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Mindig várjuk a tavaszt, de most sokkal jobban. 
Magunk mögött hagyni a telet, a bezártságot, 
most többet jelent. Tavaly ilyenkor álmunkban 
sem gondoltuk, hogy pár hónap leforgása alatt 
száznyolcvan fokot fordulhat az életünk, a sci-fi 
filmek kockái valósággá válhatnak. Felesleges fel-
sorolni, hogy mi mindent vett el tôlünk az elmúlt 
„covidos” év, hiszen mindannyian átéltük, tapasz-
taltuk. Valamit mégis adott, minôségi idôt. Soha 
ennyien nem kertészkedtek, mint az elmúlt évben. 
Soha ennyi palánta nem került a kiskertekbe, er-
kélyekre, cserepekbe. 

Kivirultak a települések mezôgazdasági szak-
üzletei is. Cikkszerkesztô kolléganôm – aki gazda-
boltot is üzemeltet – találóan fogalmazott: vég-
re bizonyíthattak. Sok új vásárlóra tettek szert, 
akik korábban – idôbeosztásuk miatt, vagy mert 
nem esett útjukba – nem tértek be a helyi üz-
letbe. Most viszont megtapasztalhatták, hogy a 
jól felkészült, megfelelô árukészlettel rendelkezô 
gazdaboltba betérni hasznos lehet. Egy bevásár-
lóközpont megaterének polcai közt bolyongva 
sokszor hiába keressük, kihez forduljunk kérdé-
sünkkel. A gazdaboltokban az áru kiválasztását 
szaktanácsadás is segítheti. Tájékozódhatunk, 
hogy milyen készítményt és mikor használjunk, 
mely eszközökkel tehetjük eredményessé a kerti 
munkát, mikor célszerû szakemberhez fordulnunk, 
milyen újdonságok tehetik könnyebbé és örömte-
libbé a kertészkedést. 

A koronavírus idôszaka alatt felértékelôdött 
az élelmiszer-biztonság szerepe, a hazai elôállítá-
sú termékek, a rövid ellátási láncok fontossága. 
Más megvilágításba került egy zsebkendônyi föld-
terület, ahol meg tud teremni a leveszöldség, a 

fôzeléknek való, a paprika, a paradicsom vagy 
bármi más, aminek sokkal jobb az íze…

Az elmúlt évben a Kerti hírmondót is többen 
olvasták, mint valaha, ami nekünk újabb lendüle-
tet adott. Köszönjük!

Kiadványunk ingyenes, ezen a jövôben sem 
szeretnénk változtatni. Terjesztésében tovább-
ra is az országos lefedettséggel rendelkezô Bagi 
Kft. segíti munkánkat. Február végétôl újra meg-
találják újságunkat a gazdaboltok pultjain, a 
kiskerti szezonhoz igazodva évi öt alkalommal, 
vagyis februárban, márciusban, áprilisban, május-
ban és szeptemberben (elektronikus formában a 
www.kertihirmondo.hu weboldalunkon). 

Kellemes kertészkedést, jó olvasást kívánok! 

Gippert Bea
fôszerkesztô

Zsebkendônyi föld…
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Optimistán állunk a mínusz 10 és plusz  
10 fok között ingadozó szeszélyes idôjárásban, 
remélhetôleg jön már a tavasz és újra 
kertészkedhetünk. Azonban a házunk is alkalmas 
a palánták elôkészítésére, így bátran vágjunk 
bele!

Egyre többen szeretnének saját veteményest ki-
alakítani kertjükben, balkonokon, teraszokon. 
A növények magját a februári, márciusi idôszak-
ban zárt, meleg, védett helyen kell elültetni, elve-
teményezni. Amikor kikelnek, és a tavaszi fagyok 
már elmúltak, májusban ki lehet ültetni ôket a 
kertbe, ahol a nyár folyamán már termést hozhat-
nak. A sikeres palántázást több tényezô is befo-
lyásolja, amikkel érdemes tisztában lenni a folya-
mat megkezdése elôtt.

Az alapokhoz tartozik a megfelelô vetômag, a 
kellôen laza termesztôközeg, az optimális méretû 
nevelôalkalmatosság, a növény igényeihez alkal-
mazkodó fény, hômérséklet és tápanyag-utánpót-
lás. 

A VETÔMAG választásakor olvassuk el figyelme-
sen a választott fajtára jellemzô hasznos infor-
mációkat. Itt a növekedési erélyre, a fényigényre 
és a tôtávolságokra gondolok, illetve egyes magok 
még beáztatást is igényelnek. Ezek a tulajdonsá-
gok nem a palántázáskor okozhatnak gondot, ha-
nem a kiültetéskor. Ha esetleg túl napos helyre 
kerülnek bizonyos fajták, hamar felperzselôdnek a 
palánták, ha pedig árnyékos helyre, nem fognak 
fejlôdni. A támasztékot igénylô fajták kerítés vagy 
kordon mellé kerüljenek. A cukkini és a tökfélék 
tenyészterülete pedig 1 m2/tô, tehát pici kertek-
ben nehezen termeszthetô, ha egyéb fajtákat is 
akarunk nevelni.
 
A TERMESZTÔKÖZEG laza, levegôs szerkezetû 
legyen. A szaküzletek kínálatában sokféle alap-
anyag kapható: föld- és tôzegkeverékek, perlit-
tel és tápanyaggal keverve. Kókuszrost, amely 
nagyon jó levegôzöttséget ad a gyökérzetnek, 
viszont nincs benne tápanyag, ezért ennek után-
pótlásáról gondoskodni kell. 

A magok elvetéséhez többféle nevelésre al-
kalmas tárgyat lehet választani. A nagy tömegben 
vetett apró magvú növények (pl. virágmagok) ve-
téséhez a szaporítóláda alkalmas, amely alá egy 
szívatótálca kerül, ahová az öntözôvíz folyhat. 
Ezeket a magokat kelés után át kell tûzdelni ki-
sebb cserepekbe. 

A nagyobb magvú zöldségeket csipesz segít-
ségével már egyesével is lehet vetni. Erre alkalma-
sak a szaporítótálcák, amiket többféle felosztás-
sal lehet beszerezni. A leggyakoribbak a 104-es, 
66-os és 40 férôhelyes tálcák, melyek alá szintén 
szívatótálcát helyezünk. Akinek kisebb a helye, 
kiváló megoldás a palántanevelô cserép vagy 
tôzegcserép, mely többféle alakban (kocka és kör) 

Palántázási kisokos
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és méretben is elérhetô. Kaphatók mini, ablakpár-
kányra tehetô fedeles üvegházak is. A palántane-
velô tôzegkorongok csak egy alátétet igényelnek 
és a nevelés végén egybôl az ültetôgödörbe he-
lyezhetôk. Beszerezhetôk kis méretû, kétajtós 
szekrény nagyságú zárható növényházak is, me-
lyeket a fagyok elmúltával kint is fel lehet állítani, 
ahol tovább lehet nevelni a palántákat. 

A FÉNY fontos a növekedéshez, de ha túl sok 
napot kapnak, a palánták megnyurgulhatnak, il-
letve meg is perzselôdhetnek az ablak mögött. 
A tápanyag-utánpótláshoz különbözô tápolda-

tokat vagy hosszú hatású osmocote típusú ké-
szítményt is választhatunk. A fûtött ház ideális a 
magok gyors keléséhez, azonban a palántákat a 
kiültetés elôtt edzeni érdemes, úgy, hogy nappal 
kivisszük ôket egy védettebb helyre, majd éjjel-
re újra a ház védelmébe kerülnek. Palántázáskor 
kerülni kell a túlöntözést, ugyanis a túl sok folya-
dék megfullaszthatja a gyökereket, mivel a nagy 
mennyiségû víz kiszorítja a levegôt a gyökerek 
körül.

A szabadban is elvethetünk néhány magfé-
leséget. Februárban elsôsorban borsót, salátát, 
dughagymát. Március elején petrezselymet, sár-
garépát és retket is. Vannak, akik már elôbb is el-
vetik, de a magok csak a talaj felmelegedésével 
kezdenek kibújni. Többféle méretû maghoz érde-
mes magszórót használni, amely a szemenkénti 
vetéshez nyújt segítséget. A jól felkészült mezô-
gazdasági boltokban mindezt beszerezhetik, ahol 
megfelelô szaktanáccsal is segítik az eredményes 
palántázást. 

Bors Anita

Kerti tipp
Összegyûjtött tejfölös-, joghurtospoharak is 
megfelelôek palántázásra, a víz felfogásához 
pedig egy balkonláda is elegendô. Az üres 
tojástartók is alkalmasak a magvetésre! 
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A vöröshagyma a jellegzetes íze miatt a 
magyar és más nemzetek konyhájának népszerû 
alapanyaga, amelybôl – évszaktól függetlenül 
– folyamatos és egyenletes ellátásra van 
szükségünk. Közép-Ázsiából származik, ahol 
fogyasztása közel 3500 évre tekint vissza. 
Hazánk területére az 5–6. századba jutott el, 
termesztése azonban csak a 18. században 
vált jelentôssé a makói termôtájról kiindulva. 
A vöröshagyma egyike a kiskertekben is 
igen sikeresen termeszthetô fajoknak, így 
mindenképpen érdemes helyet szánni neki a 
vetésforgóban.

FAJTATÍPUSOK A vöröshagymafajták a hagy-
matest alakjában, illetve a hús és a külsô burok-
levelek színében különböznek. A változatos alakok 
közül elsôsorban a gömbölyû vagy enyhén lapított 
fajtákat találjuk meg a pultokon, de népszerûek a 
hosszúkás fajták is, amelyeket sonkahagymaként 
ismerünk. A hús általában sárgásfehér, ritkábban 
teljesen fehér vagy lila lehet, alapvetôen azonban 
a buroklevél színe alapján csoportosítjuk a fajtákat. 

A hagyományos, világosabb vagy sötétebb 
sárgásbarna színûeket nevezzük vöröshagymának. 
Ezek általában erôsebb ízûek, fûszerezô értékük 
nagyobb, hosszú tárolásra kiválóan alkalmasak. 

A lila buroklevelû lilahagyma színét az anto-
cián adja, amely hô hatására elbomlik, így még a 
legélénkebb színû fajták is kifakulhatnak fôzés, sü-
tés során. A lila húsú változatok színessé teszik az 
ételt, érdemes rövidebb hôkezeléssel vagy nyersen 
fogyasztani ôket, így nem vész el a színanyag adta 
díszítôértékük és jótékony élettani hatásuk sem. 
A fehérhagyma buroklevele és húsa fehér színû. 
Ezek a fajták enyhébb ízzel jellemezhetôk, és rövi-
debb ideig tárolhatók, mint a vöröshagyma.

VETÉS A vöröshagymát magról vagy dughagy-
máról szaporítjuk. Korai vetésû zöldségfélénk, így 

ha az idôjárás engedi, már február végén, március 
elején el is lehet kezdeni a vetését. A magok már 
4-5 ˚C-on elkezdenek csírázni, a fejlôdô növé-
nyek pedig még egy esetleges késô tavaszi, akár  
–6 ˚C-os fagyot is átvészelnek károsodás nélkül. 

Noha a hagyma a tenyészidôszak során nem igé-
nyel sok csapadékot, ahhoz, hogy a magok jól és 
egyenletesen keljenek, a magágyat nedvesen kell 
tartani, így szükség lehet csapadékpótló öntözésre. 
A sorok egymástól 50 cm távolságban legyenek, a 
megfelelô tôtávolsághoz pedig kb. 50 magot ves-
sünk folyóméterenként, 2-3 cm mélyre. 

Ha dughagyma használata mellett döntünk, 
akkor a kisebb méretûeket március végén ültessük 
el, a nagyobbakat pedig április elején, 25-30 cm-es 
sortávolsággal és 6-8 cm, illetve 5-6 cm tôtávol-
sággal. 

ÁPOLÁSI MUNKÁK A kis lombtömeg és a levelek 
viaszos bevonata miatt mérsékeltebb a párolog-
tatása, így a hagyma nem túl vízigényes növény, 

Sokoldalú hagymafélénk:
A vöröshagyma

Kerti tipp
Ha dughagymát használunk, csak a száraz 
nyarakon van szükség öntözésre, és a rövi-
debb tenyészidôszak miatt június után le-
hetôleg már ne kapjanak vizet a növények.
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azonban a kiegyenlítetlen csapadékellátású ter-
môévekben öntözésre szorul. Magról indított állo-
mánynál a kelés utáni idôszakban akkor kell meg-
kezdeni az öntözést, amikor a lombozat intenzív 
növekedésnek indul. Nagyon fontos azonban, hogy 
abba kell hagyni az öntözést a tervezett felszedés 
elôtt közel egy hónappal (kb. július végén), hogy a 
hagymatestek tárolhatósága ne romoljon. 

A lomb árnyékoló képessége gyenge, ezért a 
hagymatábla igen gyorsan gyomosodik, folyama-
tos kapálást igényel. Tápanyag-utánpótláshoz ne 
használjunk szerves trágyát, mert annak magas 
nitrogéntartalma miatt a hagymatestek szerkeze-
te lazul, csökken a szárazanyag-tartalmuk, és így 
a tárolhatóságuk. Mûtrágyából is fôleg a fosz-
for- és káliumtartalmúakat használjuk, mert ezek 
jó hatással vannak a buroklevelek fejlôdésére és a 
tárolhatóságra. 

FELSZEDÉS, BETAKARÍTÁS A felszedés idô-
pontját a termesztési cél határozza meg, a hagy-
mát ugyanis többféleképpen hasznosítjuk. A korai 
magvetést követôen húsvét környékén érdemes 
ellenôrizni az ágyást, és a sûrûbb részekrôl fel-
szedve a növényeket friss zöldhagymához, avagy 
újhagymához jutunk, és egy lépésben ki is alakítjuk 
az optimális tôtávolságot. Késôbb, a hagymatestek 
gyarapodásakor, amikor a lombozat még élénkzöld, 
a buroklevelek pedig éppen csak elkezdenek színe-
sedni, az úgynevezett fôzôhagymát tudjuk felszed-
ni az ágyásból. Ilyenkor a hagyma leveleit akár a 
zöldhagymához hasonlóan, a hagymatestet pedig 
hagyományos módon hasznosíthatjuk. Fontos tud-
ni, hogy ilyen állapotban a hagymatest nem alkal-

mas hosszú tárolásra, és felhasználásig célszerû 
hûvös helyen tartani. 

Nyár végén, ôsszel kerülhet sor a tárolás-
ra szánt hagyma felszedésére. Ekkorra a levelek 
megdôlnek, a lombozat már nagyrészt leszárad, 
a buroklevelek elérik a fajtára jellemzô színt, és a 
hagymatest elraktározta a nyugalmi idôszakhoz 
szükséges tápanyagokat. Az érés gyorsításához 
nem javasolt a levelek letaposása, mert így meg-
szakad az anyagszállítás a levelek és a hagyma 
között, amely a tárolhatóság gyengüléséhez ve-
zet. Ha mindenképpen szükséges, célszerû inkább 
ásóvillával óvatosan a hagyma alá nyúlni és kissé 
megemelni, hogy a gyökerek elszakadjanak. 

A dughagymáról történô szaporítás rövidebb 
tenyészidôszakot eredményez: míg a magról ve-
tett állomány 140-200 nap alatt érik be, addig 
dughagymáról már 120-140 nap alatt szedhetô a 
tárolásra alkalmas termény. Utóbbi esetben a fel-
szedett hagyma tárolhatósága is jobb a magasabb 
szárazanyag-tartalma miatt. Kiskerti termesztés-
ben is érdemes vállalni a dughagyma beszerzésével 
járó pluszköltséget, és egy ágyásban téli tárolás-
ra ezt termeszteni, míg akár egy másik ágyásban 
magvetéssel elôállítani az év folyamán, friss fel-
használásra szánt hagymát.

dr. Szabó Anna

A vöröshagyma C-vitamin-tartalma jelentôs, 
amely azonban hagyományos, hôkezeléssel 
járó felhasználás során nagyrészt elbomlik. 
Zöldhagymaként fogyasztva az értékes vi-
tamintartalom megmarad. A vöröshagyma 
gyógynövényként is használatos. Az elszá-
radt buroklevelek forrázata köhögéscsillapító 
hatású, de jól alkalmazható például húsvéti 
tojás festéséhez is. Jó hatással van a vér-
nyomásra és mérsékli a koleszterinszintet. 
A lilahagyma színanyaga, az antocianin anti-
oxidáns hatású. A hagymában található pre-
biotikumok a bélflóra egészségéhez járulnak 
hozzá. 

 Jó tudni!



Felszín alatti védelem

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

 www.facebook.com/syngentaagrarklub

Rendkívül hatékony talajfertőtlenítő rovarölő szer 
házikertek számára.

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

Megbízható 
védelem 
a talajlakó kártevők ellen!



• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozómentes, nincs szaga, nincs benne gyom
• gyors és erőteljes gyökeresedés
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2; vagy 25 kg / 170 m2; 1,5 kg / 1-8 palánta

HOSSZAN TARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE, KERTEKBE, PALÁNTÁKHOZ

Kertészkedjen velünk! UNICHEM GAIA Kft.   |   hu.UNICHEM.si
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A gyümölcsösben végzendô tavaszi munkák 
közül a metszés egyértelmûen és alapvetôen 
meghatározza a várható termés mennyiségét. 
A metszés lényege a fa élettartamának 
meghosszabbítása. A gyümölcsfák metszése 
az egyik legmunkaigényesebb és legnagyobb 
szakértelmet igénylô munkafolyamat.

ELSÔ A METSZÉS Mindegyik gyümölcsfajtának 
megvannak a metszési jellegzetességei, tech-
nikái, és ezt még a gyümölcsfák kora szerinti 
eltérések is tovább nehezítik. Emellett az elha-
nyagolt, elöregedett fákat egy erôteljes vissza-
metszéssel megfiatalíthatjuk. Az ilyen drasztikus 
beavatkozás után a fa erôteljesen hajtani kezd, 
majd fontos a sok felesleges ág eltávolítása a 
nyári metszésnél, hogy a fa ne a fejlôdésükre 
fordítsa a sok energiát. A nagyobb vágási felü-
leteket kezeljük, kenjük be sebkezelô kenôccsel, 
hogy gyorsabban begyógyuljon és ne fertôzôd-
jön el a felülete. Metszéskor munkaeszközein-
ket (metszôolló, ágfûrész, kés) legalább fánként 
fertôtlenítsük, pl. 70%-os alkoholban, a fertôzé-
sek (pl. kajszi gutaütése) tovább terjedésének 
elkerülése céljából. 

MÁSODIK A FÁK TÖRZSÉNEK ÁPOLÁSA 
A kéregkaparás, törzskezelés elsôsorban kör-
nyezetkímélô növényvédelmi célokat szolgál. Ha 
kora tavasszal egy erôs kesztyûvel, fakaparóval 
vagy inkább egy drótkefével letisztogatjuk a fák 
törzsét, a kéregtörmeléket papírra gyûjtjük és 
elégetjük, akkor rengeteg kéreg alatt megbújó 
kártevôtôl szabadulunk meg, így kevesebb gon-
dunk lesz a nyári növényvédelemmel. A nagyobb 
kambiumsérülések begyógyítása végett sebke-
zelôt, sebzárót alkalmazzunk. 

Ha folyamatosan stresszhatásnak vannak 
kitéve, a fák kondíciója romlik, és gyengültségi 
paraziták (taplógombák), mohák, zuzmók jelen-

hetnek meg a törzsön, ágakon. A zuzmóknak, 
moháknak nagyon kedvez a magas páratartalmú, 
nedves fa környezet, illetve a fák körüli árnyékos 
területek. Fontos a fa lombkoronájának ritkítá-
sa, egyrészt hogy több napfény érje a fakoro-
nát belül is, másrészt a lomb szellôzése miatt. 
A zuzmók, mohák megjelenését, felszaporodását 
a helytelen öntözés is befolyásolhatja. A fák kér-
gén élô zuzmók, mohák elleni védekezést is a fák 
nyugalmi állapotában kell elvégezni. Az idôs fák 
törzsét és vázágait drótkefével kell lepucolni, de 
ez sajnos kevés, illetve vékony ágaknál fôleg a 
rügyek közelében kivitelezhetetlen, ezért elôny-
ben részesítjük a vegyszeres védekezést, igaz, 
nincs nagy választék a vegyszerekbôl. A gyü-
mölcsfáknál a kalcium-poliszulfid hatóanyag 
eredményesen pusztítja a zuzmók alkotóelemét. 
Hasonlóan jó hatást fejtenek ki a réz hatóanyagú 
gombaölô szerek, illetve 7-10%-os vasszulfáttal 
(moha ellen) is tudunk hatékonyan védekezni, fô-
ként, ha a permetlé jól átmossa a termôrügyeket 
is, a moha/zuzmó ugyanis ott okozza a legtöbb 
kártételt. 

LEMOSÓ PERMETEZÉS Permetezés elôtt, a 
gyümölcsfák téli metszése, illetve a mechanikai 
növényvédelmi munkák során mindenképpen tá-
volítsuk el a sérült, letört vagy különféle károsí-

A három legfontosabb kora tavaszi 
teendô a gyümölcsfákkal

• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozómentes, nincs szaga, nincs benne gyom
• gyors és erőteljes gyökeresedés
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2; vagy 25 kg / 170 m2; 1,5 kg / 1-8 palánta

HOSSZAN TARTÓ, 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE, KERTEKBE, PALÁNTÁKHOZ

Kertészkedjen velünk! UNICHEM GAIA Kft.   |   hu.UNICHEM.si
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tókkal (monília, tûzelhalás, vértetû, pajzstetvek) 
erôsen fertôzött, száradó vesszôket, ágrészeket 
is. A beteg részekkel együtt az egészséges rész-
bôl is vágjunk le egy kb. 8-10 cm-es darabot. 
A sebfelületeket fasebkezelôk valamelyikével 
zárjuk le, a levágott, beteg növényi részeket 
pedig minél elôbb égessük el. A törzsön, váz-
ágakon lévô rákos és mézgás sebeket éles késsel 
az egészséges részig vágjuk ki, majd azokat is 
kenjük be sebkezelôvel.

A kora tavaszi lemosó permetezéssel a gyü-
mölcsfákon, a bogyósok bokrain, a kéregrepedé-
seken, a törzsön, az ágakon a gombás (tafrina, 
monília, ventúriás varasodás) és a baktériumos 
fertôzésektôl és az áttelelt kártevôktôl (levél-
tetvek tojásai, pajzstetvek, atkák tojása) védjük 
meg a fát. A fán maradt moníliás gyümölcsmú-
miákat is távolítsuk el. Kizárólag száraz idôben 
permetezzünk, mert ezek mind kontakt szerek, 
és az esô lemossa ôket a felületrôl. A permetlé-
vel ne takarékoskodjunk. A lemosó permetezés-
nél a lényeg a bôséges lékijuttatás, célja, hogy 

a permetlé becsurogjon a fakéreg, a fás részek 
mélyedéseibe, repedéseibe. A permetszer ölô ha-
tása akkor optimális, ha a permetlé egyenletes 
rétegben, mindenhol bevonja a fák és a károsí-
tók felszínét. Mielôtt hozzáfogunk, gereblyézzük 
össze a fa alatt esetlegesen ottmaradt falevele-
ket, mert ezek is sok kártevôt és kórokozók sza-
porítóképleteit rejthetik el.

A gyümölcsfák lemosó permetezéséhez 
hasz nál hatjuk a réz- (pl. rézszulfát, rézhidroxid, 
rézoxiklorid, bordói keverék), a poliszulfidkén- 
(pl. kalcium-poliszulfid) és az ún. olajtartalmú 
készítményeket (pl. vazelinolaj, ásványolaj, nö-
vényi olaj, paraffinolaj). A réztartalmú készít-
mények közös jellemzôje, hogy a lisztharmat 
kivételével a gombás és a baktériumos betegsé-
gek ellen hatékonyak. A poliszulfidkén-tartalmú 
készítmények a különbözô gombás betegségeken 
kívül (pl. lisztharmat, varasodás, monília, vesz-
szôbetegségek stb.) a rovarok (pl. pajzstetvek, 
levéltetvek, körtelevélbolha) és az atkák ellen is 
hatásosak. Az ún. olajos készítmények (növényi 
olaj, paraffinolaj, vazelinolaj) a rovarok és atkák 
ellen a leggyakrabban alkalmazott lemosószerek. 
Tekintettel arra, hogy a kártevôk többsége még a 
keményebb téli fagyokat is átvészeli, a telelô ala-
kok ellen az olajos lemosás általánosan javasolt. 

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
Tél végén, a hidegek elmúlta után, a met-
szést, a fatisztogatási és faápolási munkákat 
befejezve kell hozzáfognunk a gyümölcs-
fák lemosó permetezéséhez. A kora tavaszi 
idôszak egyik legfontosabb növényvédel-
mi teendôje a lemosó permetezés, amelyet 
évente érdemes megismételni. 

Kerti tipp
Lemosó permetezéshez optimális a 8-10 ˚C-
os hômérséklet, de mindenesetre fagymen-
tes, szélcsendes idôben kell permetezni.

Nagyon fontos a tavaszi lemosó permetezés 
idôzítése – a rügypattanáshoz lehetô legkö-
zelebbi idôpontban történjen, mert ha már 
kifakadtak a levelek, a permetlé fitotoxikus 
lehet, azaz megperzselheti azokat.

 Jó tudni!



ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.

biztos védelem

megelőzé
s

ALFA SOLO

A biztos védelem

egyetlen útja a szigorú

megelőzé
s.

Használja az

ALFA SOLO-t!
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A tavasz közeledte a kertbeindítást, a sze-
zonkezdetet vetíti elôre, a februári hetekben 
a legtöbb hobbikertész már alig várja, hogy 
a tényleges munkákhoz láthasson odakint. 
Kétségtelenül az ültetés, a vetés, a pázsit 
rendbetétele a népszerûbb és látványosabb 
feladatok, de akadnak olyan alapozó munkák, 
melyeket egyik tavasszal sem lehet kihagyni. 

Az egyik ilyen a kora tavaszi metszések, valamint 
a takarítási feladatok elvégzése, például a még 
a talajon árválkodó levélmaradékok, a hideg év-
szakban lehullott ágak, gallyak összeszedése. A tél 
vége a jellemzô ideje a fakivágásoknak is, ilyenkor 
szokás szanálni a túl idôs, beteg, vagy egyéb ok-
ból kivágásra ítélt növényeket, ezek is a zöldhul-
ladékot gazdagítják. Mit lehet kezdeni ezekkel a 
növényi maradékokkal? A leveleket a legtöbben a 
komposztra helyezik, sokan elégetik, míg vannak, 
akik zsákokba gyûjtve elvitetik. Az ágak, fadara-
bok sorsa pedig legtöbbször a kazánban pecsé-
telôdik meg, jobb esetben a nyári bográcsozások-
hoz gyûjtik a háziak. Akad azonban izgalmasabb, 
és az égetésnél például sokkal környezetbarátabb 
módszer is, mely ráadásul hasznos is, és még egy 
kis spórolásra is lehetôséget ad.

A MULCSOLÁS elônyeit a 
legtöbb kertészkedô isme-
ri, a mulcsanyag egységes, 
dekoratív felületet ad, las-
sítja a talaj kiszáradását, 
ezáltal hatékonyabbá teszi 
az öntözéseket, nyáron 
fékezi a közeg átforróso-
dását, télen pedig jótékony 
hômegtartó takaróként funkcionál. Azt se feled-
jük, hogy a mulcsolás geotextília lefektetésével 
kombinálva közel százszázalékos gyommentes-
séget garantál, így remek választás parlagi, rit-
kábban használt kertrészek esztétikus és csaknem 
gondozásmentes fedésére. A tél végi metszésekre 
és lehullott levelekre visszatérve, a mulcs készül-
het ezekbôl is, hiszen egyáltalán nem kötelezô 
zúzott követ vagy fakérget használni. A kertekben 
eddig is sokan mulcsoltak például fûnyesedékkel, 
ám a tavasz korai szakaszában levágott fûszálak 
még nem állnak rendelkezésre, a fûnyesedék pedig 
mulcsként kiváló, de esztétikailag legfeljebb köze-
pes értékû. 

ÁGDARÁLÁS Gallyakból, faágakból könnyedén 
készíthetô kifejezetten tetszetôs takaróanyag, 
ám ehhez speciális gép szükséges, úgynevezett 
ágdaráló. Bár ilyen gépet már viszonylag olcsón, 
akár húsz-harminc ezer forintért is lehet venni, 
kisebb kerteknél jobban megéri a kölcsönzés, egy 
napi bérleti díj jellemzôen három-négy ezer fo-
rintot kóstál. Nagyobb birtokokon, ahol jelentôs 
mennyiségû fa, sok cserjeféle van, jobban megéri 
saját gépet beszerezni, azt ugyanis nemcsak ta-
vasszal, hanem az ôszi szezonban is aktívan le-
het használni, de tulajdonképpen az év bármely 
szakában kapóra jöhet. A berendezés használa-
tához nem kell tapasztalat vagy elôképzettség, a 
farészeket egyszerûen a bemeneti tölcsérbe kell 
helyezni, a másik oldalon pedig azonnal jön kife-
lé a darálék. A gép ugyanakkor nem veszélytelen, 
ezért csak felnôttek mûködtessék, és az elsô pár 
alkalommal fokozott óvatossággal. Érdemes rög-

Zöldhulladék, mint mulcs
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tön a célterületre vinni a gépet, így a keletkezett 
mulcsanyag azonnal a helyére kerülhet, például a 
gyümölcsfák alá, vagy a veteményeskertbe. Nem 
mellékes körülmény, hogy a leggyakrabban alkal-
mazott fenyômulcs enyhén savanyítja a talajt, 
így nem minden dísznövény igényeinek felel meg, 
remek választás fenyôk, tuják alá, vagy éppen 
rózsaágyásba, de évelô dísznövények vagy gyü-
mölcscsemeték alá nem a legjobb mulcsféle. Az 
ágdarálék – természetesen ha nem fenyôfélékbôl 
készül – ilyen hatással nem bír, így általánosan 
felhasználható.

FÛNYÍRÓVAL IS LEHET! A levelekkel is elbol-
dogul az aprítógép, azonban ha darálni való ágak 
nincsenek a területen, akkor más megoldást kell 
választani, hiszen felesleges energiapazarlás 
speciális géppel leveleket aprítani, amikor szin-
te minden kertben van erre a célra gép. Ez nem 
más, mint a fûnyíró, ami kifejezetten alkalmas 
a levelek apróra vágására, persze elsôsorban a 
nagyobb teljesítményû villanyos, vagy benzin-

motoros változatok. A leveleket 8-10 centiméter 
vastag szônyegbe kell rendezni, majd a fûnyírót 
egyszerûen végig kell tolni ezen, oda-vissza és 
több irányban. Figyelem, ez a trükk csak száraz 
levelekkel mûködik, a nedves, nyirkos avar össze-
tapad, és hamar eltömíti a fûnyíró alját. Ameny-
nyiben gyûjtôzsákos gépet használunk, a keletke-
zett darálékot könnyen és egyszerûen a kiszemelt 
helyre vihetjük.

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
A darálékot természetesen nem kötelezô 
talajtakarásra használni, az apróra szeldelt 
zöldhulladék beforgatható a veteményeskert 
talajába, hogy természetes tápanyagként 
gazdagítsa azt, ráadásul kötöttebb talajok 
esetén az ilyen zúzalék jótékony hatással 
van a talaj állagára is. 

Méhviasz
tartalmú fasebkezelô és oltóviasz
A BIOCERA felhasználható gyümölcsfák, szôlô, 

díszfák stb. metszéseinél, ágtöréseinél, nagyobb ágak levágásánál,
oltásnál, illetve vihar és állati kártételek esetén vagy egyéb módon keletkezett sebfelü-

letek lezárására, fertôtlenítésére, a sérült felület védelmére a gyógyulásig. Hatóanyagai természetes eredetûek. Felkenés 
után azonnal behatolnak 1-2 mm mélyen a fa szöveteibe és elpusztítják az ott lévô, vagy a vágás következtében a felületre 
került kórokozókat. A fasebkezelô szer hatása az alkohol azonnali, a méhviasz és a fenyôgyanta tartós fertôtlenítô hatásán 
alapszik. Az egyéb adalékok biztosítják a bevonat rugalmasságát és tartósságát, ezzel is biztosítva a védelmet egészen a gyó-
gyulásig.

Külön elônye, hogy nem fagyveszélyes, –10 C-ig jól kenhetô. Denaturált szesszel hígítható, illetve a munkaeszközrôl lemosható.

A BIOCERA-val kedvezôek a tapasztalatok a szôlô ún. ESCA tünetegyüttese (korai tôkepusztulás) elleni alkalmazásban is. 
Az ESCA kórokozói a korai metszés idôszakában jelentkezô alacsony hômérsékleten is fertôznek, ezért szükséges ellene véde-
kezni. De hasonlóan fontos a védekezés az új telepítéseknél is. A fagyáspont alatti hômérsékleten is használható és megszáradó 
BIOCERA kényelmesen felkenhetô ecsettel, spatulával vagy akár ferdén metszett ággal is.

Gyártó Szolvegy Kft., 5000 Szolnok, Téglagyári út 8. Tel.: 00 56 515 106 E-mail: info@szolvegy.hu  
Honlap: https://www.facebook.com/Biocera-fasebkezelô-és-oltóviasz-288494367941582

Amikor rendszeresen megújítjuk a kezelést Gyógyuló seb

Amikor nem  gyelünk a  kezelés megújítására Amikor begyógyult a seb

t rtrr almú fasebkezelô és oltóvi
B I O C E R AB I O C E R A
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Hazánkban körülbelül öt hónap áll a szôlônövény 
rendelkezésére, hogy „kipihenje az elôzô 
év fáradalmait” és a nyugalmi idôszakban 
felkészüljön a következô évre. Hazai körülmények 
között a levelek jellemzôen novemberben-
decemberben hullanak le (vagy lefagyva 
funkciójukat vesztik), és innentôl egészen az 
április eleji fakadásig tart a nyugalmi fázis. 
A gazdálkodók számára ez az idôszak sem a 
pihenésrôl szól, hiszen számos feladatot épp e 
hónapokra kell idôzítenünk. 

MIKOR ÉS MILYEN MÛVELETEKET VÉGEZ-
ZÜNK? Fontos tudnunk, hogy a szôlô esetében 
kétféle nyugalmi szakasz különíthetô el. Elsôként 
egy összetett hormonális szabályozás alatt álló, 
mélynyugalmi idôszakon kell átesnie az áttelelô 
rügyeknek. Ezt úgy kell értelmeznünk, mint a nö-
vény egyfajta mély álmát, minimális életfunkciók 
megtartásával. Ezt egy ún. kényszernyugalom 
követi, amikor a rügyek már képesek fakadni, de 
a környezeti tényezôk, elsôsorban a hômérséklet 
miatt ez mégsem valósul meg. Ha a körülmények 
lehetôvé teszik, a mélynyugalmi idôszak elmúl-
tával végezzünk az ültetvényekben beavatko-
zásokat. A szôlô december közepére jellemzôen 
már átlép a kényszernyugalom szakaszába, és 
ilyenkor lényegesen gyorsabban képes reagálni 
a környezeti tényezôkre. A nyugalmi idôszakban 
végzett mûveleteket az alábbi sorrend szerint 
hajtjuk végre:

1. metszés,
2. támaszrendszer javítása, karbantartása,
3. idôs fás részek rögzítése a támaszhoz,
4. szálvesszôk lekötése (egyes tôkemûve-

lésmódokon),
5. lemosó permetezés (opcionális),
5. venyige kezelése (bezúzás, komposztá-

lás, bálázás, égetés),
6. harmatgyökerek eltávolítása (fôként fia-

tal ültetvényekben),
7. tôkepótló ültetések.

METSZÉSI ALAPOK Kisüzemek esetében cél-
szerû késôi metszést alkalmazni. A márciu-
si idôszakban már láthatjuk, hogy a növények 
hogyan teleltek át és milyen mértékben fordul 
elô esetlegesen rügykár, van-e atkaáttelelés. 
A rügyek hosszirányú felvágása után mikrosz-
kópon látható, hogy a fôrügyek esetleg elfagy-
tak-e, ennek a mértéke pedig nagyszámú minta 
alapján meghatározható. A tôkénkénti rügyszá-
mot a rügykárok arányában szükséges növelni. 

A metszésnél ügyeljünk arra, hogy a ter-
mészetes nedvkeringés következtében kialakuló 
könnyezési nedv ne folyjék rá a rügyekre, így 
mindig a rügyek síkjára merôleges, ferde metsz-
lapot vágjunk. 

Kordonmûvelésnél, lugasmûveléseken jel-
lemzôen 2 rügyes rövidcsapokat hagyhatunk, 
azonban ha erôs (min. 8-10 mm feletti átmérôjû) 
vesszôk találhatók a tôkén, a rügyterhelést nö-

Indul az idei szôlôszezon

1. kép:  
Elfagyott fôrügy barnás színnel

2. kép:  
A szôlô könnyezése tavasszal megfigyelhetô jelenség
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FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER, SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL,
SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ

Levéltetvek, molykártevők, pajzstetvek, bogarak, rágó- és szívó kártevők elleni védekezéshez.
Méhekre nem veszélyes!

KERESSE AZ EREDETI
JAPÁN MINŐSÉGET!

növényvédő szerek • lombtrágyák • technológiák

SUMI AGRO HUNGARY Kft.
H-1016, Budapest, Zsolt u. 4., Tel: 1/214-6441

www.sumiagro.hu
info@sumiagro.hu

Kérésére ingyenes permetezési  naplót küldünk!
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velhetjük, és 4-5 rügyes hosszúcsapokat is 
meg hagyhatunk. Ne felejtsük el, hogy a hosz-
szabb elemek alatt minden esetben hagyjunk 
meg kétrügyes, ún. ugarcsapot is, amelynek a 
funkciója az, hogy a felmagasodott termôrészt 
a következô évben leválthassuk. Ha ernyômûve-
lést alkalmazunk, a tôke törzsének csúcsi hely-
zetében szükséges meghagynunk jellemzôen két 
életképes, minimum 6 mm vastagságú vesszôt, 
amit a késôbbiekben ívesen (ernyôszerûen) lekö-
tözünk. 

A szálvesszôk lekötésével feltétlen várjuk 
meg a könnyezés kezdetét, mivel ilyenkor már 
minimális az eltörésük esélye. A vesszôk hosz-
szának megválasztásában elsôsorban a szôlô-
fajta adottságait vegyük figyelembe. A kis fürtû, 
ugyanakkor sûrû lombozatú fajták (pl. Chardon-
nay, Olasz rizling) esetében a hosszú metszés 
és az ernyômûvelés adhat kedvezô mennyiségi- 
minôségi eredményeket. Ezzel szemben a nagy 
fürtû, bôtermô fajták (pl. Hárslevelû, Furmint, 
illetve a legtöbb csemegeszôlô) esetében a ter-

môvesszôk hosszát korlátozva érhetünk el ked-
vezôbb minôséget. Arra azonban ügyeljünk, hogy 
egyes csemegeszôlô-fajták (pl. Afuz Ali) alsó 
rügyei nek termékenysége minimális, így esetük-
ben a rövidcsapos metszés nem lehet célrave-
zetô. A szôlôfajtákkal foglalkozó szakkönyvekbôl 
az egyes fajták fontosabb tulajdonságairól bô-
vebb információkat szerezhetünk. 

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

3. kép: Ernyômûvelés esetén a szálvesszôk lekötését is el 
kell végeznünk a fakadást megelôzôen
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A növények életét számos környezeti tényezô 
befolyásolja, többek között a talaj kémhatása, 
savanyúsága vagy lúgossága. Ez a tulajdonság 
a talaj többi tulajdonságához képest kevesebb 
figyelmet kap, talán azért is, mert nem látható, 
nem érzékelhetô, csak közvetett hatása jelenik 
meg a növényeknél.

TALAJOK KÉMHATÁSA A talajok lazasága, kö-
töttsége, szerkezete, víztartalma, tápanyagtartal-
ma mellett fontos szereppel bír azok kémhatása, 
pH-értéke (hidrogénion-koncentrációja) is. Kém-
hatásuk alapján a talajokat a következô csopor-
tokba osztották: a 4,5-nél kisebb pH erôsen sava-
nyú, a 4,5–5,5 pH savanyú, az 5–6,8 pH gyengén 
savanyú, a 6,8–7,2 pH semleges kémhatású, a 7,2–
8,0 pH enyhén lúgos, míg az e feletti értékû tala-
jok a lúgos kémhatásúak csoportjába tartoznak. 

A növények csak meghatározott kémhatá-
sú talajokban érzik jól magukat, azokban nônek, 
fejlôdnek problémamentesen. A talajjal szembeni 
igényük nem változtatható. A speciális kémhatású 
talajokat igénylô növények biztonsággal, hosszú 
ideig csak a nekik megfelelô talajokban nevel-
hetôk, ellenkezô esetben károsodások, betegségek 
lépnek fel rajtuk. Ezért érdemes alaposan megis-
merkedni a kiválasztott növények talajigényeivel, 
és a kertünk talajának tulajdonságaival (kémha-
tásával) is. 

SAVANYÚ TALAJT IGÉNYLÔ FAJOK Bár ter-
mesz tett növényeink többsége a semleges kém-
hatású talajokban érzi jól magát, számos közülük 
kifejezetten savanyú kémhatású talajt igényel. 
Idetartozik a gyümölcsfajok közül az áfonya és a 
szelídgesztenye. A fás dísznövények (fák, cserjék) 
csoportjába sok kedvelt faj tartozik, többek között 
azáleák, babérhanga, bóbitacserje fajok, csoda-
mogyoró, díszsomok, erikafélék (hanga, csarab 
néven is ismertek), havasszépe, hortenziafélék, 
magnóliák, japán juharok, magyal, páfrányok, va-
lamint egyes tûlevelû örökzöldek. A szobanövé-
nyek közül az afrikai ibolya, az alokázia, az ana-
nász, az azáleák, a banán, a begóniák, a bilbergiák, 
a díszbors, az erikafélék, a flamingóvirág, a gar-
dénia, a gloxínia, a guzmánia, a jázmin, a pikkely-
virág (Vriesea), a mügefû (Ixora), a páfrányfélék, a 
szobafenyô, a tarkalevél (Caladium), a zebralevél 
(Calathea), a yukka is savanyú talajt kedvelôk.

ELVÁLTOZÁSOK A NÖVÉNYEKEN A nem meg-
felelô talajba ültetett, savanyú talajt igénylô nö-
vények fejlôdése lelassul, a növények „vegetálnak”, 
látszik, hogy nem érzik jól magukat. A tápelemek 
felvétele – a mikroelemeké is – lelassul, gátolt, 
táp anyaghiány tünetei lépnek fel. Ennek oka, hogy 
bár a talaj elegendô tápelemet tartalmaz, de a 
talaj kémhatása miatt a növény azt nem tudja, 
vagy csökkent mértékben tudja felvenni. A levelek 
sárgulnak, néhol nekrotikus tünetek is kifejlôdnek. 

Savanyú talajt kedvelô növények
Egyedi gondoskodást igényelnek

Csarab (hanga)

Magnólia
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Tipikus tünet ez magnóliafáknál, amelyek igényei-
re ültetéskor nem voltak tekintettel, lúgos talajba 
kerültek, így a növények rövid idôn belül elhalnak. 
Ezt elkerülendô, a levelekre kijuttatott kombinált 
lombtrágyák – a gyors felszívódásuk miatt – meg-
állíthatják a nem kívánt folyamatot.

TALAJ SAVANYÍTÁSA A cserépben vagy konté-
nerben nevelt növényeknél a savanyú kerti föld 
folyamatos biztosítása egyszerûbb feladat, míg a 
szabadban nevelt fás növényeknél a folyamatos 
savanyú kémhatás fenntartása komoly kihívás, 
gyakran megoldhatatlan. Bár hazánkban találha-
tók természetes módon savanyú kémhatású ta-
lajok, a kerti talajok többségére ez nem jellemzô, 
tekintettel arra, hogy a kertekben kevert, töltött 
talajok fordulnak elô.

A savanyítás, a talaj pH-értékének alacso-
nyabb, 6,5-es érték alá vitele több módon is vé-
gezhetô:

• savanyú kémhatású szulfát sókat tartal-
mazó mûtrágyákkal, ilyenek az ammó-
nium-szulfát, a kálium-szulfát, a magné-
zium-szulfát;

• alacsony pH-értékû tôzeg talajba keveré-
sével;

• savas kémhatású savoldatokkal (citrom-
sav, ecetsav stb.).

A munka elôtt azonban szükséges a növények 
nevelésére használt talaj kémhatásának megmé-
rése, ismerete. Házi viszonyok között is lehetsé-
ges ennek végrehajtása: a talaj ioncserélt vízzel 
készült oldatába – 30 perces állás után – már-
tott lakmuszpapír színelváltozását kell a csoma-
goláson található színskálával összehasonlítani, 
az adja meg a talaj pH-értékét. Megközelítô ér-
téket ad, de a gyakorlat számára elegendô. Há-
zikerti célra egyszerû talaj-pH-mérô mûszerek 
is használatosak, bár mérési pontosságuk nem 
jobb az indikátorpapírokkal végzett meghatáro-
zásnál. Minél távolabb van a pH-érték a kívánt-
tól, minél magasabb, tehát lúgos a talaj, annál 
kevésbé eredményes a savanyító beavatkozás. 
Ilyen esetekben kevésbé ajánlott az adott talaj-
ba savanyú talajt igénylô fás növény ültetése.  
A tényleges pH-érték határozza meg az alkalma-
zandó savanyító anyag mennyiségét.

A felsorolt savanyítási módok között közked-
velt a savanyú tôzeg alkalmazása. Ültetés elôtt az 
ültetôgödörbe kell belôle minél nagyobb mennyi-
séget helyezni a tápanyag mellett. A hosszú hatás 
elérése céljából a fás növények ültetôgödrét erôs, 
a gyökerek továbbnövekedését megállító vagy 
lassító fóliával bélelik ki. Amint a gyökér kinô a 
savanyú „fészekbôl”, a gyökérzete már a számára 
nem kedvezô lúgos talajjal érintkezik, ami a már 
korábban leírt fejlôdési rendellenességeket okoz-
za. Ezért a növények talajának folyamatos sava-
nyítását a növény élete végéig folytatni kell. 

A savanyításra használt tôzegek 3,5–4 pH-ér-
tékûek. Mindig figyelmesen el kell olvasni a tôzeg 
csomagolásán a termékrôl található információ-
kat, ugyanis forgalmaznak termesztési célra közel 
közömbös kémhatású tôzegeket is, azokkal sava-
nyítás nem érhetô el. 

Amikor már a növény felélte a tôzeget, illetve 
elfogyott annak savanyító hatása, a talaj felszíné-
re szórt és sekélyen bedolgozott tôzeggel lehet a 
kívánt hatást elérni. Abból kioldódó, a talaj mé-
lyebb rétegeibe becsorgó savanyú kémhatású víz 
jut a gyökerekhez. A bemosódás lassú folyamat, 
számításba kell venni. 

Fúrt kútból öntözôk figyelmét ne kerülje el, hogy 
hazánkban a fúrt kutak gyakran magas Ca- és 
Mg-só tartalmúak, ezek vize lúgos, a lúgos víz-
zel történô öntözés megemeli a talaj pH-érté-
két, amit folyamatosan ellensúlyozni kell.

 Jó tudni!

Lakmuszpapír színskála Egyszerû talaj-pH-mérô 
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GLIFOZÁTMENTES TOTÁLIS

GYOMIRTÓ

KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!

Gyors beavatkozásra alkalmasak a savas ol-
datokkal folytatott öntözések. Bármilyen ház-
tartási ételecet vagy citromsav oldat alkalmas 
erre a célra, amelynek 4-4,5 körüli a pH-értéke. 
A háztartási ételecetek közül a 20%-os hasz-
nálatánál van a legkisebb mennyiségre szükség. 
Sajnos a nagy méretû fás növények a fejlett 
lombjuk miatt meglehetôsen nagy mennyiségû 
savas kémhatású vizet kívánnak. Érdemes ezen 
növények öntözéséhez felfogni az esôvizet. Bár 
az esôvíz nem savas, de az ivóvíznél alacsonyabb 
a pH-értéke. 

SAVANYÚ TALAJ KÉSZEN Szobai, cserepes nö-
vények számára kész, elôkészített talajokat árusí-
tanak, sokféle összetételû föld van forgalomban. 
Virágföldek – pH-értékeik alapján – három minô-
ségben készülnek, jelölésükre az ábécé elsô betûit 
használják. Az „A” enyhén savanyú (pH = 5,9–6,4) 
kémhatású virágföld a mészkerülô növények szá-
mára alkalmas, a „B” semleges kémhatású (pH = 
6,5–7), általános virágföld, míg a „C” enyhén lúgos 

(pH = 7–7,5) kémhatású virágföld a mészkedvelô 
növényeknek ajánlott. Az „A” virágföld számos 
savanyú talajt igénylô növény számára nem kellô-
képpen savanyú, ezeknél még savanyú tôzeg hoz-
zákeverésével lehet a megfelelô alacsony pH-ér-
téket elérni.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Kerti tipp
Ha több évi nevelésre szeretnénk virágokat, 
ezek az évelô növények, tervezzük meg elôre, 
mit, milyen fajt, fajtát kívánunk kiválasztani 
és elôzetesen nézzünk utána a növény igé-
nyeinek. Annyi szép növény közül lehet vá-
lasztani, bármelyik helyettesíthetô mással. 
Válasszunk olyan növényeket, amik a kertünk 
talajviszonyai között jól érzik magukat, nem 
igényelnek különleges gondoskodást, s keve-
sebb odafigyeléssel nevelhetôk.
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Kedvenc növényeink teleltetése nem merülhet 
ki annyiban, hogy a meleg szobába költöztet-
jük ôket, és ezzel ideálisabb környezetet te-
remtünk nekik. Figyelnünk kell növényvédelmi 
szempontból is, mert ilyenkor is felszaporod-
hatnak bizonyos kártevôk.

TAKÁCSATKA Gyakran elôfordul, hogy a lean-
dert biztonságba, meleg szobába helyezték el 
télire, a levelei mégis kifehéredtek, lepotyogtak. 
Ezt bizony a közönséges takácsatka okozza, ami 
a meleg levegô hatására felszaporodik és jelentôs 
károkat okozhat. A kártevô minden mozgó, fej-
lôdési alakja a növénnyel táplálkozik. A levelek 
fonákjának szívogatása közben egy pókhálószerû 

szövedékkel veszik körül magukat, melynek védel-
mében zavartalanul károsíthatnak. Ennek hatásá-
ra a levelek színén világos, apró foltok alakulnak ki, 
amelyek késôbb összeolvadnak. A szúrásoktól fo-
kozódik a növény párologtatása és klorofillelhalás 

következik be a le-
veleken. A jelenség 
lezajlási folyama-
taképpen elôször 
az alsóbb leveleken 
jelennek meg ezek 
a tünetek, melyek 
fölfele haladnak, amerre a kártevôk is. Ezen jelek 
figyelmen kívül hagyásának következménye lehet, 
hogy tavaszra az egész növényünk felkopaszodhat. 
A takácsatkák nemcsak a leandert, de más szobai 
dísznövényeket is károsíthatják.

Fontos rendszeresen figyelni a leandereket, 
és a kártétel észrevételen után azonnal védekezni 
kell ellenük. Kémiai védekezésként kizárólag at-
kaölô szerek használhatók. 

Ha a lakásban tartott dísznövényeken jelent-
kezik a kártevô, akkor a növényvédô szeres ke-
zelést mindenképpen szabadtéren kell elvégezni. 
A levegô páratartalmának növelésével, szellôzte-
téssel, a növények rendszeres lezuhanyozásával 
megelôzhetô a takácsatka megjelenése a laká-
sokban.

LEVÉLTETÛ A takácsatkán kívül gyakran sza-
porodnak fel a teleltetés során levéltetvek, mint 
például a leander-levéltetû. A leander leveleinek 
torzulását okozhatja ez a kártevô, ami a növény 
virágszárait és fiatal leveleit szívogatja, és ennek 
hatása mutatkozik meg a leveleken. A leander-le-

Teleltetés közben elôforduló kártevôk

A takácsatka a levél fonáki részén található, 
így a növényvédô szert közvetlenül oda kell 
kijuttatni, mivel az atkaölô szerek többsége 
kontakt hatóanyagú.

 Jó tudni!

Atka

Takácsatka

Levéltetû
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véltetû testének színe arany- vagy narancssárga, 
hossza 1,8-2,2 mm. A feje, a csápjai és a lábak 
sötétbarna színûek. Nôstényei szárnyatlanok. 
A leander-levéltetû júniusban a fiatal selyemkóró 
leveleit és virágait támadja meg, majd júliusban 
telepszik át a leanderre. A táplálkozásuk során 
mézharmatot ürítenek, melyen korompenész te-
lepedik meg. Ez egyrészt esztétikai kárt okoz, 
másrészt hosszú távon csökkenti a növény foto-
szintetizációs képességét. A kártevô észlelésekor 
érdemes a növényt felszívódó szerekkel perme-
tezni, majd a kezelést többször megismételni. Ha 
a lakásban tartott dísznövényeken jelentkezik a 
kártevô, akkor a növényvédô szeres kezelést min-
denképpen szabadtéren kell elvégezni.

PAJZSTETÛ A harmadik nagy kártevôcsoport, 
melyek teleltetés közben problémát okozhatnak, 
a pajzstetvek, amelyek fôként a dísznövények és 
gyümölcsfák kártevôi közé sorolhatók. Váltivarú-
ak, de közülük sok faj képes szûznemzéssel is sza-
porodni. Három nagyobb csoportot különíthetünk 
el, a viaszos, a teknôs és a kagylós pajzstetveket. 
A viaszos pajzstetveknek a teste szelvényezett, 
mindegyikük 3 pár lábbal rendelkezik, fehér viasz-
váladékot képeznek, amikrôl könnyû felismerni a 

kártevôt. A teknôs pajzstetvek abban különböznek 
a másik két csoporttól, hogy nôstényeik hátoldala 
megkeményedik, és védôburkot képez a tojások 
felett. A kagylós pajzstetvek testét kagyló alakú 
viasz borítja, mely leemelhetô. Mindhárom cso-
portra jellemzô, hogy testük kis méretû (0,5-3 
cm), a nôstények szárnyatlanok, általában csak az 
elsô stádiumú lárvák képesek helyváltoztatásra. 
A hímek szárnyasak, de rövid életûek, ezért ter-
jeszkedésük elsôsorban passzívan történik, szél, 
rovarok és madarak által, de a legjelentôsebb a 
növényi szaporítóanyaggal történô terjedésük. 
Azonban vannak olyan gyapjas pajzstetvek, amik-
nek a lárvastádium után, a kifejlett alakja is ké-
pes a helyváltoztatásra. Ilyen például a rövid- és 
hosszúfarkú kósza pajzstetû, melyek elsôsorban a 
szobai dísznövényeken jelentkeznek.

Kártételük abban nyilvánul meg, hogy szívó 
szájszervükkel a növényi nedveket szívogatják, 
mellyel a növények gyengülését, a levelek idô elôtti 
lehullását, súlyos esetben pusztulását okozhatják. 
Ezen kívül mézharmatot ürítenek, melyen korom-
penész jelenik meg, ami amellett, hogy esztétikai 
károkat okoz, a növény asszimilációs képességét 
is rontja. A pajzstetvek közül több faj vírusvektor. 
Vannak monofág fajok, mint a leander-pajzstetû, 
de vannak köztük sok gazdanövénnyel rendelkezô 
fajok is, mint például a közönséges teknôs pajzs-
tetû.

A védekezés szempontjából fontos a mechani-
kai védekezés, az erôsen fertôzött hajtások lemet-
szése, illetve egy szivacs vagy kefe segítségével 
mossuk le a pajzstetveket a levelekrôl, hajtásokról. 
A vegyszeres védekezés során felszívódó rovarölô 
szereket lehet alkalmazni, de csak szabadtéren. 

Ujvári Péter

Kaphatók olyan táprudak, amelyek tartal-
maznak felszívódó rovarölô szereket és a 
növény közegébe juttatva gyökéren keresztül 
felszívódnak. Ezeket biztonsággal lehet al-
kalmazni beltéren is.

 Jó tudni!

Kerti tipp
Ha a tetveket sikerült elpusztítani, ajánlott 
alaposan lemosni a korompenészes része-
ket is.

Pajzstetû



FIZETETT HIRDETÉS

FLUMITE® 200 ATKAÖLÔ SZER
2021. március 3-ától 2021. június 30-ig ismét elérhetô 
a gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô szerünk, 
amely elsôsorban szôlôben, szilvában és más gyümölcs-
kultúrákban használható fel. A Flumite® 200 hatóanya-
ga a diflovidazin, amely egy eredeti magyar találmány. 
Az egyedi hatásmechanizmusú készítmény meggátolja 
az atkapopuláció kifejlôdését azáltal, hogy elpusztítja 
a tojásokat és a lárvákat, valamint sterilizálja a kifejlett 
nôstény egyedeket. A hatóanyag bejut a levelekbe, így a 
levélfonákon és a szövedékben, vagy gubacsokban meg-
búvó atkákat is eléri, hosszú hatástartama pedig 40-60 
napos védettséget biztosít. Széles hatásspektrumának kö-
szönhetôen a Flumite® 200 levél-, gubacs- és takácsat-
kák ellen is kiválóan alkalmazható, kíméli a hasznos ízelt-
lábúakat, a méhekre pedig nem jelölésköteles. Integrált 
növényvédelmi technológiákban is alkalmazható. A meg-
felelô hatás elérése érdekében azonban kulcsfontosságú 
a kijuttatás idôzítése. A tavasszal végzett korai permete-
zés az áttelelô egyedek elpusztítását, illetve az atkák fel-
szaporodásának megakadályozását szolgálja, míg a nyári 
kezelés az újabb felszaporodás megelôzésére és az átte-
lelést szolgáló tojások képzôdésének elhárítására ajánlott. 

A permetezést megelôzôen a növényállomány vizsgá la ta 
segít az idôzítésben. A Flumite® 200 1x5 ml-es, 5x5 ml-es 
1 dl-es, 2 dl-es, valamint 1 l-es kiszerelésekben elérhetô.

FOZÁT® 480 TOTÁLIS GYOMIRTÓ SZER
A cég másik, Magyarországon is közismert terméke a Fozát® 
480 glifozát hatóanyagú totális gyomirtó szer. Eredménye-
sen felhasználható szántóföldi kul tú rák ban, 3 évesnél idô-
sebb szôlô- és gyümölcsültetvényekben, tarlókon, háziker-
tekben, közterületeken és mezôgazdaságilag nem mûvelt 
területeken is. Kiválóan irtja a magról kelô egy- és kétszikû, 
valamint a mélyen gyökerezô évelô gyomnövényeket is. 
A glifozát a növényben az anyagcsere-folyamatokat gátolja, 
ezért az elsô tünetek megjelenéséhez a magról kelô gyom-
növények esetében legalább 4-5 napra, az évelô gyomnö-
vényeknél több mint egy hétre is szükség lehet. A Fozát® 
480 totális gyomirtó szer, ezért ügyelni kell arra, hogy a 
permetcseppek ne sodródjanak a termesztett növényekre! 
A Fozát® 480 2 dl-es, 1 l-es, 5 l-es valamint 20 l-es kisze-
relésben is kapható! 
A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. 
Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati 
útmutatót!

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

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

Mihalek Erzsébetet, a +36 1 9000 823-as telefonszámon.



Növényeink fejlődéséhez az egyik legfontosabb tényező 
a jó minőségű virágföld. A növény hamar elhasználja a 
földet melyben neveljük, a cserép szűkké válik. 

A FLORIMO virágföld
Elsősorban laza és légáteresztő, így a gyökérzet 
növekedik és levegőhöz jut, struktúrája megköti 
a tápanyagokat, hogy szükség esetén a növény  
rendelkezésére álljanak. Virágföldünk víztartó, 
hogy ne száradjon ki és a tápanyagokat eljuttassa 
a növénynek.

A megfelelő időben, növénytípusnak megfelelő 
földkeverékbe és edénybe való átültetés teremti 
meg az erőteljes fejlődés feltételét.

A FLORIMO® virágföld számos változatban 
áll a növénykedvelők rendelkezésére, keresse 
szakárudákban, gazdaboltokban, üzeltekben.

Megújult termékek

Dipel DF Neem Azal T/S  Vitisan SP 
Természetes, lisztharmat és 

 botritisz elleni gombaölő 
 készítmény 

Összetett hatásmechanizmusú, 
mélyhatású rovarölő szer rágó- és 

szúró-szívó szájszervű rovarok ellen 

Szelektív mikrobiológiai  
rovarölő szer  

lepkehernyók ellen 

Számos új kultúrában  
engedélyezett! Új gombaölő szer! 

A Biocont Magyarország Kft. termékeit keresse a legközelebbi gazdaboltban! 

Három évig eltartható! 
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Szervezetünk mûködéséhez elengedhetetlenül 
fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, hiszen 
az emberi test tömegének több mint fele 
víz, csecsemôk esetében ez eléri a 80%-ot. 
Vízfogyasztás nélkül csupán néhány napot 
lehet túlélni, míg a szilárd táplálék hiányát akár 
hetekig is el tudjuk viselni.

AZ AJÁNLOTT NAPI FOLYADÉKBEVITEL férfi-
ak esetében naponta 2-3 liter, nôknél 1-2 liter, de 
ezeket az értékeket több tényezô is befolyásolja 
– száraz, meleg idôjárási feltételek mellett, ko-
moly fizikai munkavégzés, edzés során nagyobb 
a folyadékveszteség. Alapvetô fontosságú, hogy 
soha ne várjuk meg, hogy a szomjúság érzete 
kialakuljon – egész nap, egységesen elosztva 
biztosítsuk a folyamatos folyadékbevitelt. Gyer-
mekek esetében az ajánlott mennyiségek 3–4 év 
között 60-80 ml/testsúly kg, 5–11 év között 85 
ml/testsúly kg, majd 15–19 év között 38-42 ml/
testsúly kg. Tehát egy 12 kg-os, 3 éves gyermek 
minimális folyadékigénye 720-960 ml. 

Gyermekeknél megnehezíti a megfelelô 
mennyiségû folyadék bevitelét, hogy sokszor 
nem figyelnek a szomjúság tüneteire, vagy össze-
keverik azt az éhséggel. A tiszta víz ízetlen-szag-
talan mivolta miatt unalmas számukra. Nyilván 
szívesebben választják a cukrozott üdítôitalokat, 
szörpöket, kakaót. A gyümölcslevek sajnos szin-
tén sok cukrot tartalmazhatnak. A mértéktelen 
cukorfogyasztásnak pedig már ebben az életkor-
ban is megmutatkoznak a negatív hatásai (fog-
szuvasodás, elhízás), ami aztán felnôttkorban is 
sok problémát okoz. 

JÓ ALTERNATÍVÁT NYÚJTHATNAK a gyógynö-
vények, melyek egyedi ízzel és jótékony gyógy-
hatással rendelkeznek. Nem árt tudni, hogy ezek 
sem fogyaszthatók azonban korlátlanul. A ben-
nük lévô hatóanyagok miatt a fogyasztás sok 
esetben nem ajánlott 14 napon túl, mert felesle-
gesen terhelik a szervezetet. Habár a boltok pol-
cain számos, gyermekeknek szánt teakeverék kö-

zül válogathatunk, 
érdemes egyesével 
is megvizsgálnunk 
a leggyakrabban 
alkalmazott nö-
vényfajokat. 

A hazánkban 
kapható gyerek-
teákban a következô gyógynövény-összetevôk 
fordulnak elô leggyakrabban: édesköményter-
més, csipkebogyótermés, kamillavirágzat, bors-
mentalevél, citromfûlevél, bodzavirág és -bogyó, 
hársvirágzat. Az édeskömény illóolaj-tartalmá-
nak köszönhetôen fôleg a görcsös hasfájást eny-
hítheti, a csipkebogyó vitaminokban, antioxidáns 
hatású színanyagokban gazdag, a borsmenta 
szintén emésztést segítô, a citromfû nyugtató, a 
bodza és a hárs a meghûlés általános tüneteit 
csökkentô gyógynövények. Mivel a dobozokon 
sok esetben az van feltüntetve, hogy akár 6 hó-
napos kortól is adható, érdemes utánanéznünk, 
hogyan vélekedik errôl a hivatalos szakma. 

AZ ÉDESKÖMÉNY (Foeniculum vulgare Mill.) 
termése ánizsos, édeskés ízû illóolajat tartalmaz. 
Illata és íze ánizsos, édeskés, ezért vonzó lehet a 
gyermekek számára is. Régóta használják a cse-
csemôgyógyászat területén hasi görcsök enyhíté-
sére, szélhajtóként. Köptetô hatása is igazolt. Az 
ESCOP (Európai Fitoterápiás Tudományos Társa-
ság) monográfia 0–1 éves kor között napi 1-2 g 
szárított termés fogyasztását javasolja, 

Gyógynövények gyermekteákban

Az édesköménynek különbözô változatai 
ismertek. A „keserû” típus a hazánkban is 
termesztett közönséges édeskömény, mely 
erôsebb gyógyhatással rendelkezik. A fôleg 
külföldön termesztett édes édeskömény in-
kább fûszer és aroma célból terjedt el. 

 Jó tudni!
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1–4 évesek 1,5-3 g-ot, 4–10 évesek 3-5 g-ot, 
10–16 évesek 5-6 g-ot fogyaszthatnak napon-
ta. Ennek némileg ellentmond az Európai Unió 
hivatalos álláspontja, mely szerint 4 éves kor 
alatt megfontolandó az édeskömény felhaszná-
lása, mert egyes esetekben erôs hasi görcsöket 
okozhat. Így mindenképpen javasolnak egy kon-
zultációt a gyermekorvossal a felhasználás elôtt. 

A CSIPKEBOGYÓ a hazánkban is elôforduló 
vadrózsák termése. C-vitamint, karotinoidokat, 
szerves savakat, pektint tartalmaz. Az ESCOP 
monográfia nem tesz külön ajánlást korcsopor-
tok szerint, tehát korosztálytól függetlenül fo-
gyasztható 2-5 g/nap mennyiségben.

AZ ORVOSI SZÉKFÛ hazánkban vadon is elô-
fordul (Matricaria recutita L.), virágzata illóolajat 
és flavonoidokat tartalmaz. Gyulladáscsökkentô, 
görcsoldó, külsôleg és belsôleg is használható. 
Illata és íze kellemes, sok gyerek kifejezetten 
kedveli. Az EU-s monográfia 6 hónapos kortól 
0,5-1 g/nap, 2–6 éves korig 1-1,5 g/nap, 6–12 
éves korig 1,5-3 g/nap mennyiségben javasolja 
fogyasztását teaként. 

A BORSMENTA (Mentha x piperita L.) levele szin-
tén kedvelt gyógy- és fûszernövény. Íze kellemesen 
mentolos, hûsítô, emésztést javító, epehajtó hatá-
sa közismert. Illóolajának fô komponensei a men-
tol és a menton. Az ESCOP és az EU-s monográfia 
is 4 éves kortól javasolja az alkalmazását 3-5 g/
nap dózisban. 12 éves kortól napi 3-6 g szárí-
tott levélbôl javasolt teát készíteni. 

A CITROMFÛ (Melissa officinalis L.) levele cit-
romra emlékeztetô ízével és illatával szintén 
közkedvelt a gyermekek körében. Nem illékony, 
erôs antioxidáns hatású komponensei közül ér-
demes kiemelni a rozmaringsavat, mely májvédô, 
gyulladáscsökkentô hatású. A citromfûtea enyhe 
nyugtató. Érdekes, hogy klinikai adatok hiá-
nyában alkalmazását 12 éves kor alatt egyik 
monográfia sem javasolja. 12 éves kor felett 
4,5-13,5 g/nap dózisban javasolják. 

A FEKETE BODZA hazánkban is gyûjthetô 
(Sambucus nigra L.), virágzata fôleg flavonoido-
kat, bogyótermése színanyagokat, szerves sava-
kat, cserzôanyagokat tartalmaz. Virágzata rend-
kívül kellemes illatú és ízû, szörpöt is készítenek 
belôle. A virágzatból készített forrázat enyhíti 
a megfázás általános tüneteit, izzasztó hatású. 
A citromfûhöz hasonlóan, klinikai adatok hiá-
nyában alkalmazását 12 éves kor alatt egyik 
monográfia sem javasolja. 12 éves kortól 6-15 
g/nap dózisban fogyasztható. 

A KIS- ÉS NAGYLEVELÛ HÁRS hazánkban 
szintén gyûjtött (Tilia cordata Mill., Tilia platy-
phyllos Scop.), virágzata a bodzához hasonlóan 
flavonoidokat tartalmaz, hatása és felhasz-
nálása is szinte ugyanaz – enyhíti a megfázás 
általános tüneteit. Kellemes íze és illata miatt 
fogyasztása korábban élvezeti teaként is je-
lentôs volt, viszont fontos hangsúlyoznunk, 
hogy más gyógynövényfajokhoz hasonlóan  
2 hétnél tovább nem ajánlott a tartós haszná-
lata. Az EU-s monográfia alapján 4 éves kortól 
javasolt a fogyasztása 2-4 g/nap dózisban.  
12 éves kortól 3-6 g/nap mennyiségben fo-
gyasztható. 

A monográfiák alapján kifejezetten babák-
nak szánt teakeverékbe a fenti gyógynövények 
közül a csipkebogyó és a kamilla felhasználása 
gond nélkül javasolható, teaként történô tartós 
fogyasztásuknak sincsenek mellékhatásai. A töb-
bi növényfaj esetében legyünk körültekintôek, 
csak bizonyos életkortól, adott terápiás célból és 
korlátozott ideig alkalmazzuk! 

Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia

Kerti tipp
A teák elkészítésének módja szinte mind-
egyik termék esetében megegyezik, tehát 
1 filtert 250 ml vízzel leforrázunk, letakar-
va 10 percig állni hagyjuk. A csipkebogyó 
esetében, annak hôérzékeny C-vitamin-tar-
talma miatt szoba-hômérsékletû vízben 
áztatás javasolt, amit fogyasztás elôtt meg 
lehet langyosítani.



További információ:  Web: www.antix.hu  |  Email: antixkft@antix.hu  |  Telefon: +36 70 442 63 16 

Rovarirtó permet

Bőrgyógyászatilag igazoltan

nem okoz bőrirritációt.

Dermatest garanciával!

Kullancs, szúnyog, poloska,
megoldás az Envira!

KULLANCS     CSÓTÁNY     PINCEÁSZKA     RUHAMOLY     ÁGYI POLOSKA     HANGYA    
SZÚNYOG     PORATKA     VÁNDORPOLOSKA     MÚZEUMBOGÁR     BOLHA     HÁZI LÉGY
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Amikor a kertre gondolunk, elsôre minden-
kinek a szép növények, üde színek és formák 
jutnak eszébe. Ugyanakkor tudnunk kell, 
hogy harmonikus összképet nemcsak ezekkel 
kaphatunk, hanem a rejtetten vagy markánsan 
elhelyezett tereptárgyakkal is. 

A tereptárgyak megtörik a növények sorát, sok 
esetben vonzzák a tekintetet. Ebben a hónapban, 
a teljesség igénye nélkül, néhány ilyen elemmel 
ismerkedünk meg.

A NAPÓRA kevesek kertjét díszíti, pedig jól el-
helyezve egy-egy alacsonyabb évelôágy vagy 
örökzöld együttes kiváló dísze lehet, jelenlétével 
kiemeli magát az ágyást is. Számos alakban, for-
mában létezik, így bármely stílusú kertbe illeszt-
hetô.

A RÓZSAGÖMB ugyancsak kiemelkedô tárgya és 
dísze lehet kertünknek. Bár neve alapján erede-
tileg rózsaágyak szereplôje, de virágágyásokban 
is kiválóan mutat, kiemelve a virágok textúráját, 
formáját. Érdemes a virágokhoz hasonló, azok-
kal harmonizáló színû gömböket választani, így a 
megcsillanó fény ezeken az üveggömbökön frene-
tikus látványt okoz. Az árnyékos sarkokat, része-
ket is feldobhatjuk velük, hiszen itt nem mindig 
lehet színkavalkádot létrehozni növényekbôl. 

A PAD is ki tud emelni egy sötétebb, vagy nem 
annyira látványos sarkot akár formájával, akár egy 
harsányabb színválasztással. Funkcióján kívül dí-
szítôelemként is gondolhatunk rá, azon kívül, hogy 

megpihenhetünk rajta. Leülünk, megpihenünk. 
Akár virágtartó funkciót is betölthet, még több 
teret adva növényeinknek egy esetlegesen kisebb 
kertben, teraszon.

A PERGOLA a növényekkel való összekapcso-
láson túl számtalan plusz funkciót tölthet be a 
kertben, azon túl, hogy növényeket futtatunk rá 
vagy kerti átjárót készítünk belôle. Jól elhelyezve 
a fény-árnyék játéka már magában érdekes min-
tát vet az alatta elhelyezkedô területre, de paddal, 
függôággyal egybeépítve kellemes pihenôhelyet is 
biztosít, így máris dupla szerepet tölthet be ott-
honunkban.

A felsoroltakon túl további tárgyakban is gon-
dolkodhatunk a növényeken kívül, ha a kertünk-
ben valahol „üres” foltot érzékelünk. Madáritató, 
szökôkút, szobrok, kövek, hinták, uszadékfák, fák-
ra akasztható szélcsengôk, üvegdíszek mind-mind 
az összképet fogják erôsíteni.

Fontos azonban, hogy a mértékre mindig 
ügyeljünk, mert a túlzott tárgyhasználat tömény 
és rendszertelen képet is mutathat, így az eredeti 
szándékunkkal ellentétesen nem harmonikus, ha-
nem kaotikus környezetet teremtünk.

Bujtás Anikó

Ne csak növényekben gondolkodjunk!

Kerti tipp
A természetes hatás elérése érdekében eze-
ket a rózsagömböket páratlanul használjuk. 
Ez érvényes minden csoportosan elhelyezett 
tárgyra és növényre is. 






