ôsz beálltával rendszerint alábbhagy a 
lelkesedésünk, kevesebb figyelmet fordítunk a 
kiskertre. Pedig ôsszel is lehet vetni bizonyos 
zöldségféléket. Kevesen próbálkoznak vele, sokan 
talán nem is tudják, hogy mi a különbség az ôszi 
és a tél alá vetés között. 

Az ôszi vetés lényege, hogy ekkor vetünk el zöld-
ségeket, melyek megerôsödve, de nem kifejlôdve 
mennek bele a télbe, majd a hidegeket átvészelve, 
korán kezdik meg tavaszi fejlôdésüket. 

A tél alá vetés fôként ott jöhet jól, ahol tavasz-
szal a talaj szinte sáros, lassan szárad ki annyira, 
hogy megfelelô morzsalékos magágyat tudjunk ké-
szíteni. A tél alá vetés lényege inkább az idônyerés. 
A mag földbe kerül, de tél elôtt nem kel ki, azaz 
akkor kell ezt megtennünk, amikor a hômérséklet 
5 fok alatt marad, de még nem fagy. Tavasszal az-
után a neki kedvezô legkorábbi idôpontban csíráz-
ni, majd fejlôdni kezd a növény.

ÔSZI VETÉSRE olyan növényeket válasszunk, 
amelyek bírják a fagyokat. Ilyen például a saláta, 
a fagytûrô spenótfajták, a fokhagyma, néhány 
zöldborsófajta, a téli sarjadékhagyma. Ôsz köze-
pén, általában szeptember végén, október elején 

érdemes ezeket a 
szokásos módon 
elvetni. Fontos, 
hogy a növény 
még a tél beáll-
ta elôtt kikeljen 
és megerôsödjön, ezáltal képes átvészelni a telet. 
A hagyományos vetéshez, duggatáshoz képest akár 
egy-másfél hónappal korábban szedhetünk az így 
termesztett zöldségekbôl. A fokhagymát érdemes 
30 centis sortávra és 10-15 centis tôtávra duggat-
ni, ebbôl június végén, július elején már kész, érett 
fokhagyma szedhetô, ráadásul általában nagyob-
bak is a hagymák, mint tavaszi duggatáskor.

Hagymát a szokásos módon duggassunk, de 
arra figyeljünk tavasszal, hogy szedjük fel a zöld-
hagymát, mert az ôszi duggatású hagymát hideg 
hatás éri, mely során virágszárat fejleszt, azaz 
nem fejesedik ki a hagymája. A sóska évelô, de a 
spenótfajták között találni áttelelôt. Mindkettôt 
soronként vessük, ne túl sûrûn. A sóska elôbb 
gyengébben fejlôdik, míg a spenót gyorsabban.  
A saláta ismerten jól bírja a hideget, elsô zöldsé-
günk a kertbôl a zöldhagyma, a retek mellett.

TÉL ALÁ VETÉSHEZ elsôsorban olyan növényeket 
használhatunk, amelyeket kora tavasszal szoktunk 
vetni, azaz egyébként is bírják a hidegebb idôt. 
Így járhatunk el a saláta, spenót, sóska esetében 
is. A lényeg, hogy olyan hidegben vessünk, hogy 
a magvak ne induljanak fejlôdésnek. Ezek ideális 
esetben tél végéig nyugalmi állapotban várják majd 
a tavaszt, hogy a talaj víztartalma hatására meg-
duzzadjanak, a kezdôdô melegedés mellett pedig 
kicsírázzanak, majd növekedni kezdjenek. Végered-
ményben a mák vetése is tekinthetô tél alá vetés-
nek, ugyanis február végén sokszor a hóra szórják, 
mégis kikel, fejlôdik. 

Ha mégsem sikerülne az átteleltetés, ne csüg-
gedjünk! A tavaszi, hagyományos vetéssel pótol-
hatjuk a hiányt. Viszont ha bejön, úgy hetekkel, 
hónapokkal korábban juthatunk zöldséghez.

Mátyás Dominik

Ôsszel is vethetünk

Kerti tipp
A petrezselyem, a pasztinák, a sárgarépa 
esetében is lehet a tél alá vetést alkalmazni, 
de nem mindig sikeres a próbálkozás. Ritká-
san kelhet ki a gyökérzöldség, vagy enyhe 
télen korán kikelhet, s mivel fagyot is kap, 
még abban az évben felmagozhat, nem ne-
vel ehetô gyökeret. Viszont amelyik kikel, 
hetekkel korábban hozhat zöldet – akár áp-
rilisban szedhetünk friss petrezselyemlevelet 
és már májusban sárgarépát. Céklát, répát, 
mángoldot ne vessünk télre, mert tavasszal 
egybôl magszárat nevel.
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A körtét több ezer év óta ismerik, elsô nemesített 
fajtáit a görögök kísérletezték ki, a rómaiak 
korában pedig már negyven különbözô fajtát 
is termesztettek. Szerencsések voltak, mert az 
akkori idôkben még nem kellett szembenézniük 
a ma már jelentôs körtekártevôvel, a körte-
levélbolhával, ami napjainkban igencsak 
megkeseríti a körtetermesztôk életét. 

Általában európai elterjedésûnek tartják, de meg-
találták Közép-Ázsiában, és az amerikai konti-
nensre is behurcolták. Magyarországon 1885 óta 
tudnak elôfordulásáról, de igazán az utóbbi évti-
zedekben, az 1960-as évektôl, az intenzív növény-
védelem kezdetétôl napjainkig vált a körte elsô 
számú közellenségévé. Hazánkban három körte-
levélbolha-faj is károsít, de mind közül a füstös-
szárnyú körtelevélbolha a legjelentôsebb kártevô.

KÜLLEM Az apró kifejlett rovar testhossza szár-
nyak nélkül 1,5-2 mm, színe a sárgászöldtôl a 
barnáig, szürkésbarnáig, vörösesbarnáig alakul. 
Méretes, füstösen áttetszô két pár szárnya van, 
valamint hosszú csáp is tartozik az állatkához. 
Szájszervük szúró-szívó, három pár lábukból a 
harmadikkal ugrani is képesek. A lárva sötétsárga, 
lapos, a tojásból kikeléskor még mozgásra képte-
len, csak kapaszkodni képes, mozdulatlan. Több 
fejlôdési stádiumon át lesz belôle szárnyas imágó.

TAVASZTÓL ÔSZIG A kifejlett egyedek a fás ré-
szek védett helyein, vagy az avar közt telelnek. 
Tavasszal már nagyon korán, rügypattanás elôtt, 
az elsô napsütéses idôben elôjönnek, és megkez-

dik párzásukat, peterakásukat. A telelô nemzedék 
egyedei még a fás részekre helyezik nagyszámú 
tojásaikat, a késôbbiek már a fakadó hajtások-
ra, lomblevelekre, gyümölcsre. A fejlôdô lárvák a  
fiatal hajtásokat, szirmokat, levélkezdeményeket 
csoportosan szívogatják, majd a kifejlett bolhák 
tovább károsítanak. Mivel évente 5-6 nemzedé-
kük is van, így kora tavasztól késô ôszig megta-
lálhatók a körtésekben. Nyáron mindig újabb és 
újabb fiatal levelekre vándorolva veszélyeztet-
nek, a gyümölcsön is megtelepszenek. Táplálko-
zásuk során legyengítik a fát, a levelek besod-
ródnak, deformálódnak, kicsik maradnak, késôbb 
elhalnak, lehullhatnak. Szívogatásuk hatására a 
hajtások növekedése megreked, a vesszôk rövid 
ízközûek lesznek, a fiatal gyümölcs torzul, kicsi 
marad. Súlyos esetben korai gyümölcshullás is 
bekövetkezhet. A lárvák rendkívül sok mézhar-
matot választanak ki, amely édes szirupként 
szinte csurog a fán, a leveleken, a gyümölcsön. 
A bôséges mézharmatot a méhek, darazsak, sôt 
legyek is elôszeretettel keresik fel. A mézharma-
ton fekete korompenész telepszik meg, ami gá-
tolja az asszimilációt, rontja a gyümölcs minôsé-
gét, kereskedelmi értékét. Ez az elfeketedés már 
messzirôl árulkodik egy-egy fa súlyos fertôzött-
ségérôl. 

A körtelevélbolha évente rendszeres tömeges 
felszaporodásra képes, mert nyárra már vegyes 
populáció van jelen egyszerre, és a különbözô 
fejlôdési stádiumú kártevôk más-más típusú sze-
rekre érzékenyek, azonfelül a populációk a szerek 
többségével szemben pár év alatt gyakran ellen-
állóvá is válnak. Kevés a természetes ellensége a 
széles hatásspektrumú szerhasználat miatt, vala-
mint a körte azon sajátossága, hogy sûrû a ko-
ronarendszere és sok vízhajtása fejlôdik, szintén 
kedvez a kártevô térhódításának. Sajnálatos az 
is, hogy a korábbi hatékony szerek közül többnek 
visszavonták az engedélyokiratát.

Általában az a jellemzô, hogy a nagyobb nö-
vekedési erélyû fajták az érzékenyebbek, mert ott 
van lehetôség újabb és újabb fiatal zsenge leve-

Mitôl feketék a körtefák?

Füstösszárnyú körtelevélbolha-imágó 
(Fotó: Molnár Szilárd)
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let találnia a kártevônek a továbbszaporodásra. 
A legérzékenyebb fajták közé tartoznak pl. a ná-
lunk legnépszerûbb Bosc kobak körte, valamint a 
világon legelterjedtebb Vilmos körte.

A VÉDEKEZÉS ellene összetett. Érdemes met-
széskor már szellôs koronát kialakítani, hogy 
permetezéskor hozzáférhetô legyen a belsô ko-
ronarész. Ugyanakkor ajánlott kerülni az erôtel-
jes metszést, hogy elkerülhetô legyen az intenzív 
hajtásnövekedés, ami kedvezô a bolhák szaporo-
dására. Megéri az év közbeni zöldmetszés, a haj-
tásválogatás, a vízhajtások gyérítése, mert ezzel is 
csökken a kártevô élettere. Célravezetô visszafog-
ni a túlzott nitrogénadagolást, mert az felesleges 
hajtásnövekedést okozhat. 

A legsarkalatosabb pont a megfelelô idôben 
a jó rovarölô szer megválasztása. A tél végi olaj 
hatóanyag-tartalmú lemosó permetezés gyérí-
ti a kártevô egyedeit, majd a leghatékonyabbak 
a tavaszi védekezések, amikor fôleg a lárva stá-
dium ban lévô populációk vannak jelen, mert ezek 

sikerei alapozzák meg a késôbbi fertôzési hely-
zetet. Szabadforgalmú szerek lehetnek ellene az 
Agrokén, Nevikén (Extra) lemosókként, a Surround 
WP riasztó, repellenes szerként, valamint Spilan, 
és Mospilan 20SG a lárvák, illetve imágók ellen. 
Nyert ügy akkor van, ha július végéig nincs töme-
ges felszaporodás.

Taxner Ágnes

Kerti tipp
Tanácsos a Surraund WP készítményt a korai 
védekezésekre alkalmazni, mert a szer repel-
lenes hatása ekkor tud a leghatékonyabban 
érvényesülni. Vegetációban, a rovarölô sze-
rek mellé célszerû lúgos hatóanyagú adalék-
anyagot (káliszappant, mosószappant, vagy 
akár mosogatószert is) keverni, mert ezek 
oldják az állatot védô mézharmatot, így lesz 
hathatós a védekezés. 
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JÓ SZERVÁLASZTÁS – ÚT A SIKERHEZ!
A sokszínû kiskertünk elvetett vagy palántázott nö-
vényeit más és más gombabetegségek támadhatják 
meg. Hagymafélék, saláta, rukkola, borsó, bab, diny-
nye, káposztafélék, gyökérzöldségek, cékla és para-
dicsom esetében lisztharmat, rozsda, fehérpenész, 
peronoszpóra, paradicsomvész, alternária, valamint 
további betegségekkel is találkozhatunk. Rosszabb 
esetben e kórokozók ellen zöldségfajtánként külön- 
külön szükséges védekezni, más és más szerekkel, 
kombinációkkal, ami igen nagy kihívást jelentene 
mindenki számára. 

Jó hír, hogy cégünk, a Syngenta Kft. Amistar 
gombaölô szerét választva egyetlen készítménnyel 
a felsorolt valamennyi gombabetegség támadását 
vissza lehet „verni”!

Az Amistar az eddig ismert legszélesebb ha-
tásspektrumú, sok növénykultúrában használható 
felszívódó gombaölô szer. Önmagában kijuttatva is 
hatékony a fertôzô gombák blokkolására. Gombaölô 
hatása mellett jelentôs a növényre gyakorolt kondi-
cionáló-zöldítô tulajdonsága is. 

AZ AMISTAR AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSA: 
Általánosságban elmondható, hogy az Amistart az 
alábbiak szerint javasolt alkalmazni:
• betegség tüneteinek megjelenése elôtt per-

metezzük ki pl. uborka-, cukkini-, dinnye-, 
hagyma- és tökfélékben.

• Gyökérzöldségek, paradicsom, tojásgyümölcs 
esetében pedig az elsô tünetek megjelenése-
kor kezdjük el a védekezést (lisztharmat, paradi-
csomvész, alternária, rozsdabetegségek ellen). 

Korlátozás: Szezonban (növényenként eltérôen): évi 
2-3 védekezés engedélyezett Amistarral.

Házikerti felhasználás: 7-10 ml/4-10 l vízben/100 m2

Járványveszélyes idôszakban a magasabb dózis 
(10 ml/10 l vízbe/100 m2) indokolt lehet.

Az Amistar készítmény ampullás kiszerelésben is 
megvásárolható. Keresse bizalommal  

a Gazdaboltokban, valamint  
az Oázis és Hermész áruházakban.

Bonyolult dolgok egyszerû megoldása: Amistar
A szerencsések táborához tartoznak azok az emberek, akiknek módjukban áll veteményest létrehozni. 
Legyen az bárhol: erkélyen ládákban, néhány m2-es kis területen, vagy egy igazi nagy kertben. 
Mostanság, a kijárási veszélyhelyzetben még jobban felértékelôdik ez a tevékenység, hiszen napi 
elfoglaltságot és mozgást is ad, fôként pedig azért, mert a megtermelt saját zöldségféléinkkel 
ízletesebbé tehetjük a mindennapi étkezéseinket. Ezért az elkövetkezendô idôszak fontos feladata lesz, 
hogy megóvjuk veteményünket a gombabetegségektôl, amelyek spórái a széllel hamarosan érkeznek.



7

Az alma és a körte is ízletes, egészséges, 
vitaminokban gazdag gyümölcsünk, legyen 
akár zöld, sárga vagy piros színû a héja. Kedvelt 
gyümölcs az idôsebb és a fiatalabb korosztály 
körében egyaránt. A nyár végén jön el a 
betakarítás ideje. Lényeges azonban, hogy a 
megfelelô idôben szüreteljünk és a megfelelô 
módon tároljuk a gyümölcsöket, hogy zamatukat 
ôsszel, télen, de akár még kora tavasszal is 
élvezhessük. 

MIKOR KEZDJÜK A BETAKARÍTÁST? A betaka-
rítás jó idôzítése, megfelelô szervezése és lebo-
nyolítása a „végtermék” minôsége szempontjából 
kiemelkedô fontossággal bír. Az almát és a körtét 
ne takarítsuk be túl korán, mert a gyümölcsök 
nem jutnak elegendô napfényhez, és nem lesz-
nek elég ízletesek. A körtét azonban ne hagyjuk 
túl sokáig fenn a fán, mert akkor nem lesz elég 
zamatos. 

Az érettség számos tényezôtôl függ, szó-
val nem könnyû feladat a szüret pontos idejét 

meghatározni, az idôjárásnak van a legfontosabb 
szerepe. A fajtákra vonatkozó átlagos érési idô 
mind az alma és körte esetében is lehet kissé 
korábban vagy késôbb, mivel nagyban befolyá-
solja, hogy a gyümölcsöket mennyi napfény érte. 
Fontos még a fa elhelyezkedése a kertben, vala-
mint a gyümölcs fajtája is (korán vagy késôn érô 
fajta), amit figyelembe kell vennünk a betakarítás 
megfelelô idejének meghatározásakor. 

ALMA SZÜRETELÉSE, TÁROLÁSA A szedési 
érettség megállapításánál a nyári és ôszi almák, 
illetve a téli almák között eltérés van. A nyári 
és az ôszi almák azonnal fogyaszthatók. A téli 
alma azonban utóérô gyümölcs, vagyis nem a fo-
gyasztási érettség állapotában szedjük le a fáról, 
hanem korábban, amikor a leghosszabb ideig és 
a legjobb minôségben tárolható. 

A télialma-fajták gyümölcsét akkor kell le-
szüretelni és betárolni, amikor az alma a fajtá-
ra jellemzô nagyságát és színét elérte, a magja 
barna és könnyen leválasztható a termônyársról. 
Ez az érettségi állapot a legtöbb almafajtánál 

Kezdôdik az alma-,  
körte- és diószüret…
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szeptember elsô felében következik be. Az almák 
szedését a fa alsó ágain és a korona belsejében 
kezdjük meg, majd fokozatosan haladunk felfelé, 
illetve kifelé, mert így lesz a legkevesebb hullott 
és sérült gyümölcs. A tárolásra szánt almát min-
dig a kocsányával együtt szedjük le, mert így a 
tárolás folyamán kevésbe fertôzôdnek romlást, 
rothadást okozó kórokozókkal. A leszedett almát 
minél elôbb hûvös, védett helyre tegyük, nehogy 
felmelegedjen. Az ideális tároló állandó hômér-
séklete + 1-2 °C, a páratartalma pedig 85-90%, 
melyet a házi gyümölcstárolókban általában 
nem lehet elérni, tehát a megközelítésükre kell 
törekednünk. A tárolt almákat kéthetente át kell 
válogatni és a romló gyümölcsöket ki kell szedni 
a hibátlanok közül, mert megfertôzik az egész-
ségeseket.

A KÖRTE BETAKARÍTÁSA A legkorábbi körte-
fajták már júniusban érnek, és a téli fajták akár a 

következô év tavaszáig is eltarthatók. Megfelelô 
tárolás mellett, vagyis a körte fogyasztási idénye 
nem rövidebb, mint az almáé. A nyári fajtákat az 
érés kezdetén kezdjük szedni. Az ôszi és a téli 
fajtákat pedig akkor, amikor teljesen kifejlôdtek, 
de még zöld alapszínûek. A körtét csak kézzel 
szabad szüretelni. A szüreti idô megállapítása itt 
sem könnyû. Nagy veszély, hogy a késôn szedett, 
hatalmas gyümölcsök a földre hullnak és úgy 
megsérülnek, hogy tárolásra nem használhatók 
fel. Lehetôleg egy rétegben, kamrában, szobában 
tároljuk. A gyümölcsök fokozatosan érnek, ezért 
gyakran át kell vizsgálni azokat is.

A DIÓ BETAKARÍTÁSA A diószüret legkoráb-
ban akkor kezdhetô, ha a kopáncs alatt a dió 
héja barnulni kezd. Ez a diókopáncs repedésének 
kezdete elôtt 1–4 héttel áll be. A diókopáncs 
repedésének kezdetekor betakarított termés 
bele a legszebb, világoscser-színû. A diótermés 
betakarítását akkor érdemes elkezdeni, amikor a 
zöld burok többsége már felrepedt. Ezt a dióról le 
kell választani, és a friss diót padláson, kamrában 
száraz helyen, vékony rétegben kiterítve meg kell 
szárítani. A diófákról apró, óvatos ütésekkel kell 
leválasztani azokat a terméseket, amelyek ma-
guktól nem hullnak le. A durva sérülések ugyanis 
nehezen forrnak be és az ütésektôl megsérülnek 
a termôrügyek is.

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
Azokat a diókat, amelyeknek a héja nem 
repedt fel, egy-két napig mûanyag zsákban 
kell fülleszteni, amelynek hatására a zöld 
burok leválik. 
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A szôlôsgazdák éves munkálatai közül a 
legnagyobb jelentôségû a termés betakarítása, 
vagyis a szüret. Az egész évi munkánk és 
fáradozásunk szó szerinti gyümölcsét kapjuk meg, 
amelyet frissen, csemegeszôlôként fogyasztunk, 
vagy feldolgozzuk a must- és borkészítés során. 
Nagyon fontos, hogy a legkedvezôbb minôségû és 
összetételû termést takarítsuk be. A borminôség 
szempontjából a szüret helyes idôzítése kiemelt 
jelentôségû tényezô, melyre nagy figyelmet kell 
fordítanunk. 

AZ ÉRETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A friss fo-
gyasztásban hasznosított csemegeszôlôk ese-
tében a borszôlôkkel összehasonlítva a szüret 
idôpontja kisebb jelentôségû, de nem elhanya-
golható szempont. A borszôlôkkel ellentétben 
ugyanis ezeket a fajtákat nem szükséges kima-
gasló mustfokkal betakarítanunk, a fogyasztási 
élvezhetôségüket sokkal inkább a bogyóhús ro-
pogós állaga, a sav-cukor arány és a jellegzetes 
aromaanyagok minôsége határozza meg. Az 
étkezési szôlôfajták szüreti idôpontjának meg-
határozásakor vegyük figyelembe a szôlôfajta 
genetikailag kódolt érési idejét. A legkorábbi 
érésû fajták (pl. Csaba gyöngye) már a legtöbb 
évben július végén elérik a fogyasztási érettsé-
get, míg néhány igen késôn érô fajta (pl. Afúz 

Ali) csak október közepén érhetik el ezt az álla-
potot és nem is feltétlenül minden évben és ter-
môhelyen képesek megfelelôen beérni. E fajták 
szüretét akkorra idôzítsük, amikor már a bogyók 
színe többé-kevésbé homogén, kóstolás közben 
pedig a fajtára jellemzô íz- és aromaanyagok (pl. 
muskotályos ízek) jól felismerhetôk, a cukor- és 
savérzet pedig harmonikusnak érezhetô. Semmi 
esetre se várjuk meg a termés túlérését e fajták 
esetében, mivel ilyenkor már a bogyók vizet ve-
szítenek, így élvezeti értékükbôl és – nem elha-
nyagolható módon – tömegükbôl is veszítenek. 

PRÓBASZÜRET A borszôlôk és ritkábban a cse-
megeszôlôk betakarításának idôzítésében haszná-
latos eljárás az ún. próbaszüret. Ennek az a lénye-
ge, hogy az ültetvénybôl a bogyók zsendülésétôl 
kezdôdôen, azonos idôszakonként (1-2 hetente) 
reprezentatív mintát gyûjtünk. A dûlô különbözô 
pontjairól véletlenszerûen begyûjtött, legalább 
200 bogyóból álló mintából kipréselt mustban 
legalább a cukortartalmat és a savtartalmat cél-
szerû megvizsgálnunk minden alkalommal. 

A cukortartalom meghatározásához kisüze-
mi szinten is könnyen hasznosítható optikai 
mûszer a refraktométer. A kapott refrakcióér-
tékbôl közvetlenül átszámítható a must gramm/

Mikor szüreteljünk?

1. kép: Refraktométerrel kapott skálák közül a jobb oldali 
mustfokértékeket közvetlenül felhasználhatjuk
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liter értékben megadott cukortartalma vagy bár-
milyen más skála szerinti érték (1. kép). Az érett 
szôlôk jellemzôen 200-220 g/l cukortartalommal 
rendelkeznek.

Az érett termés mustja kb. 25-30-szor na-
gyobb koncentrációban tartalmaz cukrot, mint 
savakat. A laboratóriumban egyszerû titrálással 
meghatározható savtartalom eredménye alapján 
meghatározható ez az arányszám is.

„ÁRULKODÓ JELEK” A termés érettségének van-
nak olyan határozott botanikai jellegzetességei is, 
amelyek segíthetnek a szüret idôzítésében. Egyes 
szôlôfajták esetében a fürt- és bogyókocsány érett 
állapotban részben elfásodik. Ilyenkor rendszerint 
már a bogyó beltartalma kimagasló (2. kép).

További külsôleg meghatározható bélyeg a 
magvak beérése. Az érés folyamán a szôlônövény 
biológiailag érett, csírázásra képes magvakat fej-
leszt. A beérett magvak már nem zöld színûek, ha-
nem barnák, elfásodottak és szétrágva ôket nem 
jellemzô rájuk a túlzott fanyarság, kesernyésség.

A bogyók színezôdése a vörösborszôlô-fajták 
esetében vizuálisan csak bizonyos mértékben kö-
vethetô nyomon. Harmonikus összetételû vörös-
bor készítése érdekében érdemes megvizsgálni, 
milyen a színanyagok kinyerhetôsége. A legjobb 
vörösborokat olyan alapanyagokból készíthetjük, 
amelyek bogyóit ujjal szétnyomva vöröses színû 
mustot kapunk.

Terjék Lajos – dr. Barócsi Zoltán

2. kép: A beérett szôlôk magvai megbarnulnak
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Lassan beköszöntenek a csípôsebb reggelek, 
és a környezetünk millió színt bont a téli 
levélhullás elôtt, a kertek, parkok is csodálatos 
színekben kezdenek pompázni. Az ôszi hangu-
lathoz növényekkel, kerti elemekkel, tárgyak-
kal mi is sokat tudunk hozzátenni. 

Rengeteg évelô virágunk, köztük a krizantémok 
is, most kezdenek igazán virágozni és évrôl évre 
nagyobb színpalettával vásárolhatjuk meg a ker-
tészetekben. Ezek a virágok egészen a fagyokig 
ontják a színeket magukból és csoportosan el-
helyezve egy sarokban, akár cserépben nevelve, 
akár ágyásban, megtûzdelve más textúrájú, ha-
bitusú növényekkel, mint a karcsú, magasra törô 
díszfüvek vagy a lampionvirág, egy igazán elegáns 
hatást is létrehozhatunk. Különbözô fajtájú, de 
hasonló színárnyalatú növényekkel is próbálkoz-
hatunk, de az ôsz színeit idézô kaspókba ültetve is 
egységet tudunk teremteni akár a teraszon, akár 
a kertben. 

Nagyobb növények tekintetében rengeteg 
juharfajta az, amivel szinte tûzijátékszerû árnya-
latokban gyönyörködhetünk a kertünkben, elég 
ha Kanadára gondolunk, de a páfrányfenyôk is 
csodálatos, vakítóan sárga leveleikkel tudnak az 
esôs, szürke napokba igazi fényt vinni a kertbe. 
Ezen növények már törzsre oltva, kisebb formában 
is megvásárolhatók, így kisebb helyen, teraszokon 
is nevelhetôk, érdemes ôket kipróbálni! 

A díszfüvek szerelmeseinek is érdemes a fü-
vek közti területeket megtölteni élénk színû, ôszi 
évelôkkel, mert száradó, sárgás leveleik így tovább 
bírnak díszítôértékükkel és egy teljesen más lát-
ványt nyújthat kertrészletünk így, mint nyáron. 

Cserjék tekintetében a paletta szinte kimerít-
hetetlen! A szárnyas kecskerágó ebben az évszak-
ban elképesztô vörös színt vesz fel, akár a per-
zsafa is, így ôket összeültetve igazi színkavalkádot 
élvezhetünk. 

Akiknek sok örökzöld található a környeze-
tében, lassan kiemelkednek a tömegbôl és a zöld 
színkavalkád elmúlásával, teljes pompájukban 

díszítik majd a kertet. Ôket is ki lehet egészíteni 
színesebb virágokkal, tárgyakkal, mint például az 
évek óta egyre nagyobb népszerûségnek örvendô 
halloweeni tök, amely sárga színével, csopor-
tos elhelyezésével szép kontrasztot tud nyújtani 
bármely kisebb termetû vagy terülô örökzöldünk 
mellett. 

A teraszt élvezhetjük a hidegebb estéken is, 
nem kell a nyár végével elpakolni. Ehhez az ôszhöz 
illô dekorációkat, mécseseket, gyertyákat helyez-
hetünk el, és meleg takarókba burkolózva hosszú 
estéket beszélgethetünk még át a szabadban. Iga-
zán hangulatformáló hatása lesz! 

Érdemes az interneten is keresgélni, ha ötle-
teket keresünk, mert rengeteg növény és színösz-
szeállítás áll a rendelkezésünkre, ám mindig 
szakkönyvek vagy szakemberek segítségét kérjük 
a számunkra kedves növény igényeirôl, beülte-
tésérôl. Vannak olyan növények ugyanis, melyek 
különleges gondozást vagy esetleg földet igényel-
nek, és sokszor az interneten található oldalak, bár 
látványos képekkel illusztrálják cikkeiket, szakmai-
lag nem helytállóak vagy nem említik meg egy-
egy növény különleges szükségletét. 

Bujtás Anikó 

Ôszi színek romantikája 
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Az egyik közkedvelt virágunk a muskátli, 
számos faja, típusa, újabban fajok közötti 
hibridjei és ezek megszámlálhatatlan fajtája 
van forgalomban, mindegyik szép, vonzza a 
tekintetünket. Károsítói azonosak, de környezeti 
igényeinek részbeni eltérése miatt növényvédelmi 
különbségek is tapasztalhatók.  
Az álló muskátli szereti és bírja a meleget, a 
száraz, napos helyet, míg ha tartósan vizes 
körülmények közé kerül, károsodik, kirohadhat.  
A futó vagy félfutó fajták a tûzô napot, forró 
helyet nem tolerálják.

LISZTESKE Palántaneveléskor szokott meg-
fertôzôdni, és a vásárolt virággal együtt haza-
kerülhet. Szabadföldön is fennmarad, megél és 
szaporodik ôszig. A fehér, apró, repdesô liszteske 
elleni védekezés csak akkor hatékony, ha felsza-
porodása elején kezeljük a növényeket, 2-4 al-
kalommal szükség lehet a permetezésre ellene. 
Sárga színcsapdával ellenôrizhetjük jelenlétét és 
gyéríthetjük is számukat. Valamennyi szabadfor-
galmú rovarölô szer alkalmas a permetezésre, de 
a levelek hátoldalát is permetezni kell, hiszen ott 
élnek, ott vannak a telepeik. A kezeléseket sûrûn, 
3-4 naponta kell megismételni.

LEVÉLTETÛ Szabadföldi kihelyezéskor tavasszal 
gyakran telepedhet meg rajta levéltetû. A hagyo-
mányos rovarölô szerek mellett a káliszappanos, 
narancsolajos permetezést is érdemes megpróbál-

ni, különösen, ha csak 1-2 cseréprôl van szó. Erôs 
vízsugár is segíthet a levéltetvek leverésében. En-
nél a kártevônél is alapelv, hogy megjelenésükkor, 
annak kezdetén kell beavatkozni. A sárga ragacsos 
színcsapda a levéltetveket is jelzi. A levéltetvek 
a növényeken okozott deformáción és esztétikai 
károsodáson kívül vírusok terjesztését is végzik, 
emiatt is veszélyesek.

BAGOLYLEPKE A gyapottok-bagolylepke nyár 
végi lárvái szokták károsítani a muskátli virág-
bimbóit: kiodvasítják a bimbókat, vagy elrág-
ják a virág termô részeit (a bibét és porzókat). 
A virágzat egyes virágait sorban károsítják. Ne-
hezen vehetôk észre, részben a már kirágott vi-
rág üregében húzzák meg magukat, vagy a virág 
levélzetére tapadnak mozdulatlanul. A gyapot-
tok-bagolylepke imágói októberig aktívak, min-
den élénk színû, zsenge virágzatot károsítanak a 
muskátlin kívül is. Kémiai védekezés ellene ritkán 
eredményes. Rendszeresen, 3-4 naponta ajánlott 
a virágok alapos átvizsgálása, rágásnyomok és 
lárvaürülék esetén meg kell keresni a lárvá(ka)t. 
Sajnos a fiatal lárvák picik és színük akkor még 
zöld, ami rejtôzködésüket biztosítja.

ÖDÉMA Futó- vagy félfutó muskátlikon elôfor-
duló élettani betegség. Akkor jelenik meg, ha a 
növényt túlöntözik, gyakrabban és több vizet kap, 
mint amennyi szükséges lenne számára. A levele-
ken barna (világos- vagy sötétbarna) kissé kiemel-

A muskátli kártevôi és betegségei

Bagolylepkelárva és károsítása Muskátlilevél-ödéma
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kedô, szabálytalan, parás, elhalt foltok láthatók, 
melyeket nem lehet ledörzsölni. Fôleg a levelek 
hátoldalán, de a színén is képzôdhet. Tulajdon-
képpen szépséghiba, de a növény díszítôértékét 
lényegesen lerontja. A foltok a leveleken a teljes 
szezonban láthatók maradnak, ezért az ilyen haj-
tásokat vissza szokták csípni. A védekezés alapja 
a növény igénye alapján történô öntözése. Ha így 
gondozzuk, a hajtáson képzôdô új levelek már tü-
netmentesek, egészségesek lesznek. A különbözô 
fajták eltérô mértékben fogékonyak az ödémára, 
vannak kifejezetten érzékeny fajták, amiket igen 
erôsen károsít ez a vízháztartási eredetû beteg-
ség. Sajnos a fajtaleírások ezt a tulajdonságukat 
nem tartalmazzák.

VÍRUSBETEGSÉGEK A muskátliknak számos ví-
rusbetegsége ismert, terjedt el a világon. Mivel a 
muskátlit elsôsorban dugványozással szaporítják, 
ez a módszer kedvez a vírusbetegségek terjedésé-
nek. Vírusfajtól függôen a tünetei lehetnek kloró-
tikus (azaz sárgás színû) elmosódott foltok, néha 
erek menti kivilágosodások, és gyûrû alakú rajzo-
latok is. A leírt tüneteket észlelve, a gyanús növé-
nyeket a többi növénytôl távolítsuk el, helyezzük 
karanténba, vagy véglegesen váljunk meg tôlük.  
A vírussal fertôzött növények nem gyógyíthatók, 
csak megelôzéssel tudunk védekezni a betegség 
ellen.

BAKTÉRIUMOS (Xanthomonas okozta) BE-
TEGSÉG Az álló muskátlik erôsen, a futómuskát-
lik kevésbé fogékonyak a fertôzésre. A nedvesen 

tartott muskátliknál az alsó leveleken kör alakú,  
3-5 mm átmérôjû foltok fejlôdnek, barnán el-
halnak, szélüket sárga színû sáv övezi. Gyakori 
a fôerek közötti V alakú elhalás, a levél gyorsan 
elsárgul, leszárad. A száron is okoz elváltozást, 
hosszúkás, elôször vizenyôs, majd barna rothadó 
foltokat, a szár összetöpped, a száron lévô vala-
mennyi levél elhal. Túlöntözésnél vagy esôs idô-
ben, az erkélyeken, teraszokon tartott cserepes 
muskátliknál, ha esô után vízben állnak, gyakori 
a szárrothadásos kártétele. A betegség terjedését 
az alsó foltos levelek lecsípésével, eltávolításával 
megállíthatjuk. Tartósan esôs napokon ajánlott a 
muskátlikat száraz helyre telepíteni, ezzel meg-
elôzhetô a baktériumos betegség. 

MUSKÁTLIROZSDA Ez a rozsdabetegség csak 
az álló muskátlikat fertôzi, üvegházi nevelés 
közben és szabadföldön is fertôzôdhet a növény. 
A leveleken 3-5 mm nagyságú sárga foltok lát-
hatók a levél színén, ezek hátoldalán fejlôdnek 
ki a gomba rozsdabarna, apró kiemelkedô te-
lepei. Az azokat fedô bôrszövet felszakad, és a 
spóratömegek a levélre kerülve újabb fertôzést 
indítanak el. A fertôzéshez 16-18 °C hômérsék-
let és magas páratartalom szükséges. A nyári 
nagy meleg nem kedvez terjedésének, ezért nyár 
végétôl szokott megjelenni a betegség. Az elsô 
foltos leveleket tanácsos lecsípni és összegyûj-
teni PVC zacskóban. Folyamatosan figyelni kell a 
leveleket, felszaporodáskor Dithane vagy Saprol 
nevû készítmények használata ajánlott.

Dr. Némethy Zsuzsanna 

Baktériumos (Xanthomonas)  
levélfoltosság

Vírusos 
érkivilágosodás

Muskátlirozsda



Kapható 200 ml-es,
1 literes, és 5 literes 

kiszerelésekben.
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A legtöbb kert egyik legáltalánosabb eleme a 
sövény. Kertrendezéskor sokunknak eszébe jut, 
hogy otthonunk részévé szeretnénk tenni a 
kinti részeket, kizárva ezzel a külvilágot. 
A legegyszerûbben és leggyorsabban növé-
nyekkel oldhatjuk ezt meg, összekapcsolva 
egyben a por-, zaj- és szélvédelemmel. 

A különbözô tömör kerítések is takarnak, azonban 
költségesek, mindenképpen természetesebb, ha 
növénytakarást választunk. A sövény térhatáro-
lásra is kiváló választás, a kert funkcióinak hatá-
rozott elkülönítésére, egy-egy virágzó évelôágy 
sötétzöld kontrasztos, mutatós háttereként, eset-
leg a kert kevésbé szép elemeinek eltakarásaként 
is szerepelhet. 

A köztudatban sajnos kevés sövénynövény 
ismert, pedig sokféle jöhet számításba. A válasz-
tékból a legtöbb a cserjék közül kerül ki, de van 
néhány fa is, ami alkalmas lehet masszív sövény 
nevelésére.

Érdemes meghatározni a célt, milyen lát-
ványelemként szeretnénk látni a sövényt. A leg-
egyszerûbb szempont a választásnál a növény 
magassága, illetve hogy lomhullató vagy örökzöld 
legyen.

JELZÔSÖVÉNYEK – ALACSONY SÖVÉNYEK  
A kert egy részének hangsúlyozásra való és dí-
szítésre szolgálhat a közlekedôutak mentén, vagy 

ágyások szélén. Jelzésül szolgál a 20-30 centimé-
teres magasságával arra, hogy „NE TAPOSS LE!”. 
Erre a célra alkalmas növények, az örökzöldek cso-
portjából a puszpáng (Buxus sempervirens), a vero-
nikacserje (Hebe buxifolia), a levendula (Lavandula 
angustifolia), a törpe korallberkenye (Photinia x 
fraserii Little Red Robin), vagy a törpe babérmeggy 
(Prunus laurocerasus Piri). A lombhullató növé-
nyek között is találunk csodás kis cserjéket: a 
japán gyöngyvesszô (Spiraea japonica), a karcsú 
gyöngyvirágcserje (Deutzia gracilis), vagy a cser-
jés pimpó (Potentilla fruticosa) is ékes dísze lehet 
kertünknek. 

KÖZÉPMAGAS SÖVÉNYEK A 80-160 cm-es sö-
vények méretüknél fogva jelzésként túl nagyok, a 
takarás funkció ellátására viszont kicsik, így a dí-
szítésre szánt növények csoportjába kerülhetnek. 
Sokszor a kerítésen kívüli utcarész dekorálására 
szolgálnak. Remek örökzöld cserjék: a babér-
meggy (Prunus laurocerasus Otto Luyken), a bordó 
kínai borbolya (Berberis thunbergii Atropurpurea), 
a japán kecskerágó (Euonymus japonicus), a tisza-
fa (Taxus baccata), a sárgatarka japán kecskerágó 
(Euonymus japonicus Aureomarginatus), a prágai 
bangita (Viburnum Pragense).

A lombhullató változatok is színpompásak: a 
hibiszkusz (Hibiscus syriacus), a közönséges fa-
gyal (Ligustrum vulgare), az aranysárga fagyal (Li-
gustrum ovalifolim Aureum). 

Túl a sövényen…

Levendulasövény Babérmeggysövény
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MAGAS SÖVÉNYEK – TAKARÓSÖVÉNYEK 
A legkedveltebb csoporthoz érkeztünk. A mai 
emeletes ikerházas, sorházas kertvárosi részekben 
nem jelent mindenhol megoldást, viszont az utca 
kíváncsi nézelôdôi ellen védelmet ad. 
Az örökzöldek közül az alábbiakat érdemes meg-
néznünk: ráncoslevelû bangita (Viburnum rhyti-
dophyllum), tiszafa (Taxus baccata), babérmeggy 
(Prunus laurocerasus Sibirica, Baumgartner, Cip-
pora), korallberkenye (Photinia x fraserii Red Ro-
bin), oszlopos boróka (Juniperus scopulorum Spar-
tan), magyal (Ilex aquifolium), smaragdtuja (Thuja 
occidentalis Smaragd), és talán a legnépszerûbb a 
Leyland-ciprus (x Cupressocyparis leylandii). 

Népszerûbbek az örökzöld változatok, de 
tavasszal sokkal dekoratívabbak a lombhullató, 
színes, virágzó változatok, úgymint a sárgatarka 
díszsom (Cornus alba Spaethii), a vérmogyoró (Co-
rylus maxima Purpurea), a közönséges jezsámen 

(Philadelphus coronarius), a sárga hólyagvesz-
szô (Physocarpus opulifolius Luteus), a mogyoró 
(Corylus avellana), a bordó hólyagvesszô (Physo-
carpus opulifolius Diabolo), a közönséges fagyal 
(Ligustrum vulgare), a gyertyán (Carpinus betulus), 
a kerti gyöngyvesszô (Spiraea x van-houttei), a 
sövényszil (Ulmus pumila), a májusi orgona (Syrin-
ga vulgaris), a magas gyöngyvirágcserje (Deutzia 
scabra). A lombhullató növények között soknak 
termése is van, ami a madaraknak táplálékul szol-
gálhat. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
a sövénynövények is folyamatos karbantartást 
igényelnek. A lomb alakítása mellett rendszeres 
tápanyag-utánpótlásra és növényvédelemre is 
szükség van. Ehhez a mezôgazdasági szaküzle-
tekben mindent megtalálnak, amire szükségük 
lehet. 

Bors Anita

Sárga hólyagvesszô Redôs levelû bangita

Magas sövény Tiszafasövény
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A nyár – minden elônye ellenére – a növényeket 
erôsen megterheli, elsôsorban az egyébként is 
fokozott igénybevételnek kitett gyepfelületet, 
mely az átlagos kertek zöldfelületének  
70-80%-át teszi ki. Indokolt tehát a pázsit 
karbantartása, megújítása, hiszen ezzel a kert 
egész képét egy csapásra felfrissíthetjük. 

LAZÍTSUNK A nyáron összetömörödött talaj 
felelôs elsôsorban a pázsit rossz állapotáért. Az 
intenzív használat és a sok aszályos, meleg nap a 
talaj minôségét kedvezôtlenül befolyásolja, szer-
kezete tömöttebb lesz, az összenyomott, gyak-
ran taposott fûfelület pedig leromlott állapotba 
kerül. Az ilyenkor szükséges gyeplevegôztetést 
és talajlazítást elvégezhetjük mély, hasogató 
gereblyézéssel, vagy vasvillával (ásóvillával) is. 
Utóbbi esetben a szerszámot a földbe szúrva, 
nyelének erôteljes elôre-hátra mozgatásával la-
zíthatunk a közegen. Ez a mûvelet növeli a víz- és 
tápanyag ellátás hatékonyságát, megemeli a talaj 
oxigénszintjét, így a gyökerek szó szerint felléle-
gezhetnek. Nagyobb kerteknél talajlazító gépet 
is be lehet vetni, melyet nem szükséges megvá-
sárolni, bérelni is lehet. A gyepszellôztetéshez a 
gereblye helyett beszerezhetô egy ahhoz nagyon 
hasonló célszerszám, melyet bármelyik szaküz-
letben meg lehet találni. A szellôztetést, lazítást 
csak enyhén öntözött, nem túl nedves talaj ese-
tében ajánlott elvégezni! 

FEÜLETVETÉS Nem csak a tömörödöttség je-
lenthet problémát, nagyon gyakori, hogy a pázsit 
foltokban erôteljesen kikopott. A megoldás egy-
szerû, már az ôsz elejétôl elkezdhetô a felülve-
tés, vagy súlyos esetben az átfogó újrafüvesítés. 
Érdemes ezt még szeptemberben elkezdeni, így 
ugyanis az október végi, novemberi hajnali fa-
gyok már egy megerôsödött, begyökeresedett 
pázsitot találnak, melyet érdemben már nem 
tudnak károsítani. A kora ôszi fûmagvetés, fe-
lülvetés rövid elôkészületet is megkövetel, min-
denképpen gyomirtást kell végezni, akár több 

alkalommal is. Amennyiben a kertben nagyobb 
számban találhatók terebélyes, lombhullató fák, 
érdemes elgondolkodni a felülvetés tavaszra ha-
lasztásán, a lehulló levelek ugyanis hátráltatják a 
hajtások növekedését. A füvesítés persze ilyen-
kor is elvégezhetô, de rendszeres és gyakori le-
vélgereblyézést kíván meg. 

Ôsszel a fûnyírások már ritkíthatók a nyári 
ütemhez képest, és szokás ilyentájt a vágási ma-
gasságot enyhén megemelni. 

NYITOTT SZEMMEL A gyep nitrogénes mût-
rágyázását ebben az idôszakban már mellôzni 
kell, mert az erôteljes növekedésösztönzés meg-
zavarhatja a pázsit biológiai óráját, így az ôszi 
hidegek is kárt okozhatnak, valamint az elvéko-
nyodó szártövek miatt a gyep a tavaszi gomba-

betegségekre is fogékonyabb lesz. Szeptember-
ben érdemes többször alaposan megvizsgálni a 
gyepet, hogy nem látszanak-e gombabetegségek 
nyomai. Ha az eredmény pozitív, a kezelést aján-
lott rögtön elkezdeni, mert a probléma télen ma-
gától megoldódni biztosan nem fog, legfeljebb 
nem lesz annyira szembetûnô, tavasszal viszont 
újra jelentkezik majd. Amennyiben korábban már 
megjelent a területen a hópenész nevû gomba-
betegség, jó ötlet kombinált mûtrágya és gom-
baölô szer kihelyezésével védekezni. 

Megyeri Szabolcs

Aktuális tippek a tökéletes gyephez

Kerti tipp
Aki fûmagvetés helyett gyepszônyeg lera-
kását tervezi, várjon vele a hónap végéig, de 
inkább október elejéig! A gyepszônyeglerakás 
elônye, hogy azonnal birtokba vehetô fûfe-
lületet ad, hátránya, hogy a vetéshez képest 
drágább, illetve összetettebb elôkészületeket 
igényel. A gyepszônyeg lerakásához elsô alka-
lommal ajánlott szakember segítségét kérni.



Gyepet telepít, vagy már meglévő pázsitját Gyepet telepít, vagy már meglévő pázsitját 
szeretné még szebbé varázsolni?szeretné még szebbé varázsolni?

Használja a SUBSTRAL gyeptrágyákat,  Használja a SUBSTRAL gyeptrágyákat,  
és nem a szomszéd kertje lesz zöldebb!és nem a szomszéd kertje lesz zöldebb!

Bővebb információ:  
www.substral.huwww.substral.hu

Tökéletes gondoskodás egész éven át!
Válasszon a gyep igényeinek megfelelően termékeink közül:

„Start” indító • Villámgyors zöldítő • Mohaelnyomó 
2 az 1-ben gyomirtós • Hosszú hatású

SUBSTRALSUBSTRAL
professzionális minőségű gyeptrágyákprofesszionális minőségű gyeptrágyák



Zárja ki a kártevőket!

Innovatív 
vízbázisú formuláció 

a jól ismert abamektin hatóanyaggal  
a kertészeti kultúrák és a kukorica 
�(vetőmagtermesztés)�védelmére.

A készítmény II. forgalmi kategóriájú.  Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét 
és tartsa be a használati utasítást!
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
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A közönséges takácsatka széles tápnövénykörrel 
rendelkezik. A gyümölcsfákon, zöldség-, 
gyógy- és dísznövényeken, de még a 
gyomokon is megtelepszik. Leginkább a 
meleg, száraz körülmények kedveznek neki, 
így a növényházakban, fûtött lakásokban is 
elszaporodhat. 

A kifejlett imágó színe narancssárga, teste 0,5 
mm hosszúságú. A tojások fehérek, szabad szem-
mel alig észrevehetôk. A közönséges takácsatka 
minden mozgó fejlôdési alakja táplálkozik. A le-
velek fonákának szívogatása közben egy pókhá-
lószerû szövedékkel veszi körül magát, melynek 
védelmében zavartalanul táplálkozhat. A károsítás 
hatására a levelek színén világoszöld, apró foltok 
alakulnak ki, ezek a foltok késôbb összeolvadnak. 
A szúrásoktól fokozódik a növény párologtatása 
és klorofillelhalás következik be. A károsított leve-
lek sárgulnak, barnulnak, késôbb elszáradnak. Ké-
miai védekezésként atkaölô szerek használhatók. 
Ha a lakásokban tartott dísznövényeken jelentke-
zik a kártevô, akkor a növényvédô szeres kezelést 
szabadtéren végezzük el.

A GALAGONYA-TAKÁCSATKA elsôsorban ró-
zsaféléken fordul elô, de szilván, almán és cse-
resznyén is gyakori kártevô. Évente 6-8 nemze-
déke fejlôdik. A tojásokból kikelô lárvák a levelek 
fonákán szívogatnak, melynek hatására a levelek 

színén sárgás színû, apró foltok keletkeznek, me-
lyek késôbb összeolvadnak. Pókhálószerû szöve-
dékkel veszik körül magukat, melynek védelmében 
zavartalanul táplálkozhatnak. Erôs fertôzés ese-
tén a levelek torzulnak, majd idô elôtt lehullnak. 
Nyár elejétôl várható tömeges elszaporodásuk, 
mely egészen ôsz elejéig eltart. A meleg, száraz 
idôjárási körülmények kedveznek nekik. Több al-
kalommal szükséges ellenük védekezni. Akkorra 
érdemes az elsô permetezést idôzíteni, amikor a 
tojásokból a lárvák nagy része már kikelt. Kémiai 
védekezésként atkaölô szerek használhatók.

A FENYÔ TAKÁCSATKA fenyôféléken, borókán 
és tuján károsító atkafaj. Hazánkban fô tápnövé-
nyei a vörösfenyô, fekete- és erdeifenyô, lucfenyô, 
cukorsüvegfenyô, boróka, ciprus, hamisciprus, 
japánciprus, cédrus, puszpáng. A kártevô szívo-
gatásának hatására a tû-, illetve pikkelyleveleken 
sárga, apró pontok láthatók, majd a levelek bar-
nulnak, végül lehullanak. A károsításuk során pók-

A takácsatkákról

Kerti tipp
A kártevô a levél fonáki részén található, így 
a növényvédô szert oda kell permetezni, mi-
vel az atkaölô szerek többsége kontakt ható-
anyagú. 

Közönséges takácsatka Fenyô takácsatka
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hálószerû szövedéket képeznek, mely messzirôl 
beazonosítható az ágak között. Soknemzedékes 
faj, a lárvák megjelenésére április elejétôl lehet 
számítani. A takácsatka kedveli a száraz, meleg 
idôszakokat, ekkor akár tömeges elszaporodására 
is számíthatunk. A védekezés szempontjából fon-

tos, hogy megfelelô helyre ültessük a növényün-
ket, ahol a kártevô számára optimális feltételek 
(száraz, meleg, párás körülmények) nem teljesül-
nek. Kémiai védekezésként itt is az atkaölô szerek 
jöhetnek szóba.

A PIROS GYÜMÖLCSFA-TAKÁCSATKA szin-
te bármilyen gyümölcsfán elôfordulhat. Száraz, 
meleg nyarakon nagymértékben felszaporodhat-
nak. A gyümölcsfák levelének fonákán szívogat-
nak. Ennek hatására a leveleken klorofillelhalás 
következik be, majd idô elôtt lehullnak a fáról. 
A takácsatka elszaporodásának jellegzetes tünete 
a leveleken megfigyelhetô szövedék, amely védel-
met nyújt nekik a növényvédô szerekkel szemben. 
Károsításuktól a növény vízháztartása felborul, a 
kötôdés csökken, a következô évi rügydifferenciá-
lódás nem lesz megfelelô. A kártevô tojás alakban 
telel át a fa törzsén és ágain. Ha kémiai védekezést 
folytatunk ellenük, fontos, hogy olyan szert vá-
lasszunk, ami az adott kultúrában engedélyezett. 

Ujvári Péter

Piros gyümölcsfa takácsatka
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Kerti tipp
A ma sok helyen megvásárolható, sza-
badforgalmú véralvadásgátló rágcsálóirtó 
szerek mindegyike alkalmas a kártevôk kiir-
tására, ha csak kis egyedszámú fertôzéssel 
állunk szemben. Némi odafigyeléssel ezt 
saját kezûleg, könnyedén megoldhatjuk. 
Fentiek szem elôtt tartásával szakszerûen, 
gyorsan és hatékonyan tudunk védelmet 
biztosítani házilag is környezetünkben a 
rágcsálók ellen.

Ha azonban a rágcsálók már jelentôsen 
elszaporodtak, akkor jobb és olcsóbb kárte-
vôirtással foglalkozó szakember vagy vállal-
kozás segítségét kérni.

Az ember – kultúrája kialakulásának kezdetei-
tôl – folyamatosan kénytelen volt együtt élni 
kártevô állatok fajainak seregével. Az ókori 
sáskajárások, a közép- és újkori pestisjárvá-
nyok emberek millióinak életét követelték. Az 
eltelt idô során sokat tanultunk a bennünket 
ért károk nyomán, ám teljesen biztonságban 
ma sem vagyunk, és még sokáig nem leszünk…

NAGYFOKÚ ALKALMAZKODÁS ÉS SZOCIALI-
ZÁCIÓ A rágcsálók különféle fajai már az összes 
földrészen (még az Antarktiszon is) képesek voltak 
megtelepedni, a körülményekhez való alkalmaz-
kodóképességük bámulatos volta miatt. Minden 
rágcsáló alsó és felsô állkapcsában egy-egy pár 
gyökértelen metszôfog fejlôdik, amelyek folyto-
nos növekedése az állatot folyamatos rágcsálásra, 
vagyis fogainak koptatására kényszerítik.

Szocializációjuk olyan fejlett, hogy sok, náluk 
magasabb rendû élôlény sem él ilyen fejlettségi 
szinten. A közösségek tagjai illatanyagokkal és 
hangadással is kommunikálnak egymással és ide-
gen fajtársakkal szemben is. Nagy az összetartás 
köztük, a szülôk nemcsak kölykeiket védik, de a 

nagycsaládba tar-
tozó többi távolabbi 
rokont is képesek 
azonosítani, vagy az

idegen betolakodá-
sát megakadályozni.

Hazánkban az 
ember és környezete 
számára a házi egér 
és a vándorpatkány 
jelenléte okozza a 
legnagyobb kihívást.

A HÁZI EGÉR (Mus musculus) 6-10 centiméteres 
nagyságú, 30 gramm testtömegû, gyenge látású, 
ám fejlett szaglású és hallású, igen szapora, szürke 
bundájú, elsôsorban növényevô rágcsáló. Laza ko-
lóniákban él, fürgén fut, ügyesen mászik és úszik is, 
bár nedvességigénye minimális. Életét – kedvezô 
feltételek mellett – képes néhány négyzetméternyi 
területen leélni, amely 2-3 évig is eltarthat. 6 hetes 
korban ivarérett, a párzási idôszak szinte folyama-
tos, a vemhességi idô 3 hét és egy-egy szüléskor 
7-9 utód születik. Óvatos állat, csapdázása nem 
könnyû. A rágcsálásával, vizeletével szennyezett 
élelmiszereink fogyasztásra alkalmatlanok, sokfé-
le kórokozótól lehetnek fertôzöttek, irtása minden 
emberi környezetben indokolt.

A VÁNDORPATKÁNY (Rattus norvegicus) a 
házi egér nagyobbik testû rokona. Fôleg a váro-
sok szennyvízcsatornáiban, pincéiben, állattartó 

Rágcsálóirtás
házilag, okosan…
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telepeken, szerves hulladékok közelében él. Faj-
társát, a házi patkányt, a közlekedés fejlôdése 
kapcsán történô passzív bevándorlása háttérbe 
szorította. Testhossza kb. 20-25 centiméter, sú-
lya 300-500 gramm, sötétszürke szôrzetû, na-
gyon szapora faj. Ivarérettségét 8 hetes korában 
éri el, a peteérés ideje 5-6 nap, vemhességi ideje 
3 hét, az átlagos szaporulat szülésenként 8-10 
utód. Egy fejlett nôstény 6-8 alkalommal képes 
szülni, így egy patkánypárnak akár 80 utóda is 
lehet évente. Kíváncsi, játékos, ugyanakkor bi-
zalmatlan és gyanakvó állatok. 

Ugyancsak jól szocializált közösségükben 
társadalmi hierarchia alakul ki, ebben minden 
egyednek a rangsorban elfoglalt helye van. Táp-
lálékszerzésük leginkább szürkületben történik. 
Kiterjedt járatrendszerükben építenek fészket, 
amelynek közelében külön eleségraktáruk is van.

Fenti „vámszedôk” azon túl, hogy rágcsálá-
sukkal szinte mindent tönkretesznek, épületek, 
építmények állagát rombolják, számos beteg-
ség kórokozóját hordozzák, élô és élettelen 
környezetünket szennyezik és fertôzhetik. Az 
egerek leginkább fertôzô agyhártyagyulladást, 
szalmonellózist, paratífuszt és egyéb állati 
fertôzô betegségeket vihetnek át. A patkányok 
a pestist, a kiütéses tífuszt, a leptospirózist, a 
trichinellózist, a patkányharapási lázat stb. ter-
jeszthetik, vagy terjesztésükben közremûköd-
hetnek. Irtásuk odafigyelést igényel, de meg-
oldható anélkül, hogy a kártevôkön kívül más 
élô szervezet veszélyeztetve lenne.

KÉSLELTETETT CSALÉTEK Óvatosságukra jel-
lemzô, hogy korábban azokból az irtószerekbôl, 
amelyek elfogyasztása után látták társaik elpusz-
tulását, nem ettek, tehát képesek ezt a veszélyt 
észlelni. Csak olyan csalétek lehet eredményes, 
amelynek hatása késleltetett. Ilyen korszerû irtó-
szerek ma már a véralvadásgátló csalétkek. Ezek 
hatásmechanizmusa szerint a csalétket elfogyasz-
tó állat vérének összetétele (bonyolult me-
chanizmus következményeként) 
megváltozik. Az állat pár 
napon belül, leg-
inkább a búvóhe-
lyén elpusztul. 

MILYEN IRTÓSZERT VÁLASSZUNK? Nap-
jainkban számos különbözô rágcsálóirtó szer 
formuláció közül választhatunk, ha a környeze-
tünkben megjelentek a rágcsálók. Ezek lehet-
nek gabonaszemeket vagy többféle gabona ôr-
leményét tartalmazó csalétkek, granulátumok, 
pépes csalétkek vagy paraffint is tartalmazó 
kockák. Az irtószerek kiválasztásánál mindig 
figyelembe kell venni a helyi körülményeket. 
Amennyiben olyan helyen kell az irtást elvé-
geznünk, ahol a rágcsálók más élelemforráshoz 
is hozzáférhetnek, célszerû a gabonaôrlemé-
nyeket tartalmazó csalétket vagy a rágcsálóir-
tó pépet választani. Nedves, párás helyek keze-
lésénél a paraffinos kockák jelentik a megfelelô 
megoldást. A rágcsálóirtó szerek kihelyezésé-
nél különös figyelemmel kell lennünk arra, hogy 
az irtószerhez gyermekek vagy nem célállatok 
ne férjenek hozzá. 

Ma már minden jelenleg kapható rágcsálóirtó 
szer olyan gyárilag hozzákevert keserû anyagot 
tartalmaz, amely segít megelôzni, hogy a csalét-
ket a rágcsálókon kívül más is elfogyaszthassa.  
A megvásárolható rágcsálóirtó szerek közül le-
hetôleg olyat válasszunk, amely a kihelyezésre 
szolgáló tálcában vagy zacskóban kerül forga-
lomba. Ezek közül már kaphatók olyan aroma-
áteresztô fóliával lezárt termékek is, ahol a rág-
csálóirtó szert felbontás nélkül kell kihelyezni, 
megakadályozva ezáltal az irtószerrel történô 
közvetlen érintkezést. A nem így csomagolt irtó-
szereket célszerû külön megvásárolható zárható 
szerelvényben kihelyezni.

Munkatársunktól
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A versenypálya lejt, a naperômûvek gazda-
ságosságával nehezen vetekedhet a mezô-
gazdaság. A kertészeti termelésben is egyre 
fontosabb a modern technológiák alkalmazá-
sa, melyek energiaigényét jelenleg leginkább 
a napelemes rendszerek képesek fedezni zöld 
forrásból. 

MIT JELENT? Az agrofotovoltaikus rendszer kör-
nyezetbarát és gazdaságos megoldással kecsegtet. 
Olyan integrált földhasznosítási forma, melyben 
a mezôgazdasági termelés és a naperômû ener-
giatermelése egyazon földterületi egységen belül 
történik. 

Hazánkban a naperômûvek telepítésének tá-
mo ga tása prioritást élvez mind háztartási, mind 
kisüzemi, mind pedig nagyüzemi szinten. Ameny-
nyiben a naperômû termôföldre kerül, a ve ge-
táció kordában tartása gondot jelent, melyet 
rendszerint gyomirtó szeres kezeléssel vagy me-
chanikai úton oldanak meg. Erre a problémára 
kínál egyszerre környezetbarát és költséghaté-
kony alternatívát az agrofotovoltaikus rendszer, 
amely a következô kérdést vetheti fel: miért nem 
termesztünk növényeket azokon a kihasználatlan 
területeken, ahol a haszonnövények híján pénzzel 
és környezetterheléssel fizetünk a nem kívánatos 
növények kontrollálásáért? Tehát az agrofotovol-
taikus rendszer ötlete nem más, mint akár a nap-
elemek sorközeinek, akár a panelek alatti szabad 
földfelületeknek a kihasználása haszonnövények 
termesztésével. 

 
HOGYAN TERVEZZEM? Az elsô kérdés, hogy 
egy meglévô naperômû földterületét vagy egy 
mûvelés alatt álló termôföldet akarunk-e agrofo-
tovoltaikus rendszerré fejleszteni. Tehát növényt 
telepítünk a gép mellé, vagy gépet a növény mel-
lé? A kiskertekbe és kisgazdaságokba telepítésre 
kerülô kis kapacitású napelemek körüli termelési 
lehetôségek egy része gépészeti beállítottságú 

kertészek számára akár házilag is kivitelezhetô, 
míg egy másik része próbaverzióként, fejlesztési 
ötletként idôvel akár termékké vagy szolgáltatás-
sá fejleszthetô.

Lássunk néhány példát:
n Extenzív agrofotovoltaikus lehetôségek:

• A napelemek sorközeiben méhlegelô ki-
alakítása és méhészeti tevékenység foly-
tatása.

• Gyep kialakítása és a terület juhokkal tör-
ténô legeltetése.

n Üzemi agrofotovoltaikus lehetôségek:
• Automatizált rendszerû (nyitás, zárás, 

etetés, itatás) vándorólas állattartás (ba-
romfi, nyúl) a napelemek sorközeiben. 
A vándorólak energiaigényét a napelem 
áramtermelése szolgáltatja. 

• Árnyéktûrô zöldség- (levélzöldségek, 
ká posz ta félék), gyümölcs- (szamóca, 
áfonya), dísz- (hortenzia, árnyliliom), va-
lamint gyógynövények termesztése auto-
matizált, precíziós csepegtetô öntözéssel, 
melynek energiaigényét a napelem áram-
termelése szolgáltatja, vízigényét a nap-
elemekrôl történô vízgyûjtés és elvezetés 
segíti. 

n Szuperintenzív agrofotovoltaikus lehetôsé-
gek:
• Integrált kiskerti robot, mely a felsze-

relt adapter függvényében ültet, öntöz, 
gyomlál, betakarít és napelemet tisztít. 

• Átlátszó, vagy félig átlátszó napelemmel 
szerelt növényházi termelési rendszer ki-

Energiatermelés és növénytermesztés egy földterületen?

Igen: agrofotovoltaikus rendszer!
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alakítása, melyben a napelem által meg-
termelt energiát használják fel a terme-
lést segítô automatizált berendezések.

Az agrofotovoltaikus rendszerek egyértelmû, 
birtokmérettôl és a beruházás léptékétôl függet-
len elônyökkel rendelkeznek, úgymint: 
n A napelemek nyújtotta árnyék hatására csök-

ken a talaj és a növények hômérséklete, ked-
vezô mikroklíma alakul ki, valamint javul a 
talaj vízmegtartó képessége, mindez kb. 30% 
öntözôvíz-megtakarítást eredményez. 

n Egységnyi területre vonatkoztatva nagyobb 

gazdasági értéket jelentô kettôs termelés va-
lósulhat meg, mint csak kertészeti vagy csak 
energetikai termelés által.

n Sokszoros gazdasági értéknövekedést ered-
ményez a naperômûvek telepítése.

n A rendszer környezetbarát, innovatív és klí-
maadaptív, s mindez az alapvetôen javuló 
gazdasági mutatókon felül brandépítési elô-
nyöket is jelenthet.

Zubay Péter

Kerti tipp
Árnyéktûrô gyógynövények: borsfû (Satureja 
hortensis), kerti körömvirág (Calendula offici-
nalis), citromfû (Melissa officinalis), kerti ka-
kukkfû (Thymus vulgaris), kerti kapor (Anet-
hum graveolens).

GLIFOZÁTMENTES TOTÁLIS

GYOMIRTÓ

KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!




