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Az elmúlt néhány év fordulatot hozott a 
kerti trendekben, egyre inkább divatosak a 
konyhakertek, házi veteményesek. 
A zöldségnevelés a régi, hagyományos vidéki 
birtokokon persze magától értetôdô, az 
újdonság az, hogy egyre több alapvetôen 
díszkerti területen kezdik meg a háziak a 
haszonnövény-termesztést. 

MEGALAPOZOTTAN DÖNTSÜNK Ennek okai 
sokrétûek, van köztük zöld, fenntarthatósági tö-
rekvés, ökológiailábnyom-csökkentési szándék, 
néhányan csak egy produktív hobbit keresnek, 
sokan az ellenôrzött hátterû, biominôségû ter-
ményeket szeretnék megtermelni maguknak, és 
persze van, aki egyszerûen spórolni szeretne a 
háztájival. A veteményezésbe való belekezdés 
azonban sokszor rögös, bosszúságokkal tarkított 
utat jelent, nem ritka a kudarcélmény sem, és az 
is elôfordul, hogy valaki túlvállalja magát. A kér-
dés a tavasz miatt most aktuális, érdemes tehát 
végiggondolni, hogy mit lehet tenni, hogy meg-
alapozottan döntsünk és szép hozamot érjünk el?

JÓ HELYEN Az eddig csupán díszkertet fenntartó 
hobbikertészeknek elsôként azt kell felmérniük, 
hogy van-e alkalmas helyük a mûveletre. Gyakori 
hiba, hogy a veteményezésre egy félreesô, parlagi 
részt szemelnek ki a háziak, holott az ágyások ki-
jelölésekor a legfontosabb szempont a megfelelô 
fekvés. 

A zöldségek zöme a meleget és a sok napfényt 
kedveli, így ilyen adottságú területre kell megál-
modni a konyhakertet, még akkor is, ha az most 
más funkcióval bír, vagy éppen a kert központi 

részén van. A méret is lényegi tényezô, a túl kicsi 
veteményes értelmetlen, a túl nagy pedig annyi 
munkát adhat, ami hamar elveszi a kezdôk kedvét 
az egésztôl. 

Elsô lépésben általában elegendô egy kisebb 
szobányi, tehát 8-12 négyzetméteres rész, melyet 
praktikus középen mindkét irányban egy-egy szûk 
ösvénnyel négy részre osztani, így könnyebb lesz 
a közlekedés és a palánták gondozása. 

Sokan aggódnak amiatt, hogy a kert látvány-
világa csorbát szenved, számukra is van megol-
dás. Jó ötlet lehet magaságyást használni, ezek 
roppant szemrevalók, és számos elônyük van. 

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE Négy magaságyás négyze-
tes formába rendezése csodás képet eredményez 
majd, a köztük lévô utat pedig fel lehet szórni 
zúzott kôvel, így minden szempontból rendezett 
és vonzó lesz az összkép. A termények összevá-
logatásakor is racionálisan kell gondolkodni, két 
szempontot ajánlott szem elôtt tartani. Az egyik, 
hogy a kiválasztott zöldséget szívesen fogyasz-
szuk, tehát azt neveljünk, amit aztán ténylegesen 
felhasználunk a konyhában, ne pedig azt, amit 
cikkek, bolti eladók vagy ismerôsök ajánlanak. 

Kell-e nekem konyhakert?

Címlapfotó: 
Photo 18575735 © Bo Li | Dreamstime.com
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Kerti tipp
A magaságyás egy 1-2 nm-es, 30-50 cen-
timéter magas, (jellemzôen fa-, deszka)pe-
remmel rendelkezô építmény, melyet alulról 
vakondhálóval és geotextíliával kell szigetel-
ni, majd termôfölddel feltölteni. Ilyen módon 
a növények ápolásához nem kell mélyre ha-
jolni, jó eséllyel gaz- és kártevômentes lesz 
a termesztôhely, és még a vakond sem tudja 
kiforgatni a növényeket. 

Nemastar  
 
Lótücsök, vetési 
bagolylepke és más 
talajlakó lepkehernyók, 
lószúnyog lárvák ellen 

Nematop  
 
Barázdáshátú 
vincellérbogár 
lárvája ellen 

www.biocont.hu 

Talajlakó károsítók ellen hasznos, 
rovarparazitoid fonálférgek 100 és 1000 m2-re  

 
A talajban kifejlődő károsítók jelentős terméskiesést 
tudnak okozni, lárva alakban a gyökerek, a gyökérnyaki 
részek rágásával károsítanak. Egyes fajok esetében 
imágó formában a föld feletti növényi részek rágásával 
is számolnunk kell.  
Életmódjukból adódóan a fonálférgek a talajban  aktívan 
keresik a károsító célszervezeteket. Belülről felélve őket 
szaporodnak tovább, majd onnan kitörve keresik a 
következő táplálékukat. 
 
• Ezek a készítmények talajbolygatás nélkül, beöntö- 

zéssel kijuttathatóak!  
• Alkalmazásuk a talaj 10- 32°C-os hőmérsékletéig 

javasolt. 
• Minimum 2 hetes öntözéssel biztosítsuk a megfe- 

lelő  talajnedvességet a hatáskifejtés érdekében, 
ami  akár 6-8 hétig is eltarthat.  

 
Friss termékelérhetőség, gyors szállítás, 

rendelések alapján!  
 

A termékek beszerezhetőségéért és bővebb informá- 
cióért  keresse  az  aktuális területi képviselőnket:  
www.biocont.hu/kapcsolat 
 

A másik, hogy kezdôként tartsuk szem elôtt a 
nevelés nehézségi fokát, így elsô körben olyan 
zöldségekkel próbálkozzunk, melyek gondozása 
egyszerû, kártevôik, betegségeik kisszámúak, és 
nem rendelkeznek speciális ápolási teendôkkel, 
különleges igényekkel. 

Az sem rossz ötlet, ha a választottak között 
van rövid tenyészidejû faj, így a sikerélmény is 

hamarabb jön, ami meghozza a kedvet a folyta-
táshoz. Ne feledjük, hogy a veteményezés igényel 
némi kezdôbefektetést, aztán pedig folyamatos 
munkát, egyik zöldség sem neveli fel magát be-
avatkozás nélkül. 

A MAGUNK ÖRÖMÉRE A kezdéshez kelleni 
fog pár szerszám (ásó, kapa, gereblye, kanna), 
vennünk kell majd tápanyagot (szerves trágyát 
például), olykor számolni kell növényvédô szerek 
beszerzésével, és az öntözéshez használt víz is 
költséget generál. Itt kell megjegyezni, hogy egy 
kis méretû veteményeskerttel érdemi spórolást 
általában nem lehet elérni, a gazda jutalma el-
sôsorban a saját nevelésû termény, és a siker fe-
lett érzett öröm! A házi veteményezést bárkinek 
jó szívvel lehet ajánlani, a tényleges munkák meg-
kezdése elôtt azonban erôsen javallott átgondolni 
a lehetôségeket, mérlegelni a ráérô idô mennyi-
ségét, és számolni a kiadásokkal, a befektetendô 
energiával.

Megyeri Szabolcs
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Sokszor találkozhatunk egy-egy paradicsom-
vetômag csomagolásán az alábbi kifejezésekkel: 
determinált, féldeterminált, illetve folyton növô. 
Mit is jelentenek ezek?

A paradicsom (Solanum lycopersicum) Dél-Ameri-
kában ôshonos növény, mely mára az egész vilá-
gon elterjedt, és több mint 7500 különbözô fajtája 
ismert. A termése kezdetben csak piros színben 
pompázott, mára azonban a szivárvány legtöbb 
színében találni vetômagot a mezôgazdasági bol-
tok, piacok, áruházak polcain. Vannak kerekded, 
hosszúkás, gerezdes termést hozók, míg a méretet 
tekintve a miniparadicsomtól az óriásig terjed a 
skála. Mielôtt azonban nekilátnánk a termesztésé-
nek, járjunk utána, milyen a kiszemelt fajta növeke-
dési erélye, milyen hozamot várunk el a fajtától, és 
válasszunk a kertünknek megfelelô fajtát.

DETERMINÁLT PARADICSOM: akár bokorpa-
radicsomnak is nevezhetjük, törpe és magasabb 
változatokat egyaránt vásárolhatunk palánta 
vagy vetômag formában. Közös jellemzôjük, hogy 
elôre jól meghatározható magasság után nem 
növekednek tovább. A determinált paradicsom, 
miután elér egy bizonyos szármagasságot, rend-
szerint nem nô tovább, hanem virágot kezd hozni, 
majd termést érlelni. Támasztékot akkor igényel, 
ha szelesebb helyre ültetjük, illetve ha nagyra nô 
a lombja. 

Elônyük elsôsorban méretükben rejlik. Bokor-
paradicsomot a tornácokon, erkélyeken és dézsák-
ban is lehet termeszteni, kompakt méretük és kis 
helyigényük miatt. Amit még érdemes szem elôtt 
tartani, hogy a termés egyszerre érik be, lényegé-
ben egy bokorról egy hónap alatt az összes termés 
leszedhetô. Determinált fajta például a Kecskeméti 
3 F1, amely egy igen korai érésû fajta, júniustól jú-
liusig szedhetô. 

FOLYTON NÖVÔ (indeterminált) PARADI-
CSOM: a determinált paradicsommal szemben 
az adott tenyészidôszakban több méteres magas-
ságot érhet el, és folyamatosan terem. A folya-
matos termés ebben az esetben azt jelenti, hogy 
egyszerre csak néhány szem érik be, így nem kell 
egyszerre nagy mennyiségû paradicsomot tárolni 
és feldolgozni. A több méteres magasságot (akár 
5 m) is elérô fôhajtás miatt mindenképpen erôs tá-
masztékot, kordont igényelnek, illetve a kacsolás is 
heti feladat, mivel lombozatot fejleszt. Egészen a 
fagyokig nem áll meg a növekedése és a termésho-
zása. A legismertebb ilyen fajta a Lugas F1, melyet 
elôszeretettel termesztenek konyhakertekben is. 
Hasonló fajta a Mini sárga, ami egy fürtös koktél-
paradicsom. Termésének színe középsárga, szep-
tember végéig folyamatosan érnek apró bogyói.

FÉLDETERMINÁLT FAJTÁK: más néven erôtel-
jes növekedésû fajták is léteznek, amelyek miután  

Determinált paradicsom?

Determinált  
növekedésû paradicsom

Folyton növô 
paradicsom

Féldeterminált  
növekedésû paradicsom
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ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.

letermettek, újra virágot hoznak, majd másodszor 
is teremnek, azonban már nem növekednek tovább. 
Ezek a fajták átmenetet képeznek a két elôzô típus 
között. Itt is gondoskodni kell megfelelô támasz-

tékról. Fôhajtásukat végül 5-8 virágfürt zárja le. 
A fürtök között alul három, a felsôbb szinteken pe-
dig két levél alakul ki. Egyik ilyen kis kiszerelésben 
is kapható fajta a Sultan F1. 

A mezôgazdasági boltok felkészült szakem-
berekkel várják Önöket, hogy a megfelelô fajtát 
sikerüljön hazavinni és mindenki örömét lelhesse a 
paradicsom termesztésében. 

Bors Anita

Kerti tipp
A fajta kiválasztásánál vegyük figyelembe a 
kertünk adottságait, és azt is, hogy szabad 
földben vagy konténerben neveljük fel a pa-
radicsomokat. 
Ne feledjük, hogy a paradicsom fényes he-
lyen fejlôdik igazán jól, és megfelelô öntözés 
és tápanyag-utánpótlás mellett lesz teljes a 
siker. A növényvédelem is nagy kihívás, hisz 
a paradicsomvész, a lisztecskék vagy a po-
loskák kártétele jelentôs a paradicsomban is. 
A kártevôk ellen már nemcsak kémiai, hanem 
mechanikai védelemmel, speciális rovarvédô 
hálóval is védekezhetünk.
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Sokunk kedvenc bogyós gyümölcse a málna. 
Népiesen boldogasszony csipkéjének is szokták 
nevezni a Dunántúl egyes részein a hazánkban 
ôshonos, föld alatti tarackokat hajtó, nagyjából 
két méter magasra növô félcserjét. Szerencsére 
nem annyira igényes növény, gondozása is 
egyszerû. 

A gyengén savas, tápanyagban gazdag talajt és 
a félárnyékot kedveli, vízigényes, sarjadzással 
szaporodik. A helyes fajtaválasztással elérhetjük, 
hogy több hónapon keresztül fogyaszthatjuk gyü-
mölcsét. Ahhoz, hogy bôséges és finom termésünk 
legyen, mindenképpen szükségünk van metszésre. 

A málnának két fô típusát különböztetjük 
meg attól függôen, mikor hoz gyümölcsöt: vannak 
egyszer termô nyári málnafajták és kétszer termô, 
ún. ôszi málnafajták, amelyeket folyton termô né-
ven is ismerünk. A piros gyümölcsû málna lehet 
egyszer vagy kétszer termô, a fajtától függôen. 
A sárga gyümölcsû málnafajták kétszer termôk. 
A fekete és a bíbor málna pedig egy szezonban 
csak egyszer terem.

A málna metszése nem kíván nagy gyakor-
latot. Minden málnafajta esetében közös vonás, 
hogy a málnavesszôk legfeljebb két évig életké-
pesek. A málnának vesszôi vannak, melyek kétféle 
helyrôl erednek. Az egyik a tôsarj, ez a letermett 
kétéves vesszô tövébôl ered, a másik a gyökérsarj, 
ami a talajban terjedô gyökérbôl tör fel. A gyö-
kérsarj értékesebb a tôsarjnál, ezért ha megfelelô 
mennyiségben hozza, akkor a tôsarjakat el is tá-
volíthatjuk. 

Kereskedelmi forgalomban egy vesszôvel 
rendelkezô szabad gyökerû sarjat vásárolhatunk. 
Nagyon könnyen ered, ezért nem is nagyon erôl-
ködnek konténeres vagy földlabdás példányok 
elôállításával. Értékesebb, ritkább, piacosabb 
fajtákat nevelnek konténeres minôségben. Né-
hány csomagküldôtôl vásárolhatunk így málnát. 
A vesszôk változó hosszúak lehetnek, de bevett 
gyakorlat, hogy 20–50 cm közötti hosszba vág-
ják vissza. Ültetéskor ezt célszerû 15-20 cm-re 
tovább kurtítanunk. Ennél több metszési tenniva-
lónk nincs is ültetéskor. 

A málna termôegyensúly-fenntartó metszé-
sét már a vegetációs idôben meg kell kezdenünk. 
A letermett vesszôket tôbôl rögtön el kell távo-
lítani, szüret utáni megtartásuk felesleges, mivel 
újabb termést nem hoznak, viszont rajtuk kárte-
vôk és kórokozók szaporodnak el, melyek a fiatal, 
jövô évi termôvesszôket is károsítják. 

A málna metszését a nyugalmi idôszakot 
követôen, rögtön a tél elmúltával el kell végezni. 
Nagyon korán hajtásnak indul, tô- és gyökérsarjai 
már 0 fok körül fejlôdni kezdenek. 

EGYSZER TERMÔ MÁLNA METSZÉSE: Vesszôit 
közvetlenül az érett gyümölcsök leszüretelése után 
metsszük. A letermett vesszôket egészen a talaj 
szintjéig vágjuk vissza. A nyár folyamán kihajtott 
új vesszôket ne metsszük vissza. Miután a gyü-
mölcstermô idôs vesszôket lemetszettük, az úja-
kat futtassuk karóra vagy karók közé vízszintesen 

A málna metszése

Az egyszer termô fajták azokon a vesszôkön 
hozzák a termésüket, melyek az elôzô nyáron 
fejlôdtek ki, majd szépen átteleltek. A kétszer 
termô málnafajták az elôzô nyáron kifejlô-
dött vesszôkön és az adott évben kihajtott 
fiatal, új vesszôkön is hoznak gyümölcsöt.

 Jó tudni!
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kifeszített egy-két dróthuzalra. Ezek a fiatal vesz-
szôk a következô évben fognak teremni. Ha egy 
sorban termesztünk málnát, az új vesszôket ritkít-
suk meg úgy, hogy a megmaradó vesszôk közötti 
távolság kb. 15-20 cm legyen. Így a gyümölcster-
mô vesszôk a következô szezonban nem lesznek 
túlzsúfoltak.

KÉTSZER TERMÔ, FOLYTON TERMÔ MÁLNA 
METSZÉSE: Bonyolultabb feladat, mint az egy-
szer termôé: ez a típus az elsô idénye ôszén csak 
a vesszô csúcsán, a felsô harmadán hoz gyümöl-
csöt; a második idényen tavasszal, ugyanezeknek 
a vesszôknek az oldalán, az alsó kétharmadon te-
remnek – ezért hívjuk folyton termônek.

A folyton termô málna ôszi metszése: a már 
letermett málnavesszôk végét levágjuk addig a 
részig, ahol az utolsó termés nôtt rajta (ez álta-
lában 100-120 centiméterre található a talajtól). 
A vesszô alsó részén, amelyet meghagytunk, a 
következô évben tavasszal és a nyár elején málna 
terem.

A folyton termô málna metszése tavasszal/
nyáron: miután a második évben a termôvesszô 
alsó része letermett, ezt a vesszôt a talajszintig 
metsszük vissza. Ezalatt az idei, új málnavesszôk 
már növekedésnek indulnak, ôsszel a második 
adag málnát fogják teremni, melyeket futtassunk 
karóra vagy karók közé vízszintesen kifeszített 
dróthuzalra.

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
Nem szabad a málna metszését halogat-
nunk, az elsôk között kell foglalkoznunk vele! 
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A cseresznye és meggy gyümölcsök fejlôdése – a 
többi gyümölcsfajokhoz képest – rövid ideig tart, 
s ezalatt is számos rovar károsíthatja. Mellettük 
a lombon, a fatörzsben és gyökérzetén élô 
rovarok károsítására is számítani lehet, melyek 
esetenként a fák pusztulását okozzák. 

GYÜMÖLCSKÁROSÍTÓK

AZ EURÓPAI CSERESZNYELÉGY (Rhagoletis ce-
rasi) a cseresznye és meggy héja alá helyezi tojá-
sait, a kikelô apró, lábatlan lárvák az érésben lévô 
termésben fejlôdnek, táplálkoznak. A lárva körül a 
gyümölcs húsa megpuhul, barna színû lesz a mo-
níliás fertôzés következtében. A fertôzött gyümöl-
csök lehullnak, a kifejlôdött lárvák a talajba hú-
zódnak, bebábozódnak, ott telelnek. Általában egy 
termésben egy lárva található. Tavasszal a talajból 
kibújó legyek indítják el a fertôzést. Megjelenésük 
és fertôzésük április végétôl várható és június kö-
zepéig elhúzódó. Évente egy nemzedéke fejlôdik.

A védekezést a kifejlôdô cseresznyelegyek 
rajzásának idején kell elvégezni. A rajzás meg-
figyelésére a lombkoronába függesztett sárga 
színû ragacsos rovarfogó lapok (színcsapdák) 
alkalmasak. Rovargyûjtô hatásuk kiegészítô illat-
csalétek alkalmazásával fokozható. Legnagyobb 
hatékonyság a korona felsô harmadába és napos 
oldalára kifüggesztett színcsapdáktól várható.  
A rajzáscsúcsot követô 5-6 nap múlva végzett 
permetezés a legeredményesebb, megakadályozza 
a legyek tojásrakását az imágók elpusztításával. 

A legyek rajzása elhúzódó, ezért 10 nap múl-
va a permetezést ajánlott megismételni. Csak 
olyan szer használata javasolt, csak az veszély-
telen, melynek a gyümölcs elsô szedéséig lete-
lik az élelmezésügyi várakozási ideje. Jelenleg 
a Decis, Karate zeon 5 CS, Full 5 CS, Lamdex 
Extra kontakt, Mospilan 20 SP (20 SG), Spilan 
felszívódó hatású rovarölô szerek felhasználása 
engedélyezett ellenük. A talajban élô bábok ellen 
a Beauveria bassiana parazita gomba hatóanya-
gú Artis Pro készítménnyel lehet a talajt kezelni. 

A készítmény a talajban élô rovarokat támadja 
meg, ismételt kezelés szükséges, és a talajt nedve-
sen kell tartani a hatás elérésének biztosításához. 
A cseresznyelégybábok talajba kerülését – há-
zikertben – a fakorona alatti talaj takarásával 
is meg lehet elôzni: a takaróponyván fennakadt 
lárvák nem tudnak a talajba kerülni. A talajban 
áttelelô bábok gyéríthetôk a talaj lazításával, 
forgatásával is. A korai cseresznyefajták termé-
sei még fertôzésmentesek, beérésük megelôzi 
a cseresznyelégy tömeges megjelenését. Új fák 
telepítésénél érdemes mérlegelni ezt az elônyös 
tulajdonságukat.

AZ AMERIKAI KELETI CSERESZNYELÉGY 
(Rhagoletis cingulata) újabb kártevô. Életmód-
ja, a védekezés ellene azonos az ôshonos, már  

A cseresznye és a meggy kártevôi (I.)

Cseresznyelégy

Cseresznyelégy lárvái és kártétele



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

Őszibarack levélfodrosodás: Score 250 EC

A gomba hűvös, csapadékos időjárásban erőteljesen 
fertőz. Rügypattanás után 3 kezelés feltétlenül indokolt 
Score 250 EC-vel, amelyeket célszerű 8 naponként végrehajtani. A hatóanyag felszívódó
tulajdonsága miatt eljut a hajtáscsúcsokhoz is, 
valamint gyógyító hatása révén a 3-4 napos lappangó fertőzéssel szemben is véd. 

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

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

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200
www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com • blog.syngenta.hu • www.facebook/syngentaagrarklub
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„megszokott” cseresznyelégyével, de megjelené-
sének és károsításának ideje attól eltérô. A két 
cseresznyelégyfaj meghatározása, elkülönítése 
a szárny rajzolatának minimális eltérése alapján 
lehetséges. Május végétôl augusztus végéig szá-
míthatunk jelenlétére és fertôzésére, meghosz-
szabbítja a termések fertôzôdésének idejét (ábra). 
A késôn érô cseresznye- és meggyfajtákat veszé-
lyezteti erôsen.

A FOLTOSSZÁRNYÚ MUSLICA (Drosophila suzu-
kii) néhány éve került be hazánkba, mely a bogyós 
gyümölcsûek termésein általánosan elterjedt és 
már ismertté vált kártevô. Megfertôzi többek kö-
zött a csonthéjasok (cseresznye, ôszibarack, kaj-
szibarack és szilva) terméseit is. Kicsi, 3 mm körüli 
méretû, 2 szárnyú rovar, nehezen különböztethetô 
meg a közönséges ecetmuslicától. Jellemzôen az 
érett, ép gyümölcsöket támadja meg, tojócsövével 
petéit a terméshéjon keresztül a gyümölcs húsába 
szúrja. Egy gyümölcsbe több petét is elhelyez. Az 
apró, 1-5 mm hosszú, lábatlan, krémszínû lárvák 
a gyümölcsben élnek, ott is bábozódnak. Egymást 

követik az új nemzedékek, melyek kifejlôdésének a 
téli hideg vet véget.

Nagy figyelmet kell fordítani a kezelés idôzíté-
sére, a szerek lebomlásához szükséges idô biztosí-
tására, mivel érés idején fertôz. A cseresznyelégy 
elleni rovarölô szerek hatnak ellene. Házikertek-
ben egyéb fontos intézkedések is szükségesek: 
fertôzött, leszedett, vagy lehullott termést TILOS 
komposztra tenni, mert ott a kártevô felszaporo-
dik és áttelel. 

Foltosszárnyú muslica bábok a cseresznyén

Foltosszárnyú muslica kártétele 

Kerti tipp
Az erjesztett gyümölcsöket tüllhálóval szoro-
san le kell fedni, hogy a kifejlôdött muslicák 
ne szabaduljanak ki a cefrébôl. Sárga színû 
rovarcsapdalapokra repülnek a legyek, gyü-
mölcsecettel kiegészített sárga csapdák se-
gítségével számos muslica ártalmatlanítható.
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LOMBKÁROSÍTÓK

A FEKETE CSERESZNYE-LEVÉLTETÛ (Myzus 
cerasi) a cseresznye és meggy jelentôs kártevô-
je. Fekete színük miatt idôben észlelhetôk, mi-
elôtt súlyos károkat okoznának. Rügypattanástól 
lombhullásig jelen vannak a fán, felszaporodásuk 
a kora tavaszi idôszakra esik. Telelésük pete alak-
ban történik a fákon, és rügypattanáskor ezekbôl 
fejlôdnek ki a szaporodásukat elindító „ôsanyák”. 
Ragyogó fekete színûek, 1-2 mm nagyok és na-
gyon kövérek, szinte gömb formájúak. Egymás 
után hozzák létre a szárnyatlan, fekete színû le-
véltetû-nemzetségeket, ez a tömeges felszaporo-
dásuk idôszaka. Áprilistól megjelennek a szárnyas 
levéltetvek is, melyek májusban elhagyják a cse-
resznyefákat, más növényeken folytatják életü-
ket ôszig. Szeptemberben újra visszatelepednek 
a cseresznye- és meggyfákra, ahol majd telelni 
fognak. Éves fejlôdésük során számos nemzedé-
kük fejlôdik, és szárnyas és szárnyatlan generációk 
váltják egymást.

A növekedésben lévô, fiatal leveleket fertôzik, 
a levelek hátoldalán tömött levéltetû-kolóniákban 
élnek. Szívogatásuk hatására a levelek defor-
málódnak, zsugorodnak, csavarodnak. A fekete 
telepek színe emiatt gyakran már nem is látszik. 
A fertôzés a hajtásvégi fiatal leveleket érinti.  
A károsítás hatására a levelek sárgulnak, majd el-
halnak. Jelentôs levél-, lombveszteséget okozhat-
nak, csökkentik a fa asszimilációs felületét, ezáltal 
hátráltatják a következô évi vesszôfejlôdést.

Évente visszatérô kártevô, rügypattanás-
tól indul meg a felszaporodása, ezért ebben az 
idôszakban kell a kártevô ellen védekezni. Addig 
hatékony a permetezés, ameddig a levelek még 
simák, kiterültek, nem deformálódtak, és a levél-
tetvek száma is alacsony. Ebben az állapotban 

még a kontakt hatású szerek is eredményesek. 
A cseresznyelégy ellen engedélyezett rovarölô sze-
rek a levéltetvek ellen is hatnak és alkalmazhatók. 
Ebben a korai stádiumban a Prev-B2 bio, Vegarep 
EC, Wetcit és narancsolaj-tartalmú készítménye-
ket is érdemes kipróbálni házikertekben. Károso-
dott, deformált leveleknél már csak a felszívódó 
hatású szerek hatnak (Mospilan, Spilan, Teppeki). 
Felszaporodásuk korai szakaszában, amikor a tet-
vek csak elszórt foltokban vannak jelen a fán, erôs 
vízsugárral végzett lomböntözéssel eltávolítható 
a tetvek többsége. Gyakori ismétléssel ez is haté-
kony, vegyszermentes védekezési módszer. 

A FÜSTÖSSZÁRNYÚ LEVÉLDARÁZS (Caliroa 
cerasi, C. limacina) lárvái nyár elejétôl ôszig ká-
rosítják a leveleket, kezdetben csak a levelek bôr-
szövetét rágják, így a károsított foltok áttetszôvé 
válnak. Késôbb rágásuk erôsebbé válik, a lárvák 
feketés színûek, leginkább meztelen csigákra em-
lékeztetô alakúak. Rendszeresen fellépnek a cse-
resznyefákon. Általában a cseresznyelégy elleni 
rovarölô szeres permetezések ellenük is hatnak.

A SODRÓMOLYOK (Tortricidae) családjába több 
száz hazánkban élô lepkefaj tartozik. Kis méretû 
lepkék, lárváik hirtelen mozgásúak, érintésre le-
vetik magukat a növényrôl. Jellemzôen a lombon 
élnek: összeszövik a leveleket, azok védelmében 
tartózkodnak és károsítanak, szétbontva az össze-
ragadt levélcsomókat, azok belsejében találhatók 
meg a lárvák. Gyenge fertôzésnél az összeragadt 
levélcsomók idôbeni eltávolításával a védekezés 
megoldható. Súlyos fertôzés esetén csak felszívó-
dó hatóanyagú rovarölô szerrel lehet a kártételt 
csökkenteni. 

(folytatjuk)
Dr. Némethy Zsuzsanna

Fekete cseresznye-levéltetû Füstösszárnyú levéldarázs

X A cikkben azok a szerek szerepelnek, amelyek a 
gazdaboltokban általában beszerezhetôk. (A szerk.)





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., Telefon: 1/214-6441
www.sumiagro.hu, info@sumiagro.hu

Kéréséreingyenespermetezési naplótküldünk!
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A szôlôsgazdáknak a metszés és a rügyfakadás 
közötti idôszakban is jelentôs, az egész évjárat 
sikerét megalapozó technológiai mûveleteket 
kell elvégezniük a március végi idôszakban. 
A következôkben röviden bemutatjuk azokat 
a feladatokat, amelyeket ekkor szükséges 
végrehajtani.

A metszést a gazdák jellemzôen befejezték, így a 
rügyfakadásig még további néhány hét áll ren-
delkezésükre. Ilyenkor még a vegetációs idôszak 
nem kezdôdött el, a növényben azonban már 
számtalan élettani folyamat beindult. A talaj fel-
melegedése révén a gyökérzet vízforgalma elin-
dul, melynek elsô jele a metszési sebfelületeken 
az ún. könnyezési folyadék megjelenése. Ameny-
nyiben a metszést már késô ôsszel vagy a téli 
idôszakban elvégeztük, a növény szállítónyaláb-
jai már eddigre eltömôdtek, így ez esetben nem 
fogunk találkozni a könnyezés jelenségével. 

TÁMASZRENDSZER JAVÍTÁSA, KARBANTAR-
TÁSA A szôlô liánnövényként általában valami-
lyen támaszt igényel a törzsek, fás részek és haj-
tások rögzítéséhez. A legegyszerûbb megoldás a 
hajtások rögzítésére használt karók (hazánkban 
leginkább akáckarók) alkalmazása. A karókat tô-
ketörzs mellé leütve a hajtásokat ehhez rögzítjük 
(fej- és bakmûvelés esetén). A meglazuló karókat 
ebben az idôszakban szükséges a talajba visz-
szaütni. A mai technológiában azonban nemcsak 
karókat használunk támrendszerként, hanem 
oszlopok és huzalok szolgálnak a nagyobb tôke-
formák rögzítésére. 

Minden szôlôsor végén elsôként a végosz-
lopokat szükséges törés vagy elmozdulás ese-
tén rögzíteni és cserélni. Ezek legalább 60 fo-
kos szögben dôljenek a talajfelszínhez képest 
a sorokból kifelé. A végoszlopokat ki kell kötni, 
kb. 1,5-2,5 méterrel az alapjuktól. Erre a célra 
a szôlészek manapság jellemzôen a gazdabol-
tokban vásárolható, lefúrható fémcsigákat al-
kalmaznak. A csigákat kb. 70 cm-es mélységben 

kell lefúrni. Amennyiben a végoszlopok kikötése 
elszakadt, azokat cserélni szükséges. A követ-
kezô feladat a huzalok utánfeszítése. Bármi-
lyen fémhuzalt használunk, az évrôl évre kissé 
megnyúlik, a hajtásokat azonban csak feszes 
huzalok alkalmazásával lehet megfelelôen rögzí-
teni. A legegyszerûbb megoldás a láncos feszítô 
(1. kép), melyen a láncszemek helyzetét módo-
sítva érhetô el a huzalok feszítése. Végezetül a 
huzalrögzítô szegeket, egyéb rögzítô elemeket is 
szükség esetén pótoljuk. 

KÖTÖZÉS A gyenge támasztószövetû liánnövény 
esetén fontos a különbözô szárrendszerelemek 
rögzítése a támaszon. A szôlô metszését kö-
vetôen alapvetôen két, különbözô kötözési mó-
dot szoktunk alkalmazni:

1. Törzsek, karok rögzítése a karókhoz, hu-
zalokhoz. A támrendszer javítását követôen az 
idôs fás részeket rugalmas kötözôanyaggal rög-
zítsük minden szükséges ponton. Az esetleges 
karhosszabbításra meghagyott vesszôket is ilyen 
kötözôvel szükséges rögzíteni. A gazdaboltokban 

A szôlô metszését követô feladatok

Kerti tipp
Ne használjunk kötözésre tágulásra nem ké-
pes kötözôanyagokat, mivel azok a növény-
ben károkat okozhatnak. Kérjünk szaktaná-
csot a gazdaboltokban. 

1. kép: A láncszemek áthelyezésével  
egyszerûen megfeszíthetôk a huzalok
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Ha eredményesen akar küzdeni a gyomok ellen,
válassza a Glialkát!

Garantáltan hatékony megoldás!

Használat elôtt minden esetben olvassa el a csomagoláson található információkat!

GLIALKA EXPRESS 6H 
GYOMIRTÓ

PERMETEZÔSZER 1 L
azonnali felhasználásra

kész folyadék

6H 
RTÓ
R 1 L
ásra
dék

GLIALKA PLUSZ
GYOMIRTÓ 
PERMETEZÔSZER 200 ML
koncentrátum, 
hígítani szükséges

A növény levelén keresztül felszívódva 
fejti ki hatását.

Virágágyás létrehozása, 
gyep telepítése elôtt javasolt használni. 

Utak, útpadkák, vízmentes állapotú 
vízelvezetô árkok, járdák, térkô… stb. 

gyommentesítésére ajánlott.

VOG_Substral_2021_02_feloldal.indd   1VOG_Substral_2021_02_feloldal.indd   1 2021. 03. 14.   19:402021. 03. 14.   19:40

beszerezhetô speciális mûanyag kötözôk a rugal-
masságuk révén együtt tágulnak a fás részek-
kel, így azok vastagodása esetén nem fognak a 
háncsrészben bevágásokat, sérüléseket okozni 
(2. kép). 

2. Szálvesszôk lekötése. A szôlôtermesztés-
ben 6-8 világos rügyig félszálvesszôrôl, efelett 
pedig hosszú szálvesszôkrôl beszélünk. Több tô-
kemûvelésmód esetében is szükséges a szálvesz-
szôket rögzítenünk. A lekötés nemcsak egy fizi-
kai rögzítést jelent, hanem a vesszô irányának (a 
függôlegeshez képest) módosítását. Amennyiben 
a vesszôket vízszintesen (combmûvelés, vagy 

Guyot), vagy ívesen (ernyômûvelés, vagy Sylvoz 
kordon mûvelés) rögzítjük, a vesszôk irányát 
módosítva a felmagasodás és a termôrészek fel-
kopaszodása ellen védekezhetünk, a különbözô 
rügyemeletek hajtásait pedig közel azonos nö-
vekedési intenzitásra késztethetjük. A szálvesz-
szôk lekötésével mindig várjuk meg a könnyezés 
kezdetét, az esetleges törések elkerülése céljá-
ból. Kötözôanyagként a gazdaboltokban besze-
rezhetô, kötegelt, papírbevonatú lágyvashuzal 
használata jelenti a legpraktikusabb megoldást 
(3. kép). 

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

2. kép: Rugalmas mûanyag kötözô szükséges a 
folyamatosan vastagodó fás részek rögzítéséhez 3. kép: Kötegelt szálvesszôkötözô 
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A külföldön közelmúltban történt „mûtrá-
gyarobbanás” az Európai Unióra, és így miránk 
is hatással volt. Ez év február 1-jétôl az 
úgynevezett Prekurzor rendelet miatt az eddig 
bárki által vásárolható ammóniumnitrát és 
pétisó tiltólistára került. Változások történtek 
a kis kiszerelésû gyomirtó szerek piacán is. 

HELYETTÜK Az ammóniumnitrátot és a pétisót 
csak adószámmal is rendelkezô mezôgazdasá-
gi termelô vagy mezôgazdasági tevékenységet 
folytató cég, vállalkozás vásárolhatja meg. A Péti 
Nitrokomplex Kft. gyorsan reagált az elôállt hely-
zetre és a pétisót egy pétimészsó nevezetû, míg 
az ammóniumnitrátot karbamid mûtrágyával vál-
totta ki, amelyek bárki számára megvásárolhatók 
és már kaphatók is a mezôgazdasági boltokban.
Kiemel ke dôen magas hatóanyagtartalmával a Nit-
ro gén Max mûtrágya ad lehetôséget a táp anyag 
visszapótlásra.

Lassan hozzászoktunk, hogy minden év vál-
tozást hoz a kis kiszerelésû növényvédô szerek 
piacán. Így van ez a gyomirtó szerekkel is. A fel-
használható termékek köre tovább szûkül, még 
alig nyugodtak le a kedélyek a glifozát hatóanyag 
(totális gyomirtó szerek hatóanyaga) betiltása kö-
rül kialakult vitában.

A TOTÁLIS GYOMIRTÓ SZEREK óriási elônye 
az, hogy az évelô egy- és kétszikû gyomokat is 
irtják, valamint szabad forgalmúak, bárki által 
megvásárolhatók. Felhasználásuk könnyû, és 
többszöri kezeléssel biztonságosan kiirthatjuk 
a nagyon nehezen elpusztítható tarackos gyo-
mokat is. Hátrányuk, hogy nem rendelkeznek 
tartamhatással, egy újabb esôzés után a talaj-
ban lévô milliónyi magból újra kelnek a gyom-
növények. A glifozát hatóanyag kiváltására már 
vannak próbálkozások, ennek egyik hazánkban 
is megvásárolható terméke a Beloukha Garden, 
amely egy perzselô hatású kontakt készítmény. 
A szer egy a természetben is elôforduló savat 
tartalmaz, hatását már 2-3 órán belül kifejti. 

Hatékony számos egyéves és évelô egy-, illetve 
kétszikû gyomnövény ellen.

Kerítések melletti aprószulák (folyófû) és 
ragadós galaj irtására egy pázsit gyomirtó ké-
szítmény eredményesen használható. A szabad 
forgalmú Bofix Garden egy II. forgalmi kategó-
riájú kiváló gyomirtó szer kis kiszerelésû, de más 
néven is engedélyezett készítménye. Bárki által 
megvásárolható, perzselô és talajon keresztüli 
hatással is rendelkezik, a három hatóanyag kom-
binációja miatt.

Gyomirtás a kiskertben
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A pázsitgyep egész évi szépségét, tûrôképességét, 
díszítôértékét a tavaszi ápolási, fenntartási 
munkák szakszerû elvégzésével alapozhatjuk meg. 
Nem lehet azonban mindenre érvényes ápolási 
irányelvet adni, mert minden gyep egyedi, 
és ennek megfelelôen a fenntartási elvárásai  
is mások. 

A leggyakoribb tavaszi eltérés a gyep tél végi ál-
lapotában tapasztalható. A nem megfelelô ôszi- 
téli felkészítés következménye a téli szárazságtól 
megritkult, gombafélék kártételétôl sérült levelû 
gyeptakaró. Ilyen esetben szükség van a gyep hely-
reállító kezelésére. 

Tavasszal szerencsére ismét erôre kap a pázsit 
növényzete. A legfontosabb gyepalkotó fajok – 
mint például az angolperje, réti perje, vörös csen-
kesz – eltérô talajhômérséklet-igényük alapján el-
térô idôben indulnak fejlôdésnek, és ilyenkor még 
foltos lehet a gyep. A tápanyagellátás segít az egy-
séges növekedési ütem kialakításában.

GYEPSZELLÔZTETÉS A tavaszi tápanyag-kijutta-
tást elôzze meg a felszíni gyepszellôztetés, amely 
során eltávolítjuk az elpusztult növényi részeket. 

Gyepfenntartó 
munkák
kora tavasszal

Kerti tipp
A sûrû, egészséges pázsitban az elvárások-
nak megfelelôen mûködik a mûtrágya, de a 
kiritkult gyepben hamarabb kimosódhat a 
tápanyagtartalom. Amikor a gyep színe hal-
ványodni kezd, akkor kell adni a következô 
mûtrágyát.

Az eddig említett lehetôségek csupán az el-
vadult területek, járdaszegélyek, utak melletti 
gyomok elpusztítására alkalmasak, kultúrnövé-
nyeinkben nem használhatók, mert azokat is el-
pusztítanák. 

SZELEKTÍV GYOMIRTÁS Házikerti növényeink 
gyomirtására két hatóanyag maradt, az egyik a 
pendimetalin (Stomp Aqua, Sharpen), amely a 
legtöbb haszonnövényünk gyomirtására használ-
ható, néhány magról kelô kétszikû és magról kelô 
egyszikû gyomnövény ellen, kora tavasszal, vetés 
után. A kelés elôtt kell kijuttatni a sima, jól elmun-
kált talajra, és a biztonságos hatásához csapadék 
is szükséges. Száraz idôjárás esetén csak locso-
lással tudjuk a kívánt hatást biztosítani. Magról 
vetett hagymánál a magokat minimum két centi-
méter talaj kell hogy takarja, különben kipusztít-
hatja a növénykét.

A másik hatóanyag a metolaklór (Dual Gold), 
lényegesen kevesebb kultúrában rendelkezik en-
gedéllyel (bab, borsó, cékla, tök, szamóca, bogyós 
gyümölcsûek, burgonya, kukorica). Hátránya, 
hogy csak a magról kelô egyszikû (fûfélék) gyo-
mokat irtja ki, és a hatásához kb. 20-40 mm csa-
padék szükséges. 

Gyomirtásra a pázsitunknál is szükségünk 
lehet. A felhasználható termékek a kalászosok 
gyomirtására is engedélyezett hatóanyagokból 
állnak. A pázsitban megjelenô magról kelô és né-
hány évelô kétszikû gyomnövény ellen hatásosak, 
az évelô egyszikûek (pl. tarack) ellen hatástalanok. 
A megvásárolható termékek: Bofix Garden, Dicop-
har, Gyomstop, Pázsitmester.

A felhasználás lehetôségeirôl a gazdaboltos 
kollégáktól is kérhetnek szaktanácsot.

Andrej András 
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A kerti pázsit méretétôl függôen ezt végezhetjük 
kézi szerszámmal vagy késes gépi szellôztetôvel. 
Az utóbbi munkája hatékonyabb, mivel ilyenkor a 
talajba vágó kések az elôzô évi generatív hajtások 
elhalt szármaradványait a felszín közeli gyökérré-
szekkel együtt távolítják el. Az így fellazított gye-
pen a friss hajtások zárt, tömött pázsitot tudnak 
képezni, ha a fejlôdésükhöz megfelelô tápanyag-
ellátást biztosítottunk. Agyagos, kötött talajon in-
dokolt lehet a komposzt- vagy homokszórás, hogy 
lazítsuk a gyökérzónát, ezáltal biztosítsuk a jó víz-
elvezetést.

MOHAIRTÁS A tavaszi esôk miatt különösen a 
kötött talajokon jelent problémát a moha jelenlé-
te a gyepben, ami egyúttal a ritkulását, leromlását 
is jelzi. A moha megszüntetéséhez, a kiváltó okok 
megszüntetésén kívül, legeredményesebben vas-
tartalmú készítmény alkalmazható. A mohairtás 
mellett a tápanyag kijuttatása elôsegíti a fû meg-
erôsödését, gyors kizöldülését és besûrûsödését. 
A moha a kezelést követôen be fog feketedni, ek-
kor kell a tavaszi gyepszellôztetést végezni késes 

gyepszellôztetôvel. Azon kívül, hogy eltávolítja a 
mohát és a gyep filcrétegét, a talajfelszíni réteg se-
kély lazításával javítja a gyep gyökérnyaki részének 
levegôzöttségét és vízátjárhatóságát is.  

FELÜLVETÉS A kopaszodó, kipusztult részeket 
felülvetéssel pótolni kell. A felülvetéshez hasz-
nálhatjuk a korábban vetett fûmagkeveréket, 
de a gyors és jó eredmény érdekében ajánlott a 
regeneráló készítmények alkalmazása. Tavasszal 
indító tápanyagot mindenképpen adni kell. Ebben 
az esetben fontos a foszfor hatása a csíranövény 
és a sarjadó új hajtások begyökerezésénél. Ezért 
a magas foszfortartalmú mûtrágya alkalmazását 
kell elônyben részesíteni a csak nitrogéntartalmú 
mûtrágyákkal szemben. A szabályozott táp anyag-
leadás egyenletessége állandó tápanyagadag- 
nagy ságot biztosít a növénynek, szemben a lö kés-
szerûen gyors hatású hagyományos mûtrágyákkal, 
és így el ke rül hetô a tápanyag-kijuttatás után 
fellépô erôteljes növekedés majd hirtelen fejlô-
dés-visszaesés és színvesztés.

Mayerhoffer Attila

www.landscaperpro.eu

Gyorsan szép zöld  
gyep tavasszal?
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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
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Ki ne szeretne mediterrán hangulatot kelteni a 
hátsó kertjében, vagy az utcafront elôkertjében? 
A dekoratív, lila színben pompázó, kellemes 
illatú, gömbszerû kis cserje sokak számára nem 
ismeretlen. A levendula igen kedvelt 
gyógy növényünk, és manapság egyre többen 
sze retnének gyönyörködni benne saját  
kertjükben is.

A növény szárított virágzatából nyugtató hatású, 
alvást elôsegítô gyógytea készíthetô. Forrázata 
alkalmazható még feszült állapotban, gyomoride-
gesség, felfúvódás esetén és epebántalmaknál. 
A szárított virágzatából nyert illóolajat mind a 
parfüm- és kozmetikai ipar, mind a gyógyászat 
használja. A növény virágzata, virágos hajtása fel-
használható sütemények, házi kozmetikumok ké-
szítéséhez, valamint nem utolsósorban népszerû 
dekorációs elem saját otthonunkban is. 

A levendula egy évelô félcserje, amely akár 
20 éven át is díszeleghet kertünkben megfelelô 
mennyiségû napfény, talajadottságok és gondozás 
mellett. Tövétôl dúsan elágazó, zömök szára barna 
parával fedett. Természetes körülmények között a 
növény félgömb alakú bokorrá fejlôdik. Lila színû 
virágzata álörvökbôl álló hengeres álfüzér. A le-
vendula mediterrán eredeténél fogva jellegzete-
sen szárazságtûrô (xerofil), melegigényes növény. 
A nedves vízállásos területeken nem termeszt-
hetô, a meszes, középkötött talajokat kedveli. 

MELYIK LEVENDULAFAJT VÁLASSZUK? Az 
ültetésre váró fiatal levendulatövek megvásárlá-
sa elôtt jobb tájékozódni, melyik faj milyen tulaj-
donságokkal rendelkezik. Sokan összezavarodnak 
a két gazdaságilag jelentôs levendulafaj, a valódi 
(Lavandula angustifolia Mill.) és a hibrid levendula 
(Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel) sokféle 
elnevezése miatt, ezért az a legpontosabb, ha a 
fajok latin nevét keressük.

Magyarországon a legnépszerûbb, és illó-
olaja szempontjából legértékesebb faj a valódi 
levendula, latin nevén Lavandula angustifolia. 
Szokták még francia levendulának is nevezni. 
A valódi levendula a Földközi-tenger partvidé-
kén, Dél-Európában ôshonos. Magyarországra a 
Tihanyi-félszigetre az 1920-as években Bittera 
Gyula gyógynövényszakértô telepítette be, fran-
cia szaporítóanyagból. A többéves növény 40-60 
cm magas gömb alakú bokrot alkot, aminek az 
átmérôje 80-120 cm. Virágzata tömörebb, mint 
a hibrid fajé, virágzó hajtása 20-40 cm hosszú. 
Levelei általában élénkzöldek, néhány fajta eseté-
ben szürkészöldek. A valódi levendula június köze-
pétôl virágzik. Egyetlen hazai minôsített fajtája a 
’Budakalászi 80’, mely korai virágzású, középerôs 

Levendula a kertben
Melyiket válasszam?

A levendula kellemes illata akkor érvényesül 
igazán, ha a növény virágát, vagy akár leve-
lét megdörzsöljük. Ugyanis a finom illatért 
felelôs illóolaj akkor „szabadul ki” a növény-
bôl, ha az illóolajtartó mirigyeket megsért-
jük. Ezek az illóolajtartó mirigyek a növény 
egész felületén megtalálhatók, legnagyobb 
mennyiségben mégis a virágok felszínén jel-
lemzôek.

 Jó tudni!

A hibrid levendula virágzata
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növekedésû, bôtermô, illatos fajta. Amerikai és 
ang liai nemesítés eredményeként számtalan kü-
lönbözô virágszínû fajta létezik már, pl. ’Hidcote 
Blue’ – sötétlila, ’Irene Doyle’ – világoslila, ’Miss 
Katherine’ – rózsaszín, ’Nana alba’ – fehér. Ezenkí-
vül a fajták között természetesen különbségek le-
hetnek még koraiságban, a virágzati szár hosszá-
ban, és az illóolaj mennyiségében és minôségében.

A hibrid levendula, nagyobb termetû, inkább 
ipari felhasználásban jeleskedô faj, latin nevén 
Lavandula × intermedia. Szokás angol levendu-
lának is nevezni. Ahogy a nevében is benne van, 
egy hibrid fajról beszélünk, mégpedig a Lavandula 
angustifolia és a Lavandula latifolia természetes 
fajhibridje, így a növény csíraképes magot nem ér-
lel. Hasonlóan a valódi levendulához, Dél-Francia-
országban, illetve Dél-Spanyolországban ôshonos. 
Magyarországra történô telepítése késôbb, az 
1920-as évek végén, Angliából származó szaporí-
tóanyaggal történt. A két levendulafaj környezeti 
igénye hasonló, de a kései fagyok kifejezetten a 
hibrid levendula esetében károsíthatják a fiatal 
zöld hajtásokat. 

Fontos észben tartani, hogy a hibrid leven-
dula jóval nagyobb termetû növény, mint a valódi 
levendula. Akár a 80-100 cm-t is elérheti a bo-
kormagasság, illetve az átmérôje meghaladhatja 
a 150 cm-t is. Virágzó hajtása 60-90 cm hosszú 
is lehet. Levelei általában szürkésebb árnyalatúak, 
mint a valódi levenduláé. A hibrid levendula virág-

zásának kezdete július közepe. Hazánk egyetlen, 
2004-ben elismert minôsített fajtája a ’Judit’, 
mely középkék színû, bô virághozamú. Más, kül-
földön nemesített fajták közül az élénkzöld, rit-
kább levelû, bô virághozamú ’Grosso’, és a szürkés, 
dús levelû, halványkék virágú ’Grappenhall’ ismer-
tek leginkább hazánkban. 

TELEPÍTÉS, GONDOZÁS Mindenképp a kert leg-
naposabb, legmelegebb részét válasszuk az ültetés-
hez. A legkedvezôbb idôszak erre szeptember köze-
pétôl október végéig tart. Bár csak szükség esetén, 
de lehetséges tavaszi telepítés is, ebben az esetben 
márciusban kell a palántákat kiültetni. A két növény 
termetébôl adódóan eltérô lesz a telepítés folya-
mata. Levendulaállomány létrehozásakor a valódi 
levendula esetében általában 100-150 cm az alkal-
mazott sortávolság. Ha csak díszítôsort szeretnénk 
a kertünkbe, akkor a valódilevendula-tövek között 
kb. 50 cm-t érdemes kihagyni. A hibrid levendula 
telepítésekor a sortávolság 150 cm, a tôtávolság 
100 cm. Ha egybefüggô levendulasornak, alacsony 
sövénynek szeretnénk ültetni, akkor a tôtávolság 
60 cm is lehet. A növényeket a gyökérnyaknál 4-5 
cm-rel mélyebbre kell ültetni, majd érdemes alapo-
san beöntözni. 

Az újonnan telepített levendulatöveket a kö-
vetkezô évben, május végén vagy június elején 
8-10 cm magasságban vissza kell vágni. Az azt 
követô évben a metszést ismételni kell, késôbb 
már nem szükséges. A levendulabokrok remek 
térelválasztók, vagy kerti út menti dekorációk 
lehetnek, sôt környezeti igényüknél fogva szikla-
kertek díszes alkotói is. Ha a virágokat begyûjtjük, 
a nyílás elsô felében, a levelek felett kell levágni, 
ügyelve a bokor természetes formájának megtar-
tására. A levendulának szerencsére Magyarorszá-
gon komolyabb kártevôje, kórokozója nincs, bár 
elsôsorban a francia ültetvényekben már észleltek 
súlyos gombafertôzést.

Détár Enikô

Árnyékos helyen, illetve túlzott nitrogéntrá-
gyázás hatására laza bokrok fejlôdnek, a haj-
tások felnyurgulnak és alig virágoznak.

 Jó tudni!

Kerti tipp
A levendula gyökérzete az évek elôreha-
ladtával 3-4 méter mélyre is lehatolhat a 
talajban, így cserépben, balkonládában nem 
ajánlatos a termesztése.

Francia levendula virágzásban





AZ IDEÁLIS KOMBINÁCIÓ BELTÉRI ÉS 
BALKONNÖVÉNYEK SZÁMÁRA

Kertészkedjen velünk! UNICHEM GAIA Kft.  |  hu.UNICHEM.si

ÚJPLANTELLA BALKONIA 20 L, 45 L
A LEGJOBB, 5 ALKOTÓELEMBŐL ÁLLÓ TALAJ DÚSAN 
BURJÁNZÓ VIRÁGOK SZÁMÁRA

1. a kiváló humuszos tőzeg biztosítja a 
szükséges mennyiségű szerves tápanyagot

2. a szükséges ásványi anyagok 
és tápanyagok azonnali hatást 
eredményeznek, amely hosszú távú 
előnyökkel jár

3. a bio növényi rostok növelik a gyökérzet 
víz- és tápanyagmegtartó képességét, így a 
növény könnyebben hozzáfér azokhoz

4. hozzáadott guanó a gyorsabb 
növekedésért és kifejlődésért

5. a virágzásserkentő összetevők 
a virágbimbók fejlődésének 
fokozása révén fokozzák a levelek 
kifejlődését, illetve a növény 
kivirágzását

PLANTELLA VIRÁG
ÉS PLANTELLA LEVÉL
• 11 vitamin és tengeri alga

Kertészkedjen velünk!

TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 
SZÜKSÉGE? 
Kertészeti szakértőink 
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Évszázadok óta kedvelt virágágyi dísznövé-
nyünk a rózsanád, vagy ismertebb nevén a 
kánna. A növénynemesítôknek köszönhetôen 
mára számos piros, sárga, narancs, rózsaszín 
virágú zöld és bronzlevelû fajta áll a kertész-
kedôk rendelkezésére. Szerencsére kis utánajá-
rással a modern fajták mellett a régi, már-már 
elfeledett fajták is beszerezhetôk. 

Áltörzses, gyökértörzses (rizómás) lágyszárú, ná-
lunk fagyérzékeny évelô dísznövény. A trópusi és 
szubtrópusi Mexikóban, Közép- és Dél-Ameriká-
ban és a Karib-tengeren ôshonosnak tekinthetjük, 
de korán honossá vált Ausztráliában, Afrika déli és 
keleti részén és Ázsiában is. Magas keményítôtar-
talmú ehetô gyökértörzsének köszönhetôen Ame-
rikában az egyik legkorábbi háziasított növény 
volt. Napjainkban Afrika egyes területein invazív 
növényként tekintenek rá. 

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉSBEN a Canna glau-
ca, a Canna indica és a Canna iridiflora fajok 
többszörös visszakeresztezésével létrejött hibrid 
eredetû Canna × generalis terjedt el. Európába az 
1500-as évek végén került, intenzív nemesítése az 
1840-es években kezdôdött el. Érdekes, fürtben 
nyíló színpompás virágainak és széles, zöld, sötét-
bordó vagy barnás színû leveleinek köszönhetôen 
a viktoriánus kor egyik felkapott sikernövényé-
vé vált, az 1900-as évek elején már 1000-nél is 
több változatát tartották nyilván. Abban az idô-
ben a hazai virágágyi kiültetéseket sem lehetett 
elképzelni a narancssárga Aranyálom és a vörös 
Tûzmadár kánnák nélkül. Az 1900-as évek végére 
népszerûsége csökkent, és a súlyos világméretû 
járvánnyá váló kánnavírus-betegség sem segített 
a növény helyzetén, a világ több pontján is számos 
fajtagyûjteményt megtizedelt. 

SZAPORÍTÁS A nagyüzemi szaporítóanyag elôál-
lítását korlátozza, hogy a fényes fekete, borsó mé-
retû magokat nagyon kemény és ellenálló maghéj 
védi. Régebben a csírázás elôsegítése érdekében 

koptatással vagy savas maratással vékonyították 
a maghéjat, de ezekkel a módszerekkel nehéz volt 
egyöntetû állományt elôállítani. 

A növények megbízható magról szaporítá-
sánál a megoldást a technika fejlôdése hozta el. 
A csírázás javítása érdekében egy szabadalmaz-
tatott eljárással, lézerrel nagyon pontosan meg-
határozott helyen a rügyecskének (plumula) és a 
gyököcskének (radikula) két apró lyukat képeznek 
a magokon. Ezzel az eljárással kiszámíthatóvá vált 
az elvetett magok csírázása. 

A modern nemesítések célja az alacsony, 80-
100 cm magas, dúsan és nagy méretû virágokat 
nevelô és betegségekkel szemben ellenálló növé-
nyek létrehozása. 

A megunhatatlan kánna

Canna generalis Cannova Bronze Scarlet

Canna indica Louis Cottin
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gombaölő

permetezősze
r

A szeszélyes 

időjárás ne legyen akadály!

Qualy
       Akár 10 °C alatti hőmérsékleten is 

  hatékony az Almafavarasodás és 

a szőlő Szürkepenészes rothadása ellen.

gombaölő

permetezősze
r

A szeszélyes 

időjárás ne legyen akadály!

Qualy
       Akár 10 °C alatti hőmérsékleten is 

  hatékony az Almafavarasodás és 

a szőlő Szürkepenészes rothadása ellen.

KÖRNYEZETI IGÉNY A kánna meleg- és nap-
kedvelô növény, amely tápanyagban gazdag, üde, 
laza szerkezetû talajban érzi jól magát. Tavasszal 
a fagyok elmúltával szabad csak kiültetni. A korai 
virágzás érdekében érdemes elônevelt növényeket 
ültetni.

Mivel nálunk fagyérzékeny, az elsô fagyok 
megjelenésekor a rizómáit fel kell szedni és 5-10 
fokon, homokban kell azokat tárolni. Kiásásakor 
jobb, ha a rizómákon hagyunk némi földet is, mert 
ellenkezô esetben könnyen kiszáradhatnak.

 A rizómák szétszedésével könnyen szaporít-
ható, de megpróbálkozhatunk magról történô sza-
porításával is. Ebben az esetben vastag maghéja 
miatt azokat mindenképpen koptatni, vékonyítani 
kell.

Kisák Péter

Canna x generalis Mango

Canna x generalis Cannova Rose
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A rózsafélék családjába tartozó, almatermésû 
tûztövis népszerû növénye kertjeinknek. Ezúttal 
az örökzöld tövises cserje kártevôit vesszük sorra. 

TÛZTÖVIS-GUBACSATKA (Aceria pyracanthi) 
Nem gyakori kártevô, de az utóbbi években egyre 
több kertben fordul elô. A kártétele szerencsére 
nagyon könnyen felismerhetô. A tûztövis levelein 
vörös foltok jelentkeznek, amik igazából sok, na-
gyon apró, kerek gubacs összessége. A gubacsok, 
mind a levél fonákán, mind a színén is megtalál-
hatók. 

A gubacsatkák kis méretû (0,08-0,3 mm) ro-
varok, szabad szemmel nem láthatók. Két pár lá-
buk a fejtor alján helyezkedik el. A legtöbb fajra 
jellemzô, hogy váltivarúak, szûznemzéssel sza-
porodnak, áttelelésük imágóként (nôstényként) 
történik a rügypikkelyek alatt. Tavasszal, április 

végén vándorolnak át a levelekre. Évente sok nem-
zedékük fejlôdik, egy levélen akár több ezer atka 
táplálkozhat. 

Mivel nem jelentôs kártevôrôl van szó, így 
nem igazán szoktak ellene védekezni. Ha azonban 
mégis felszaporodtak, akkor felszívódó, atka elleni 

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

Tûztövis-gubacsatka

A tûztövis növényvédelme
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készítménnyel lehet permetezni a kártevô ellen. 
A lemosó permetezéssel is gyéríteni tudjuk ôket. 
A kontakt hatóanyagok nem sokat érnek ellenük, 
ha már kialakultak a gubacsok, mivel azoknak a 
védelmében végzik a károsításukat. Ha csak ilyen 
készítmény áll a rendelkezésünkre, akkor célszerû 
nagyító vagy mikroszkóp beszerzése, amivel meg-
figyelhetjük a lárvák kirajzását a gubacsokból, 
amik ellen hatásos lesz a kontakt atkaölô szer is. 

ZÖLD ALMA-LEVÉLTETÛ (Aphis pomi) Nemcsak 
almán, hanem más almatermésû növényeken, 
így tûztövisen is elôfordul. A levéltetvek nemze-
dékváltással szaporodó, szúró-szívó szájszervû 
rovarok. Testük apró, puha, szárnyaik hártyásak, 
átlátszóak, erezetük egyszerû. Minden fajnak 
szárnyas és szárnyatlan megjelenési alakja is van 
egy nemzedéken belül. A repülni képes levéltetvek 
légárammal több száz km-re is eljuthatnak, ezért 
nagyon gyorsan terjednek. A szárnyatlan nôsté-
nyek alakja hosszúkás tojásdad, színük világos 
sárgászöld, piros, sötétbarna vagy akár fekete is 
lehet. A szipóka a fej hasoldaláról indul ki. Lábaik 
karcsúak és hosszúak. 

A fiatal leveleken élô levéltetvek szívoga-
tásának hatására a növény növekedése lelassul, 
de akár torzulás, szövetburjánzás, szövetelhalás 
is elôfordulhat. Károsításuk nyomán lombhul-
lás, hajtások, ágak elszáradása is bekövetkezhet. 

A leveleken mézharmat, majd korompenész jelenik 
meg, mivel táplálkozásuk során a cukrok közül az 
egyszerû és kettôs cukrokat tudják csak felhasz-
nálni, a cukortartalmú növényi nedv többi része 
kiürül a szervezetükbôl. 

A levéltetvek gyors elszaporodását a termé-
szetes ellenségei, mint például a katicabogarak 
lárvái és imágói, a zengôlegyek lárvái vagy a fá-
tyolkák legfeljebb korlátozni tudják. Ha kémiai 
védekezést akarunk folytatni, a kontakt és szisz-
temikus szerek egyaránt hatékonyak ellenük. A fá-
kon tojás alakban telelnek, ezért a tél végi lemosó 
permetezés is hatásos védekezés.

TÛZTÖVIS SPILOCEÁS VARASODÁSA (Spilo-
caea pyracanthae) Tünete elsôsorban a termé-
sen jelentkezik. Apró barna foltok jelennek meg, 
amelyek idôvel elparásodnak és berepedeznek. 
A termés végül elfeketedik és összeaszalódik. 
A betegség azonban a leveleken és a hajtásokon 
is elôfordulhat, ahol kerek barnás foltokat figyel-
hetünk meg.

Nem számít jelentôs kórokozónak, mivel el-
sôsorban esztétikai kárt okoz azzal, hogy rontja a 
növény díszítôértékét. Azonban párás, csapadékos 
nyarakon jobban fel tud szaporodni, ilyenkor szük-
séges lehet ellene védekezni. Fontos eltávolítani a 
fertôzött terméseket, leveleket és hajtásokat. Ha 
úgy ítélik meg, hogy célszerû kémiai védekezést 
folytatni, felszívódó és kontakt gombaölô szerek 
kombinációját kell alkalmazni.

Ujvári Péter

Zöld alma-levéltetû

Tûztövis spiloceás varasodása
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Amikor kertet építünk vagy alakítunk át, min-
dig fontos szerepet kapnak a különbözô kerti 
burkolatok. Ezek alatt ne csak az utakat, jár-
dákat értsük, mert a kert összképéhez ezeken 
kívül hozzátartoznak még a magaságyások, 
tûzrakók, különbözô tereptárgyak burkolatai 
is. Egységet csak úgy tudunk teremteni, ha a 
változatosságban is van némi hasonlóság. 
Ha túl sokfajta anyagot használunk a burko-
láshoz, a végén rendezetlen hatást fog kelteni, 
így legalább színben, árnyalatokban egyez-
zenek a különbözô, burkoláshoz felhasznált 
elemek. 

A túl sok beton rideg, hideg, mûvies hatást kelt, 
így a szép kert kialakításához érdemes ebbôl minél 
kevesebbet felhasználni. Manapság a különbözô 
színû és formájú térkövek is teret hódítanak, de 
nagyon népszerû a fahatású betonelemek hasz-
nálata is, így például akik vasúti talpfából szeret-
nének akár járdát, akár zöldségeskertet határolni, 
ugyanezt megtehetik a betonból elôállított for-
májában, amely megszólalásig hasonlít az eredeti-
re, ráadásul nem csúszik és nem érzôdik rajta az 
olaj szaga sem, aki kifejezetten zavaró is tud lenni. 

A kerti utak apró kaviccsal leszórva, esetleg 
egy kerti tûzrakóhoz kapcsolódva, beletorkollva, 
a megfelelô növényekkel kiegészítve több kertstí-
lust is fel tudnak karolni a mediterrántól a skan-
dináv vagy akár keleti jellegû kertekig is. Ám akár 
zöldségeskertek ágyások közötti részét is le lehet 
ezzel szórni, nagyon szépen ki fogja emelni a kert 
eme részét és díszesebbé teszi, ami olyan szem-
pontból nagyon jó dolog, hogy hazánkban is egyre 
több kertben elterjedhet a díszes haszonkert képe. 

Régi, maradék téglákat is érdemes megôrizni, 
roppant jól mutatnak vidéki teraszok burkolata-
ként. Ennél a lerakásnál szép rusztikus hatást 
fogunk elérni, ám érdemes lekezelni a fagy ellen, 
hogy ne repedezzen meg vagy fagyjon szét. 

Mindig törekedjünk a harmóniára és lépjünk 
túl azon a gondolaton, hogy nagyobb területeket 
csak fûfelülettel boríthatunk be. Rengeteg olyan 

kert létezik manapság, melyekben a különbözô 
burkolatokkal, növénypárosításokkal egyedi, kü-
lönleges hangulatot, látványt hozhatunk létre.

Ne dobjuk ki a régi kockaköveket, metlaki 
lapokat, hihetetlen alakzatokat, mintákat lehet 
ezekbôl is kirakni, akár régi kúriák hangulatát is 
felidézhetjük vele környezetünkben. Az elfeledett 
anyagok újraélesztése a különbözô színek, minták 
kipróbálása, alkalmazása, mind-mind lehetôségek 
tárházát, stílusok felélesztését tárja elénk. 

Bátran kísérletezzünk, akár papíron megraj-
zolva a számos anyag vegyítésével a leendô bur-
kolatunkat, de akár ki is rakhatjuk a mintát még a 
végleges rögzítés elôtt, így „élôben” is szemrevé-
telezhetjük a majdani környezetében.

A legfontosabb, hogy a túl nagy kavalkádot 
mindig kerüljük, mert ahogy az otthonok kiala-
kításában, a túl sok nem fogja feltétlenül azt 
nyújtani, amit vártunk, így mindig az egyensúlyra 
törekedjünk. 

Bujtás Anikó  

Kerti burkolatok



MINDENT AZ ÖNÖK ZÖLD KEDVENCEINEK 
EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN

PROFESSZIONÁLIS MŰTRÁGYÁK KRISTÁLY 
FORMÁBAN, AMELYEK 1 PERCEN BELÜL VÍZBEN 
TELJESEN FELOLDÓDNAK.
A használatuk egyszerű:
• szórjuk ki öntözés vagy eső előtt,
• öntözzük a növényeket már a kész oldattal 
 (a gyors hatás érdekében),
• a kész oldatot alkalmazzuk levéltrágyázásra
 (az azonnali hatás érdekében).

A Plantella speciális műtrágyák 
összetétele alkalmazkodik az 
egyes növények igényeihez, 
és kiváló minőség, gyors és 
hosszan tartó hatás, valamint 
gazdaságos felhasználás 
jellemzi őket. A növényeket 
rendszeresen trágyázzuk, 
teljes fejlődési ciklusuk alatt.

Plantella speciális műtrágyák minden növényfajtához KRISTÁLY
FORMÁBAN – dísznövények, rózsák, rododendronok, tűlevelűek, 
bogyósok, vetemények, pázsitok –, 1 kg-os csomagolásban.

KRISTÁLYOS KISZERELÉS = HÁROMFÉLE HASZNÁLAT:

·  LOCSOLÁS

·  A LEVELEK PERMETEZÉSE

·  TALAJRA TÖRTÉNŐ KISZÓRÁS

A Plantella speciális műtrágyák A Plantella speciális műtrágyák 
összetétele alkalmazkodik az 
egyes növények igényeihez, 
és kiváló minőség, gyors és 
hosszan tartó hatás, valamint 
gazdaságos felhasználás 
jellemzi őket. A növényeket 
rendszeresen trágyázzuk, 
teljes fejlődési ciklusuk alatt.

A Plantella speciális műtrágyák 
összetétele alkalmazkodik az 

hosszan tartó hatás, valamint 
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