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Korábbi lapszámainkban már esett szó a 
tápanyagok jelentôségérôl, azok utánpótlásáról. 
Ezúttal a különbözô felhasználású mûtrágyákról 
adunk áttekintést.

Ahogy az állatoknak és az embereknek, úgy a 
növényeknek is szükségük van tápanyagokra, 
amelyeket a talajból vesznek magukhoz. Nagy 
általánosságban a hazai talajok sokkal jobb minô-
ségûek, mint a környezô országok termôföldjei. 
Akkor miért kell mégis plusz tápanyagot kijut-
tatnunk? – tehetnénk fel a kérdést. A válasz na-
gyon egyszerû. Míg egy mûveletlen területen az 
elpusztult növényi maradványok ott maradnak, 
elbomlanak, a bennük lévô tápanyagok visszajut-
nak a talajba, addig a kertünkben, pázsitunkon ez 
nem így történik. A levágott füvet zsákokba rakjuk 
és a zöldhulladékos cégek ezzel együtt a benne 
lévô tápanyagokat is elszállítják. Ugyanígy van a 
metszéssel is, a felesleges gallyakat nem mulcsoz-
zuk ágaprítóval, hanem eltávolítjuk a kertünkbôl. 
Ezzel mind-mind a talajunk tápanyagtartalmát 
csökkentjük.

A HÁROM ALAP Mint ismeretes, a három fô 
makroelem a nitrogén (N), a foszfor (P) és a ká-
lium (K). A nitrogéntartalmú mûtrágyák (Kar-
bamid, Péti mészsó, Nitrogén Max) használatánál 
figyelnünk kell arra, hogy hatásukra a növényeink 
megtáltosodnak, gyors növekedésnek indulnak. 
Pázsitnál nem biztos, hogy jó, mert többször kell 
a füvet nyírnunk, illetve az elvékonyodó sejtfalak 
miatt a betegségek is könnyebben megtámadhat-
ják növényeinket. Foszfortartalmú mûtrágya a 
Szuperfoszfát. A káliumtartalmú mûtrágyák közül 
– Kálisó, Kálium-szulfát, Multi-K – a Kálisó klór-
tartalmú, ezért figyelnünk kell arra, hogy a klór
érzékeny növényeket ne ezzel tápláljuk. A másik 
két említett mûtrágyánál ilyen gondunk nem lesz. 
A Kálium-szulfát kapható vízoldható kristályos, 
illetve talajba való granulált formában is.

KOMBINÁCIÓK Bonyolódik a helyzet azzal, hogy 
a mûtrágyákból a legkülönfélébb kombinációk is 
kaphatók. Megkülönböztetnünk kevert és kombi-
nált mûtrágyákat. A kevert mûtrágyáknál az ösz-
szetevôk aránya nem teljesen pontos, mivel me-
chanikai módszerrel készülnek. 

A kombinált mûtrágyáknál minden egyes 
szemcse tartalmazza ugyanazokat az összetevô-
ket. Ezek lehetnek két, három vagy több kompo-
nensûek is. Két összetevôs például a fôleg ôsszel 

Tápanyag-utánpótlás a kertben II.

Kerti tipp
Egyre többen eszmélnek rá például a komposz-
tálás fontosságára, amikor a levágott növényi 
maradványok egy természetes folyamat által 
értékes komposzttá válnak és visszajuttat-
hatók a talajba. A jó komposzt készítésének 
azonban megvannak a megfelelô fortélyai, 
ezért tájékozódjunk, hogy mi kerülhet bele.
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ajánlott NPK 0-10-24-es termék, amely nitrogént 
nem tartalmaz. A kereskedelemben beszerezhetô 
legáltalánosabb komplex mûtrágyákkal (NPK 
15-15-15, Genezis NPK 8-15-15) a növényeink 
általános igényeit teljes mértékben ki tudjuk elé-
gíteni. Általában 5, illetve 10 kg-os kiszerelés-
ben kaphatók, de akinek többre lenne szüksége,  
25 kg-os kiszerelésben is hozzá tud jutni. Ezek 
mind talajba való készítmények, hosszabb ha-
tással rendelkeznek, egy évben csupán egy-két 
alkalommal szükséges kijuttatnunk. Léteznek a 
növényeink speciális igényeire mikroelemeket is 
tartalmazó mûtrágyák (25 kg-os kiszerelésben), 
amelyek könnyen kezelhetôk, nem porosak, kézi 
szóróval is jól szórhatók az egységes szemcsemé-
ret miatt.

„INTELLIGENSEK” A legújabb fejlesztésû ún. 
intelligens mûtrágyák már gyantabevonatosak. 
A bevonatnak köszönhetôen csak akkor adnak le 
hatóanyagot növényeinknek, amikor vizet, csapa-
dékot kapnak. Ezek a speciális mûtrágyák elsôsor-

ban pázsitok táplálására szolgálnak (pl. az Everris 
mûtrágyái). Magasabb árfekvésük miatt nem min-
denhol kaphatók. 

Kisebb kiszerelésben is találkozhatunk bevo-
natos (akár 5-6 hónapos hatástartamú) készít-
ményekkel. Közülük két termékcsalád a legelter-
jedtebb, a Compo és a Substral. A legkülönfélébb 
dísznövényeink, de akár a paradicsom, az eper, a 
bogyós gyümölcsök, a balkonnövények, vagy a 
tuja táplálására is találhatunk közöttük kedvünkre 
való terméket.

LEVÉLEN KERESZTÜL A másik fontos tápanyag-
felvételi forma, amikor a növényeink nemcsak a 
gyökereiken, hanem a leveleken keresztül is ve-
szik fel a tápanyagokat. Több csoportra oszt-
hatók, például folyékony tápoldatokra (Compo, 
Doki, Florimo, Substral, Vitaflora), közöttük is 
megtalálhatók a legkülönfélébb növényekhez 
valók. Levélen keresztül és öntözôvízzel is kijut-
tathatók. 

A permetezéssel is kijuttatható általános fo-
lyékony tápoldatokat (pl. Volldünger Fluid, Wuxal 
Super) a növényünk a levélen keresztül fel tud-
ja venni. Léteznek belôlük speciális tápoldatok, 
amelyek egy fô tápanyagot tartalmaznak csupán, 
speciális hiánytünetek kezelésére ajánlhatjuk ôket 
(bór, foszfor, kalcium, kálium, magnézium, nit-
rogén stb.), készre kevert állapotban kaphatók. 
A Damisol és a Fitohorm termékcsalád a legelter-
jedtebb. 

Meg kell említeni a vízoldható speciális mû-
trágyák csoportját. Jellemzôjük, hogy könnyen 
oldódnak és a kiskerti szinttôl a félprofi és profi 
(nagyüzemi) szintig mindenféle és -fajta megvá-
sárolható belôlük. „Hobbikertekben” például tel-
jesen általános a vízoldható Volldünger, félprofi 
szinten a Ferticare, az Omex Ferti, amelyek ál-
talánosan beszerezhetôk, 2 kg-os kiszerelésben 
szinte mindenhol kaphatók. A profi termékeket 
csak nagy kiszerelésben tudjuk beszerezni, ehhez 
kérjük szakember segítségét. 

(folytatjuk)
Andrej András

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL
• 100%-ban szerves granulált trágya 
• Kerti és dísznövények minden fajtájának alapvető

és kiegészítő trágyázásához

BIO PLANTELLA NUTRIVIT PARADICSOMHOZ 
• 100 % szerves trágya
• A hozzáadott természetes kálium keményebb,

ízesebb terméseket eredményez

BIO PLANTELLA SZERVES PARADICSOM TRÁGYA 
• 100%-ban szerves eredetű folyékony trágya
• A növényeknek kiváló fejlődést biztosító

tengeri algával
• Hozzáadott vitaminokkal és

természetes káliummal

BIO PLANTELLA KERT
• 100%-ban szerves összetételű

folyékony trágya
• A növényeknek kiváló fejlődést

biztosító tengeri algával
• Természetes növekedési

hormonokkal és a szükséges
tápanyagkeverékkel

Kerti és dísznövények minden fajtájának alapvető

BIO PLANTELLA NUTRIVIT PARADICSOMHOZ 
A hozzáadott természetes kálium keményebb,
ízesebb terméseket eredményez

BIO PLANTELLA SZERVES PARADICSOM TRÁGYA 
100%-ban szerves eredetű folyékony trágya
A növényeknek kiváló fejlődést biztosító

A hozzáadott természetes kálium keményebb,

BIO PLANTELLA SZERVES PARADICSOM TRÁGYA 

A LEGHATÉKONYABB TERMÉKEK AZ EGÉSZSÉGES 
NÖVÉNYEKHEZ ÉS LÉDÚS PARADICSOMHOZ

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

BIO PLANTELLA SÁRGA, RAGADÓS 
LAPOK HAGYMAMOLY ELLEN
• A hagymamoly, hagyma-aknázólégy és 

a zöldségeskert többi kártevője ellen

természetes káliummal

100%-ban szerves összetételű

A növényeknek kiváló fejlődést
biztosító tengeri algával
Természetes növekedési
hormonokkal és a szükséges

A növényeknek kiváló fejlődést

Kertészkedjen velünk!

TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 
SZÜKSÉGE? 
Kertészeti szakértőink 

tanácsait itt olvashatja:

hu.UNICHEM.si

• 

TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 

Kertészeti szakértőink Cikkünkben a legismertebb és legelterjedtebb 
készítményeket soroltuk fel, amelyek a gazdaboltokban, 

kertészeti árudákban általában beszerezhetôk.
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Mezôgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû 
gombafaj az ún. dérgomba, amely nevét a 
növények felületén megjelenô finoman deres, 
viaszos bevonatról kapta, és elsôsorban a 
rózsafélék családjában betegít meg fontos 
kultúrákat, fôleg a csonthéjasok közül. 

Tudományos latin nevén a Taphrina a legismer-
tebb dérgomba, de közülük több faj, a nevük ha-
sonlósága ellenére, rendkívül változatos tüneteket 
mutat. Habár kinézetük sokszor egészen külön-
bözô, attól még éghajlati igényük, a kórfolyama-
tuk lefolyása, a gomba életmódja szinte azonos a 
különbözô fajok esetében.

A TAFRINÁS LEVÉLFODROSODÁS (Taphrina 
deformans) az ôszibarack egyik legismertebb 
gombás betegsége. Ahol ôszibarack-termesztés 
folyik szerte a világban, ott mindenhol elôfordul. 
Az ôszibarackon kívül a mandulát is megtámadja. 
A gomba óriásnövést idéz elô, a levelek térfogata 
három-négyszeresére nagyobbodik, fodrosodik, 
vastagszik, torzul, hólyagosan elalaktalanodik, a 
fonák felé begörbül. Színük a halványsárgásból 
az élénk rózsaszín majd pirosas tónuson át végül 
bordó árnyalatba fordul. Drasztikus fertôzésnél 
más zsenge részeken is megmutatkozhat a torzu-
lás, pl. virágszirmon, fiatal termésen. Fô gazdasági 
kára abból fakad, hogy szinte minden beteg levél 
lehullik, és a sokszor nagymérvû lombveszteség 
után a fa nehezen regenerálódik.

A BÁBA- VAGY TÁSKASZILVA (Taphrina pruni) 
nemcsak szilván és ringlón, hanem egyéb, a szil-
vafélék alcsaládjába tartozó vadon élô fajokon 
(pl. kökényen), vagy dísznövényen (pl. vérszilván) 
elôforduló betegség. Itt is óriásnövekedést okoz 
a gomba, de nem a levéltünet jelentôs, hanem a 
sajátos gyümölcstorzulás. 

A szilvatermések kisebb uborkához lesznek 
hasonlóak, áprilistól extrém módon gyorsan nö-
vekszenek, a 2-7 cm nagyságot is elérik június 
végére. Görbülnek, ráncos felületûek lesznek, és 
hiányzik belôlük a mag, a magház. Egy részük le-
hullik, egy részük elszáradva a fán marad. Nagy 
károkat tud okozni, a termés 70%-a is kárba vesz-
het általa.

BOSZORKÁNYSEPRÔ (Taphrina cerasi) a cse-
resznye és meggy tafrinás betegsége. Nemcsak 
az említett fajokat támadja, de a kajszibarackon is 
elôfordul a csokros hajtásfejlôdés tünete. A boszor-
kányseprôben a hajtások, az ágak nagy száma jel-
lemzô. A hajtások, ágak alapi része megvastagszik, 
rövid ízközûek lesznek, a levelek aprók, vastagok, 
fodrosan fejlôdnek és a fonák felé kanalasodnak.  
A fertôzött hajtások, levélnyelek és a levelek jel-
lemzôen vörösre színezôdnek. Júniusban lehet 
elôször felfigyelni a szokatlan tünetekre, ami vi-
szont a téli idôszakban a leglátványosabb, hiszen 
fôleg az idôsebb fákon már messzirôl szembetûnik 
a 2-3 m átmérôjû bokorszerû, szabálytalan, sûrû 
ágú képzôdmény. 

Hányféle a tafrina? MINDEGYIK TAFRINAFAJRA IGAZ, hogy ala-
csony hômérséklet-igényûek, már kora tavasszal, 
4-5 Celsius-fokon fejlôdésnek indulnak. A gomba 
a fára száradt és a földre hullott levelekben, a 
vesszôk felületén és a rügyekben telel. Jellemzôen 
a fertôzés akkor következik be, ha már van fogé-
kony zöld növényi rész, az átlaghômérséklet 4–14 
Celsius-fok között van, és csapadékos az idôjárás. 
Esô, harmat, köd egyaránt kedvez a terjedésé-
nek. A hômérséklet alapvetôen meghatározza a 
betegség idôtartamát, ahogy melegszik az idô, a 
fertôzésveszély úgy csökken.

VÉDEKEZÉS A gomba hosszú lappangási idejû, 
tehát nem szabad megvárni a tünetek megjele-
nését, mert akkor már késô a védekezés. A hang-
súly a megelôzésen kell hogy legyen. Induljon réz 
hatóanyag-tartalmú lemosó készítménnyel, majd 
addig kell folytatni réz hatóanyagú készítmény-
nyel, ameddig az adott faj, fajta rézérzékenysége 
megengedi azt. Általános szabály hogy a kaj-
szi, ôszi a piros bimbós állapotig, a cseresznye, 

meggy, szilva a fajtára jellemzô színezôdésig 
kaphat még bizonyos rézkészítményeket, majd 
váltani kell egyéb szerre. A paletta széles, gaz-
daboltokban elérhetôk a kívánt készítmények. 
A védekezést 15-20 Celsius-fok átlaghômérsék-
letig érdemes folytatni, amikor már megszûnik a 
dérgomba károsítása.

Taxner Ágnes

A tafrinától fodrosodott, torzult ôszi-
barackfa-levél (fotó: Molnár Szilárd)

Kisebb uborkává torzult termések a 
vérszilvafa dísznövényen

Boszorkányseprô kezdeti tünete 
kajszi hajtásán

Ne tévesszük össze az ôszibarack tafrinától 
deformálódott kórképét a levéltetvek szí-
vogatása nyomán a fonák felé besodródott 
levelek kárképétôl. A levéltetû-kártétel kö-
vetkeztében a levelek térfogata nem nô, nem 
alaktalanodik el hólyagosan, és nem is vas-
tagszik meg, ugyanakkor a besodródott leve-
lek fonákán minden bizonnyal megtaláljuk a 
levéltetû-kártevôket! 

 Jó tudni!
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A szamóca a legismertebb és a legnagyobb 
mennyiségben termesztett bogyós gyümölcs a 
világon. Áprilisban fólia alatt, májustól már a 
szabad földön is érik. A szamóca megjelenése 
tetszetôs, fénylô piros színû és harmonikus-
édeskés ízû, kellemes aromájú, népszerû 
gyümölcs. 

A FOLYTON TERMÔ FAJTÁK egyre elterjedteb-
bek az utóbbi években, gyümölcseik valamivel 
kisebbek, azonban többször szüretelhetôk. Ne 
gondoljuk azonban, hogy januártól decemberig 
hozzák az ízletes bogyóikat, kb. május végétôl 
kezdenek teremni, és ha szerencsénk van, akkor a 
fagyokig teremnek. Folyamatos törôdést, ápolást 
igényelnek (öntözés, permetezés, tápoldatozás… 
stb.). A folyton termô csüngô fajtákat balkonládá-
ba vagy lógó ámpolnába kell ültetni, hogy hajtá-
saik lecsünghessenek, így nemcsak ízletes termést 
hoznak, de díszítik is a teraszt, erkélyt.

KLASSZIKUSAK valójában a nagy gyümölcsû 
szamócafajták, amelyek pompás nagy gyümölcsöt 
érlelnek. Azon kívül, hogy rendkívül dekoratívak, 
nagyon lédúsak, ízletesek, finomak. Megkülön-
böztetünk korai, félkorai és kései fajtákat. A „ko-
rai” fajták május közepén–végén, a félkorai fajták 
június elején–közepén, a késeiek pedig június vége 
felé érnek. Természetesen ezek csak tájékoztató 
jellegûek, az érést nagyban befolyásolják az idôjá-
rás és a termôhelyi adottságok is. Korai fajtákat 
hajtatva, fólia alatt is termelhetünk. A koraiakat 
„megsürgethetjük”, ha fehér fátyollal takarjuk  
(7-14 nappal is elôbbre hozhatja a szüretet). 
A fajtákat szépen összeválogatva a nagy gyü-
mölcsû szamócákat is ültethetjük úgy, hogy má-
jus elejétôl–közepétôl június végéig folyamatosan 
tudjunk csemegézni.

Dr. Karacs-Végh Anita 

Szamócafajták

NÉPSZERÛ SZAMÓCAFAJTÁK
Név Kép Származás Érési idô Felhasználás Jellemzôk/Termôképesség 

’Honeoye’

(https://szikert.hu/Ho-
neoye-t679)

USA

korai érésû 
fajta, május 
közepétôl – 

június

friss fogyasz-
tásra, gyors-
fagyasztásra, 
házikertekbe 

ajánlott

nagy, kúp alakú, csillogó sötét bíborvörös színû, 
kellemes édes-savanykás ízû, kemény, vörös 
gyümölcshúsú, jól szállítható, nem nyomódik

’Gorella’
(https://kerteszetszolnok.

eu/termekeink/bogyosgyu-
molcs-oltvanyok/szamoca/

gorella/)

Hollandia
május  

végétôl – 
június

elsôsorban 
friss fogyasz-

tásra, jól 
szállítható

nagy, vagy igen nagy, kissé lapított, tompa kúp 
alakú, fényes világosvörös színû, kellemesen 

savanykás-édes ízû, a környezeti feltételekkel 
szemben nem túlságosan igényes

’Fertôdi 5’

(https://www.gyumolcsva-
dasz.hu/gyumolcsok/eper-fol-

dieper/fertodi-5)

Magyaror-
szág, Red 
Star F1 és 
Fragaria 
ananassa 

keresztezése

középérésû 
fajta, június-

ban érô, a 
Gorella után 

érik  
4-5 nappal

friss fogyasz-
tás, sötét 

színe révén 
feldolgozásra 
is javasolható

bô- vagy igen bôtermô fajta, gyümölcse csillogó, 
kívül-belül sötétvörös, szabályos tompa kúp 

alakú, nagyon tetszetôs, kemény húsállományú, 
ízletes, az ép gyümölcsök aránya kedvezô
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 Dipel DF  Vitisan SP  
 

www.biocont.hu 

Gyümölcsösök korai növényvédelme 
 Valódi biológiai növényvédő szerek 
 sodrómolyok és gyümölcsmolyok, valamint lisztharmat és almavarasodás ellen 

A Dipel DF szelektív mikrobiológiai 
rovarölő szer, lepkehernyók ellen 
gyomorméregként hat. A kezelés 
után 1-2 órával a lárvák táplálkozása leáll, 
amelyek hőmérséklettől függően 2-5 napon 
belül elpusztulnak. 
 
 Kiváló hatásstabilitással rendelkezik.  
 Kizárólag hernyók ellen hatnak, 

megkímélik a méheket, hasznos élő 
szervezeteket.  

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
2 nap  

A VitiSan SP® gombaölő hatású,  
ellenálló-képesség fokozó,  
természetes káliumsó.  
A gombakórokozók elleni megelőző és gyógyító 
hatással rendelkezik. 
 
 Gyógyító hatásának köszönhetően a 

kialakuló lisztharmat fertőzéseket is 
blokkolja. 

 A könnyen felvehető kálium biztosításával 
a növény ellenálló képessége és 
stressztűrése fokozódik. 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
kultúrától függően: 0-1 nap 

Név Kép Származás Érési idô Felhasználás Jellemzôk/Termôképesség 

’Polka’ 

(http://gyumolcspedia.hu/
polka-szamoca)

Hollandia

középérésû 
fajta, érése a 
Gorella érés 
kezdete után 
négy nappal 

kezdôdik

elsôsor-
ban ipari 

felhaszná-
lásra, de friss 
fogyasztásra 
is alkalmas

nagy terméshozamra képes szamócafajta, elsô 
gyümölcsei nagyok, de nagy termés esetén a 

gyümölcsök zöme közepes nagyságú, gyümölcsei 
ragyogó vörösek, tetszetôsek és kiegyenlített 
alakúak, a gyümölcsök húsa lédús, kellemes, 

édes-savanykás, kimondottan aromás

’Elsanta’

(https://www.tuja.hu/weba-
ruhaz/elsanta-talcas-sza-

moca-palanta.html)

Hollandia
június  

elejétôl

elsôsorban 
friss  

fogyasztásra

nagy, kúp, vagy tompa kúp alakú, a gyümölcs 
vállszélessége és hosszúsága közel azonos, az 
érés elôrehaladtával a gyümölcsméret nem 
csökken számottevôen, csillogó vörös színû, 

kellemes édes-savanykás ízû

’Fragoo’ 
csüngô 
szamóca  (https://nanasbloomers.com/

catalog/flowers/annuals/ever-
bearing-fragoo-pink-straw-

berry/)

–
júniustól  
októberig

friss  
fogyasztásra, 
jól szállítható

mutatós, középnagy, hosszúkás kúp alakú, 
fényes világosvörös színû, ízletes, a környezeti 
feltételekkel szemben nem túlságosan igényes,

kifejezetten függôkosaras, balkonládás ter-
mesztésre nemesített fajta, jó termôképességû, 

rendszeres öntözést és folyamatos tápoldatozást 
kíván, a lombtrágyázást is meghálálja

’Tenira’ 
csüngô 
szamóca

(http://kelenvolgyidiszfaiskola.
lapunk.hu/?modul=oldal&tar-

talom=1199932)

Hollandia
középkorai, 
elnyújtott 

érésû

friss 
 fogyasztásra

nagy termésû, tojás alakú, csillogó, kívül-belül 
vörös, ízletes,

igénytelen, a betegségekkel szemben ellenálló 
fajta, függôkosaras, balkonládás termesztésre 

is alkalmas, igen jó termôképességû, rendszeres 
öntözést és folyamatos tápoldatozást kíván, a 

lombtrágyázást is meghálálja

’Clery’ 

(http://kelenvolgyidiszfaiskola.
lapunk.hu/?modul=oldal&tar-

talom=1182757)

Olasz-
ország

május  
közepétôl

friss  
fogyasztásra

középnagy, hosszúkás kúp alakú, csillogó, 
kárminpiros színû, kellemes, kiváló ízû, édes, 

aromás, illatos, kemény, jól szállítható,  
házikertekbe és üzemi termesztésre is ajánlott,
jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, 
bôtermô, a környezeti feltételekre nem igényes, 
a levél- és gyökérbetegségeknek viszonylag jól 

ellenáll

’Snow 
White’  (https://www.sieberz.hu/

gyuemoelcstermok-es-ha-
szonnoevenyek/eper/3173/
feher-ananasz-eper-snow-

white-5)

– júniustól

friss  
fogyasztásra 

– igazi  
különlegesség

mutatós, középnagy, szabályos tömött kúp 
alakú, fehér színû, piros magokkal, ízletes, a 

környezeti feltételekkel szemben nem igényes

Név Kép Származás Érési idô Felhasználás Jellemzôk/Termôképesség 

’Darselect’ 
(https://img.farmforage.

com/img/agro-2019/sove-
ti-po-virashivaniyu-klubni-

ki-darselekt-2.jpg)

Francia-
ország

június  
elejétôl

friss 
fogyasztásra, 
jól szállítható, 
szilárd húsú

nagy, kúp vagy tompa kúp alakú,  
fényes téglavörös színû, kellemes ízû

’Vima 
Zanta’ 

 (https://kerteszetszolnok.
eu/termekeink/bogyosgyu-
molcs-oltvanyok/szamoca/
vima-zanta-szamoca-2/)

Hollandia, 
az Elsanta 
és Korona 
kereszte-

zése

június  
elejétôl 

elnyújtva

elsôsorban 
friss 

fogyasztásra

nagy, kerekded kúpos alakú, csillogó sötétpiros 
színû, kellemes édes-savanykás ízû, egyenletes 

terméshozamú

’Bogota’ 

(http://gyumolcspedia.hu/
bogota-szamoca)

Hollandia
az egyik 

legkésôbb 
érésû fajta

fôleg friss 
fogyasztásra

termésmennyisége jó, öntözött termôhelyeken 
bogyója nagy, igen nagy; a gyümölcs színe és a 

húsa is vörös, kellemesen aromás,  
a gyümölcs íze savanykás-édes,  

gyümölcse kissé bordázott, kemény,  
jól szállítható
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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 gyökérzeten élô rovarok károsítására is 
számítani lehet, melyek esetenként a fák 
pusztulását okozzák. Elôzô lapszámunkban a 
gyümölcs- és lombkárosítókat vettük sorra, 
ezúttal pedig a fatörzs és ágak, valamint a 
gyökérzet károsítóit tekintjük át.

A FATÖRZS ÉS AZ ÁGAK KÁROSÍTÓI

KÉREGMOLY (Enarmonia formosana) Csonthé-
jas gyümölcsfajok, közte a cseresznyefák is 
tápnövényei, elsôsorban az idôs fákon gyakori. 
A lepke májusban jelenik meg, tojásait a faké-
regre rakja, onnan hatolnak be a lárvák a kéreg 
alá, ahol rágásukkal károsítják a belsô részét. 
Táplálkozásukat a kéregbôl kinyomuló barna 
ürülékcsomók jelzik. A fák alsó részén, közel a 
talajszinthez jelentkezik elôször a károsítás, ál-
talában korábbi sebzéseknél, majd a fatörzs felsô 
részére is átterjednek, ezt követôen a vázágakat 
is megfertôzik. Évente két nemzedéke fejlôdik, 
tapasztalatok szerint május elejétôl augusztus 
elejéig tartóan, a két nemzedék rajzása gyakran 
összefolyik.

Az ellene való védekezésre kapható a ké-
regmoly rajzását jelzô feromoncsapda (Regron 
kéregmolycsapda), mely jelzi a lepkék megjelené-
sét, egyedszámát. A csapdát a fatörzs közelében 
kell elhelyezni április közepén és figyelni a raga-

csos lapokra ragadt lepkék számát. A rajzáscsúcs 
után 7-8 nappal a leghatékonyabb a permetezés, 
melyet kizárólag a fatörzsre és a vázágakra kell 
irányítani. A csapda segítségével elérhetô, hogy 
akkor juttassuk ki a rovarölô szert, amikor az a 
leghatékonyabb és elkerülhetô a felesleges per-
metezés. Decis, Karate zeon 5 CS, K-1, Full 5 CS, 
Lamdex Extra kontakt szerek hatnak a fiatal lár-
vák ellen.

A GYÖKÉRZET KÁROSÍTÓI

CSEREBOGARAK számos faja károsíthatja a cse-
resznyét, a májusi cserebogár (Melolontha melo-
lontha) mellett, mely a legelterjedtebb, a hozzá 
hasonló kinézetû és fejlôdésû erdei cserebogár 
(Melolontha hippocastani) is gyakori. Homokos 
talajoknál a zöld cserebogár (Anomala vitis), a re-
zes cserebogár (Anomala dubia) és a kunsági zöld 
cserebogár (Anomala solida) elterjedt, és komoly 
ültetvénypusztulást okoznak. A telelésbôl elôbújó 
cserebogarak a fák leveleinek rágásával, gyakran 
tarra rágással okozzák a kárt. 

A cserebogarak rajzását követôen a nôstények 
talajba rakják petéiket, ekkor fertôzik meg a talajt 
utódaikkal, a pajorokkal. Súlyos, esetenként sokkal 
erôsebb kárt okoznak a talajban élô cserebogár-
lárvák, melyek a fák gyökereinek elrágásával a fák 
pusztulását idézik elô. 

A cserebogárfajok eltérô fejlôdési idejûek, 
a nagyobb méretûek 3-4 évig, míg a kisebb 
testûek 1-2 évig fejlôdnek ki. Lárváik a talajban 
élnek, és ott élô növényi részekkel, gyökerekkel 

A cseresznye és a meggy kártevôi (II.) táplálkoznak. A fákon kívül lágyszárú növények 
– zöldségfélék, virágok – gyökereit is károsítják. 
A lárvák erôs rágó szájszervvel rendelkeznek, 
nagy étvágyúak. Nem válogatnak, sorban men-
nek a növényeken, az elpusztultakról átmennek 
a következô szomszédos, még élôre. Kártételüket 
a megtámadott növény gyengülése, lankadása, 
hervadása jelzi. Termô gyümölcsfánál gyanú ese-
tén a talaj ásásával meg kell nézni a gyökérzetet, 
hogy élnek-e rajta cserebogárpajorok. 

A talajban élô rovarlárvák ellen, ha a kert 
sûrûn beültetett, meg lehet próbálni a Beauve-
ria bassiana parazita gomba hatóanyagú Artis 
Pro nevû készítményt. Mélyebb talajrétegekbe 
juttatása öntözéssel is lehetséges, de injektor 
is szükséges lehet. Cseresznyeültetvény ta-
lajában végzett vizsgálatok szerint a pajorok 
1 méternél mélyebbre is lehúzódhatnak. Fel-
sôbb talajszintben élô pajorok ellen bevethetô 
a „csali növények” ültetése: a még üres földbe 
burgonyagumók vagy zsenge palánták kiülte-
tésével a telelésbôl a felszíni meleg rétegek-

be felmászó, éhes pajorok összegyûjthetôk az 
ágyásokból. Cserebogarak rajzásakor kora reggel 
a fák lombján alvó, dermedt bogarak – a lomb 
megrázásával – hatékonyan összegyûjthetôk. 
A hômérséklet megemelkedésével a módszer 
nem mûködik, mert rázás hatására a bogarak 
azonnal elrepülnek. 

dr. Némethy Zsuzsanna

A cserebogarak rajzását könnyû észlelni, 
de befolyásolni elég nehéz. Kertekben a fák 
lombjának rovarölô szeres permetezésével 
bár a bogarak száma csökkenthetô, de a 
vegyesen ültetett fáknál és a fák alatt növô 
egyéves növények miatt a kezelés nem vagy 
nehezen kivitelezhetô. 

 Jó tudni!

Kéregmoly-ürülékcsomók Cserebogárpajor Cseresznyelégy lárvái és kártétele

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

termékeket!

Használja a

termékeket!

A vöröshagyma mellett több olyan zöldségfajt is 
használunk mind a hagyományos magyar, mind a 
nemzetközi ételek ízesítésére, amelyeknek kiváló 
fûszerezô értéke mellett nagy elônye, hogy akár 
kisebb kertekben is sikeresen termeszthetôk. 

VETÉS A fokhagyma a vöröshagymához hasonló 
habitusú növény, de elôbbi esetében a hagymatest 
jellegzetes, gerezdes szerkezetû, a levelek pedig 
lapítottak. A szaporításhoz az egymástól óvatosan 
elválasztott gerezdeket használjuk, amelyeket két 
fô idôszakban, ôsszel, illetve tavasszal szoktunk el-
helyezni a talajban. Fontos, hogy a szaporítóanya-
gokat alaposan válogassuk át: a láthatóan beteg, 
töppedt gerezdeket nem szabad felhasználni, mert 
azokból egészséges növény nem fejlôdhet. 

Ôsszel, ha az idôjárás engedi, lehetôleg októ-
ber közepén kerüljön a növény nem frissen trágyá-
zott talajba, tavasszal pedig elég korán, már akár 
március elején indíthatjuk az ültetést. Egy kevés 
komposztot bedolgozhatunk az ágyás talajába, de 
a túl sok tápanyag lazítja a hagymatest szerke-
zetét, amely késôbb tárolási gondokhoz vezethet.  
25-30 cm-es sortávolság és 8-10 cm-es tôtávol-
ság mellett a gerezdek méretétôl függôen 3-6 cm 
mélyre ültessünk. Inkább kicsit mélyebbre kerül-

jenek a gerezdek, mert sekély ültetéskor fennáll a 
veszély, hogy a fejlôdô növények idôvel kifordulnak 
a talajból. 

A metélôhagyma apró hagymáit nem fo-
gyasztjuk ugyan, a pár milliméter átmérôjû, fôként 
nyersen fogyasztott levelei azonban fôleg a tavaszi 
és téli idôszakban igen keresettek. A metélôhagy-
mát magról szaporítjuk, amelyet szinte minden 
hobbivetômag-kiszerelést forgalmazó üzletben 
könnyen be lehet szerezni. A kerti ágyásba március 
elsô felében kezdhetjük a vetést. A növény ugyan 
maga is fejleszt majd sarjakat, így terebélyesedik 
a tenyészidôszak folyamán, ennek ellenére még-
is érdemes egy fészekbe több magot is helyezni. 
Mivel pár tô elegendô a friss lomb biztosításához, 
célszerû egy-egy nagyobb „bokrot” nevelni belôlük, 
amelyek mérete késôbb akár tôosztással is szabá-
lyozható. A második évtôl dekoratív, lila virágzatot 
fejleszt majd a növény, amely nem utolsósorban jó 
mézelô is. A késôbb megjelenô termésbôl felfogott 
magokat is használhatjuk további szaporításhoz. 
Lakásban, kisebb cserepekbe vethetünk akár egész 
évben is.

ÁPOLÁSI MUNKÁK A hagymafélék termeszté-
se során a legfontosabb ápolási munka az ágyás 

Ízes hagymaféléink:
a fokhagyma és a metélôhagyma

A fokhagymát már közel 5000 éve termesz-
tésbe vonta az emberiség, és alkalmazza mind 
jellegzetes íze, mind gyógyhatásai, közülük is 
elsôsorban baktériumok elleni hatása miatt. 
Az akár ablakpárkányon, egyszerû cserépben 
is nevelhetô metélôhagyma (más néven snid-
ling) pedig egész évben biztosít friss, enyhe, 
de jellegzetesen hagymaízû zöldet.

 Jó tudni!
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gyommentesítése. Mivel ezen fajok lombja elég 
gyenge, nem kiterjedt, elágazó, ezért nem árnyé-
kolja a környezetét, nem nyomja el a mellette fej-
lôdô gyomnövényeket. Rendszeres kapálással egy-
úttal a talaj lazítását is elvégezzük, amely elônyös 
a gyökér levegôellátottságának biztosításához is. 
Ha alkalmazunk mûtrágyát, azt az ágyás elôkészí-
tésekor, majd az elsô kapálásokkor és a fejesedés 
megindulása idején dolgozzuk a talajba. 

A fokhagyma esetében csak a nagyon aszá-
lyos idôszakban szükséges öntözni, akkor sem 
nagy vízadagokkal. Sajnos gyakran elôfordul, hogy 
felszedés elôtt, a nagy nyári záporok hatására 
meglazul a hagymafej szerkezete, sôt, legrosszabb 
esetben még az ágyásban rothadásnak is indulnak 
a gerezdek. Ezért nagyon fontos, hogy betárolás 
elôtt alaposan válogassuk meg a felszedett fok-
hagymát. 

A metélôhagymát mindössze csak öntözni 
kell a tenyészidôszak folyamán. A lomb hervadá-
sa mutatja, ha nem elegendô a növény számára a 

természetes csapadék mennyisége. Ôsszel, fagyok 
elôtt felszedve és a töveket cserépbe helyezve, 
fagymentes helyen, lombbal is át lehet teleltetni 
a metélôhagymát. Természetesen kint is töltheti 
a telet, ebben az esetben a levelek idôvel elszá-
radnak, visszahúzódnak az apró hagymákba, majd 
tavasszal újra kihajtanak. A levelek egész évben 
folyamatosan vághatók, de a töveknek hagyni kell 
idôt, hogy regenerálódhassanak. Egy kevés tápol-
dat intenzívebb növekedést, hosszabb élettartamot 
biztosít.

 
TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI HATÁS A fokhagy-
ma erôs antibakteriális és gombaellenes hatása 
régóta ismert, ezért a hagyományos gyógyászat-
ban gyakran alkalmazott növény volt. Rendszeres 
fogyasztása jó hatással van a vérnyomásra és 
koleszterinszintre, serkenti az emésztést és az im-
munrendszer mûködését. Értékes forrása az A-, B-, 
C- és E-vitaminoknak.

A metélôhagyma értéke fôleg abban rejlik, 
hogy egész évben biztosít friss zöldet a konyhában. 
A többéves tövek fejlôdô virágbimbói, de a kinyílt 
virágok is fogyaszthatók, salátákban vagy dekorá-
cióként érdemes alkalmazni ôket. A virág íze egyéb-
ként nagyon hasonló a lomb enyhe, de jellegzetes 
hagymaízéhez. A levelek C-vitamin-tartalmát min-
denképpen meg kell említeni, fôleg mivel általában 
frissen, különösebb hôkezelés nélkül kerülnek fo-
gyasztásra, ez a vitamintartalom nem is bomlik el. 

dr. Szabó Anna

FIZETETT HIRDETÉS

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

PRÉMIUM TUDÁS: A totális gyomirtó szerek soka-
ságában a Medallon Prémium prémiumkategóriának 
számít. Az egyedülálló formuláció a hatóanyag mellett 
hozzáadott természetes tapadásfokozót és ionvédelmi 
rendszert is tartalmaz. Így a Medallon Prémium kiváló 
gyompusztító hatással bír valamennyi magról kelô-évelô, 
széles vagy keskeny levelû gyomnövényre azok leperme-
tezésekor. Ôszi kijuttatáskor még a nádat is jól viszi.

A kezelést követô 1 óra múlva hulló esô már nem csök-
kenti a szer hatékonyságát. Fagypont feletti idôjárásban 
is mûködik.
Elsodródás: Mivel a Medallon Prémium totális gyomir-
tó szer (nem szelektív!), elsodródása esetén más hasznos 
növényekben is kárt tehet. A kijuttatását ezért idôzítsük 
lehetôleg szélcsendes idôre. Biztonságképpen használjunk 
védôtölcsért, vagy takarással védjük kultúrnövényeinket.
Felhasználás: 3 évesnél idôsebb ültetvényben: szôlôben, 
csonthéjasokban, almatermésûekben hajtásnövekedés 
kezdetéig használható.
Dózis: Lakott területek, kiskertek esetén magról kelôk el-
len: 0,2-0,3 l/1000 m2, évelô gyomokra: 0,4-0,6 l/1000 m2. 
Munkaegészségügyi várakozási idô: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: elôírás szerinti 
felhasználásnál nincs korlátozás. 
A Medallon Prémium totális gyomirtó szer használata 
kimondottan jó választás, hiszen minden gyomnövény 
ellen hatékony, a nehezen irtható évelôket is beleértve. 
A Syngenta Kft. többek között ezzel a készítménnyel járul 
hozzá a professzionális kertápolás megoldásaihoz. A kis 
kiszerelésben is kapható Medallon Prémiumot keresse a 
gazdaboltokban. Szabadon megvásárolható készítmény.

Medallon Prémium

Kerti tipp
Az ôszi ültetésû fokhagyma június végén, a 
tavaszi pedig júliusban mutatja a levél elszá-
radásával, illetve a hagyma külsô burokleve-
leinek elvékonyodásával, száradásával, hogy 
mikor jött el a felszedés ideje.
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TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA Bármennyire is 
hajlamosak vagyunk a saját beavatkozásaink 
jelentôségét eltúlozni, megállapítható, hogy a 
szôlô életfolyamataiban ezek kisebb szerepet 
játszanak, mint a termôhely-évjárat-fajta hár-
mas egysége. A meglévô ültetvényeinkben a 
termôhely/fajta már állandó, az évjárat pedig 
változó, de mégis fix tényezôként szerepel. Ennek 
megfelelôen adott ültetvényekben a termesztés-
technológia elemeinek megválasztása évrôl évre 
komoly jelentôséggel bír a hozam/minôség alakí-
tásában. A mûveletek közül a legnagyobb figyel-
met a fitotechnikára (metszés és zöldmunkák) 
fordítsuk. A zöldmunkák közül a legfontosabb a 
hajtásválogatás, a hajtáselrendezés, a hajtások 
visszavágása és a levélritkítás. Hajtásváloga-
tással esetenként a fürtszámot is módosíthatjuk 
úgy, hogy részben termôhajtásokat is leváloga-
tunk. Arra figyeljünk, hogy a hajtások a lombo-
zatban egyenletes elosztásban maradjanak meg, 
kb. 8-10 cm-re egymástól (3. kép). A lombelren-
dezésben egy összefüggô, sövényszerû lombfal 

kialakítására törekedjünk. A hajtások hosszúsá-
gát illetôen azt vegyük figyelembe, hogy a felsô 
fürtök felett legalább 10-12 levél meghagyása 
kell a megfelelô beérés biztosításához. A sûrû 
lombozatú fajták esetében az érés kezdetétôl 
alkalmazhatunk levélritkítást. Fürtválogatásra 
viszont csak akkor van szükség, ha a növény az 
aránytalanul nagy mennyiségû és méretû fürtöt 
nem képes megfelelôen beérlelni. Ilyen esetek-
ben az alsó, legfejlettebb fürtök meghagyására 
törekedjünk. 

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

A szôlôtermesztéssel foglalkozó szakemberektôl 
gyakran már az év elején kérdezik, hogy az 
adott évjáratban milyen termésmennyiségre 
vagy minôségre lehet számítani. Egyértelmû 
választ ilyenkor még korántsem adhatunk, 
hiszen a termés beéréséig tartó legalább négy 
hónapos folyamat számtalan kiszámíthatatlan 
hatást gyakorol a növényélettani folyamatokra. 
A következôkben górcsô alá vesszük azokat 
a tényezôket, amelyek részt vesznek a szôlô 
terméshozamának és minôségének alakulásában.

Mindenekelôtt célszerû tisztázni az évjárat fogal-
mát. A legtöbben ez alatt a fakadástól lombhul-
lásig tartó idôjárási tényezôk összességét értik, 
valójában azonban az adott évjáratok kimenete-
lét már az azokat megelôzô évek nyári idôsza-
kának napsugárzási és hômérsékleti tényezôi 
is befolyásolják. Az áttelelô rügyek ugyanis az 
elôzô év nyarán esnek át az ún. differenciálódási 
idôszakukon, mely során a hajtáskezdemények 
oldalszerveként kialakulnak a virágzatkezdemé-
nyek (1. kép). Ez azt jelenti, hogy az idei évben 
jellemzô hajtásonkénti/tôkénkénti fürtszámokat 
az idei évjárathatások már nem befolyásolják. 

TERMÔHELYI TÉNYEZÔK A legnagyobb hatást 
a szôlô terméshozamára és fôképp minôségére 
a termôhelyi tényezôk összessége gyakorolja. 
A termôhely/dûlô és az annak megfelelô szôlô-
fajta megválasztásával ennek köszönhetôen 
hosszú távon megalapozhatjuk a szôlôtermesz-
tés sikerességét (2. kép). 

ÉVJÁRATHATÁSOK Az adott szezonhoz kap-
csolódó idôjárási tényezôk együttesen rendkí-
vül markánsan nyomják rá a bélyegüket a szôlô 
be érési és terméshozási folyamataira. Az évjá-
rathatás különösen jelentôs hazánkban, mivel a 
kontinentális klímánkból adódóan jelentôs kilen-
gések, szélsôségek alakulhatnak ki. Az évjárat-
hatást módosítani nem lehetséges, legfeljebb az 
évjáratok esetleges káros hatásai ellen védekez-
hetünk korlátozott mértékben.

NEMES- ÉS ALANYFAJTA A fajták génjeiben 
kódolt tulajdonságok jelentôs szerepet játszanak 
a hozam és minôség alakításában. A gyakorlatból 
jól ismert, hogy egyes fajták (pl. Hárslevelû, Ezer-
jó, Kadarka stb.) részben a fürtméretük, részben 
a fürtszámuk miatt is rendkívül termékenyek és 
ezek esetében akár 20 tonna/ha terméshozam is 
kialakulhat az ültetvényekben, míg más szôlô-
fajták (pl. Szürkebarát, Tramini, Cabernet franc 
stb.) a legritkább esetekben képesek 10 tonna/ha 
feletti hozamok elérésére. 

Milyen lesz a 2021-es szôlôévjárat?

1. kép

2. kép

3. kép

Fontos kiemelni, hogy a hozam és minôség 
alakulásában az alanyfajták is rendkívül nagy 
jelentôséggel bírnak. Ezeket leginkább a ta-
lajtípusok szerint szükséges megválasztani.

 Jó tudni!
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Gyomirtó
permetező szer

kultúrgyepre

Folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL)

MEGVÁSÁROLHATÓ:
0,1 és 0,5 L-es kiszerelésben

Aki próbálta, tudja, hogy a szép pázsit 
kialakítása és fenntartása cseppet sem egyszerû 
feladat. Sokakat érint a téma, így cikkünkben 
összegeztünk néhány olyan fontos tennivalót 
és szempontot, amit érdemes figyelembe venni 
gyeptelepítéskor. 

GYOMIRTÁS Telepítés elôtt gondosan jelöljük ki a 
pázsit területét. A még bolygatatlan felületet per-
metezzük le totális gyomirtó szerrel, amely sokféle 
néven kapható a kereskedelemben.

A totális gyomirtó szer kipermetezése után 
várni kell 7-10 napot, hogy a szer hatásos legyen. 
Ezután kikelnek az elfekvô magok, amiket ismétel-
ten le kell permetezni. A gyomirtó szeres permete-
zés után 2 napig ne kapjon vizet a terület. Ha ezt 
követôen már nem kel ki semmilyen gyom, fel lehet 
rotálni a területet. 

TALAJSZERKEZET ÉS ÖNTÖZÔVÍZ A fûmag ve-
tése vagy a gyepszônyeg leterítése elôtt érdemes 
megvizsgáltatni az eredeti talajt és a rendelkezés-
re álló öntözôvizet is. A mintavétel elôtt ajánlott 
szakemberrel konzultálni, hogy pontos eredményt 
kapjunk a gyep gondozásához. Tanácsot kaphatunk 
ahhoz is, hogy az adott öntözôvízhez hogyan kell 
kialakítani az öntözési módot, illetve az öntözô-
rendszert. Akkor is érdemes megvizsgáltatni a 
talajt, ha gyepszônyeget rakunk le, hiszen egy idô 
után átgyökeresedik a fû, ezért nagyon fontos fel-
javítani ezt a réteget is.

MEGFELELÔ FÛMAG A gyepszônyeg lerakása 
viszonylag egyszerû feladat. A magvetésnél ki le-
het választani a forgalmazott fûmagok közül a kert 

fekvése, árnyékoltsága, a pázsit igénybevétele, a 
talaj típusa stb. szerinti legjobb fûmagot. Lehetô-
leg olyan fûmagot válasszunk, ami csak egyszikûek 
magjából áll. Ha kétszikû herefélék magját is tar-
talmazza, akkor egy idô után a here eluralkodik 
a pázsitban és csúnya lesz. Léteznek csodálatos 
„méhlegelôt” adó magkeverékek is, amelyek pom-
pás tarka rétet adnak.

BEDOLGOZÁS Magvetés elôtt jól megmunkált, 
optimális tápanyagtartalmú felületet kell készíteni. 
Ezután nagyon egyenletesen ki kell szórni a fûma-
got, magtípustól függôen 2,5–5 dkg-ot m2-enként. 
Közvetlenül utána be kell dolgozni a magokat a 
földbe, nemcsak hengerezni kell, hanem a gereb-
lye fokával cm-enként be kell verni 1-2 cm mélyen 
a talajba. Ez két okból is fontos. Egyrészt, hogy a 
madarak ne csipegessék fel, másrészt öntözéskor 
ne mosódjon össze foltokba.

TÁPANYAG Kelés után pár hét múlva el lehet kez-
deni a tápanyag utánpótlását. Kezdetben olyan 
burkolt mûtrágyát ajánlott használni, ami a kis 
csíranövényeket nem perzseli, de folyamatosan tá-
ródik fel belôle a tápanyag. Késôbb már lehet hosz-
szabb hatású mûtrágyát is kiszórni. Ez lehet bur-
kolt vagy csak fizikailag préselt anyag. A mû trágya 
tápanyagarányát az évszakhoz kell igazítani. Az 
öntözés gyakoriságát és mennyiségét az adott ta-
laj típusa szerint kell megválasztani. A pangó vizet 
mindenképpen kerülni kell.

Dr. Lammel Kálmánné

Szép pázsitot szeretnék...

Kerti tipp
Tavasszal lehet nitrogénben gazdagabb ösz-
szetételû mûtrágyát szórni a gyepre, de a nyár 
közepétôl már a kálium irányába célszerû vál-
toztatni. Ez azért fontos, hogy jó szilárd nö-
vényi szövetet kapjunk, ami a gombásodásnak 
és a téli fagynak ellen tud állni.
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Virágföldjeinkben magas a huminsavtartalom, így a 
kiemelten fontos tápanyagok felszívódnak a  
gyökérzeten keresztül és egészségesebbek lesznek 
növényeink.

FLORIMO® Virágföldek széles választékban

Gazdag makro- és mikroelem  
tartalmú FLORIMO tápoldatok 
széles választéka áll rendelkezére. 
Nézd meg Te is kínálatunkat  
megújúlt weboldalunkon, és 
válaszd ki a növényfajtának megfelelő  
tápoldatot.

FLORIMO® Tápoldatok

Az orgona rendszeres metszése elengedhe-
tetlen, mivel csak így tarthatjuk a növényt 
egészségesen és kordában. Ráadásul a metszés 
ahhoz is hozzásegít, hogy a cserje dús megje-
lenést nyújthasson. 

A NYÁRI ORGONA (Buddleja davidii) egész Eu-
rópában megtalálható, jellemzôen 2-4 méter ma-
gasra nô meg. A cserje hajtásait négy él jellemzi, 
rajtuk keskeny, lándzsás, finoman fûrészes, 1015 
centiméter hosszú, színükön sötétzöld, fonákju-
kon szürkészöld levelek fejlôdnek. A nyári orgona 
virágai jellegzetesen csodás színûek, lilák, fehérek, 
rózsaszínek, ibolyakékek vagy bíborpirosak, és jú-
liustól akár szeptember végéig is nyílhatnak. 

Az orgonafajták többsége egészen addig nem 
igényel metszést, amíg el nem éri a növény a 2-2,5 
méteres magasságot. Az idôpont megválasztása 
nagyon fontos, a legideálisabb idôszak az elvirág-
zás után van. Az ekkor elvégzett metszéssel az 
új hajtásoknak bôségesen lesz idejük arra, hogy 
kifejlôdjenek a következô virágzásig. Ha túl késôn 
végezzük el a metszését, akkor a fejlôdô rügyeket 
károsíthatjuk. Nem kell sajnálnunk, a vegetációs 
idôszakban erôteljes fejlôdésnek fognak indulni az 
új, egészséges hajtások.

Az orgona esetében egész ágakat vágunk ki, 
ezért jobb, ha a metszôolló mellett használjuk az 
ágvágót és a fûrészt is. Elvirágzás után fontos, 

hogy a teljes virágzatot vágjuk ki, ezzel elérhetjük, 
hogy ne érleljen magot a növény és ösztönözhet-
jük másodvirágzását. Azokat a földközeli hajtá-
sokat tôbôl vágjuk ki, melyek a törzs föld alatti 
részébôl indultak növekedésnek. Tegyük szellô-
sebbé az orgona koronáját, hogy több fény jusson 
be, egyszerûen távolítsuk el a korona belsejében 
található ágakat. Ezután mindegyik ágat érdemes 
visszametszeni nagyjából egyharmad részben. 

Fiatalításként a talaj szintjétôl számítva 25-
30 centiméterre visszavágható a bokor. Ezt kora 
tavasszal elvégezhetjük, viszont a következô pár 
évben nem fog bôségesen virágozni. 

A KÖZÖNSÉGES MÁJUSI ORGONA (Syringa vul-
garis) a tápanyagban gazdag talajt kedveli. Nem 
igényli, hogy öntözzük. Fényigénye nagy, szereti 
a közvetlen napfényt, hôigénye közepes. Fagytûrô 
növény. Dugvánnyal, sarjhajtással vagy oltással 
szaporítható. A frissen telepített orgonáról távo-
lítsuk el a virágzatokat és az azt követô néhány 
évben vágjuk le az elvirágzott hajtásokat. A gyen-
ge vesszôket és ágakat télen metsszük ki. Az ala-
kító metszést elvirágzás után érdemes végezni. Az 
orgona alkalmas bokor vagy fa típusú kinevelésre 
is. Önmagától inkább bokorrá fejlôdik, ezért a fa 
alakot metszéssel érhetjük el.

Az orgona az elôzô évi hajtásain nevelt erôs 
csúcsrügybôl, vagy közvetlenül az az alatti rügy-

Az orgona metszése

nyári orgona
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bôl virágzik. A virág elnyílását követôen a rügybôl 
hajtás fejlôdik, ezt nevezzük vegyes rügynek. Tehát 
metszéskor minél több ilyen rügyet távolítunk el, 
annál kevesebb virágra számíthatunk. Ez azonban 
korántsem jelenti azt, hogy ezekhez a rügyekhez 
nem szabad hozzányúlnunk. Egy részüket el kell 
távolítani, de ha gyengécske a növényünk, akkor 
védenünk, erôsítenünk kell azzal, hogy nem ter-
heljük túl virággal. Ilyenkor kevesebb virágrügyet 
hagyunk, ezek kímélik a növényt, sôt a kevesebb 
virág szebb, nagyobb, élénkebb színû, illatosabb 
lesz. Egy erôs, egészséges növényt bátran alakít-
hatunk. Nyáron az elszáradt virágokat az elsô ágig 
visszavághatjuk.

A törzs öregedésével egyre kevesebb és ki-
sebb virágokat fog hozni a növény, de megfelelô 
metszéssel az orgona évtizedeken keresztül meg-
bízhatóan virágzik. A metszés technikája függ a 
bokor korától. Az elöregedett töveket meg kell 

ifjítani, a sarjakat el kell távolítani, a beteg, sérült 
ágakat tôbôl vissza kell vágni. Az idôs tô továb-
bi alakítása a következô évben történik, mikor új 
hajtásokat hoz. Az életerôs törzsek metszése ab-
ból áll, hogy a beteg, esetleg torz, sérült ágakat 
levágjuk és eltávolítjuk, egy-két konkurens hajtás-
sal együtt – cél, hogy a bokor szellôs maradjon. 
A földbôl elôtörô sarjakat szintén el kell távolíta-
ni, mert csak besûrûsödik a bokor. Megtartjuk a 
nagyjából ceruzavastagságú ágakat, mert ezek a 
legtermékenyebbek, viszont a kicsi, sokágú hajtá-
sokra nincs szükségünk.

A fiatalító metszés során az idôs cserjét 35 
év alatt teljesen vágjuk vissza, a közepén kezdjük 
a metszést, soha nem a külsô ágakon. Egyenlete-
sen vágjuk le az ágakat kb. 30-40 cm hosszúra, 
lehetôleg kicsivel egy olyan szem fölött, amely 
kifelé néz. Az elsô évben az ágak egyharmadát 
újra vágjuk vissza. A második évben belülrôl kifelé 
haladva azoknak az ágaknak a felét távolítsuk el, 
amelyekhez az elsô évben nem nyúltunk hozzá. 
A harmadik évben az orgona maradék külsô ágai 
következnek. A gyökérhajtások (úgynevezett vad-
hajtások) az egész növekedési fázisban növeked-
nek az orgonán. Ezeket a legmélyebben vágjuk le.

A jól felkészült mezôgazdasági boltokban 
megtalálhatják a metszéshez szükséges eszkö-
zöket, a tápanyag-utánpótláshoz való trágyákat, 
megfelelô szaktanáccsal pedig a növényvédel-
münk is eredményes lesz.  

Bors Anita

Kerti tipp
Amikor az orgona metszése kész, fontos, 
hogy a tápanyag-utánpótlásról is gondos-
kodjunk, valamint a tövét mulccsal takarjuk, 
a könnyû kiszáradás ellen. Használhatunk 
szerves vagy szervetlen trágyát. A liszthar-
mat elkerülése érdekében pedig a megfelelô 
növényvédelem is elengedhetetlen.

közönséges orgona
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PLANTELLA BALKONIA -
EGYEDI, 5 ALKOTÓELEMBŐL ÁLLÓ TALAJ DÚSAN
BURJÁNZÓ VIRÁGOK SZÁMÁRA
1. virágzást serkentő alkotóelemek
2. szükséges ásványi anyagok és tápanyagok
3. zöldkomposzt
4. kiváló vízfelszívó - és megtartó képesség
5. guanó

BIO PLANTELLA FLORA PERMET 
• Természetes piretrin alapú rovarirtószer 
• Levéltetvek, molytetvek és tripszek ellen
• Azonnali hatás

BIO PLANTELLA PILLANGÓ
FORMÁJÚ SÁRGA RAGADÓS
LAPOK
• A szoba- és balkonnövények

legkülönfélébb kártevőivel
szemben

EGYEDI, 5 ALKOTÓELEMBŐL ÁLLÓ TALAJ DÚSAN

szükséges ásványi anyagok és tápanyagok

kiváló vízfelszívó - és megtartó képesség

Természetes piretrin alapú rovarirtószer 
Levéltetvek, molytetvek és tripszek ellen

AZ IDEÁLIS KOMBINÁCIÓ VIRÁGZÓ 
BALKONNÖVÉNYEK SZÁMÁRA

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

BIO PLANTELLA PILLANGÓ
FORMÁJÚ SÁRGA RAGADÓS

A szoba- és balkonnövények
legkülönfélébb kártevőivel

Kertészkedjen velünk!

TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 
SZÜKSÉGE? 
Kertészeti szakértőink 

tanácsait itt olvashatja:

hu.UNICHEM.si

TOVÁBBI KERTÉSZETI TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 

Kertészeti szakértőink 

PLANTELLA VIRÁG ÉS PLANTELLA LEVÉL
• 11 vitamin és tengeri alga

ÚJ

Cikkünkben néhány olyan kártevôre térünk ki, 
amely díszkertünk egyik népszerû növényén 
telepedhet meg. 

KECSKERÁGÓ-PAJZSTETÛ (Unaspis euonymi) 
Ez a faj a kecskerágó egyik leggyakoribb és leg-
kellemetlenebb kártevôje. A nôstény pajzstet-
vek kerekded barnás, míg a hímek pajzsa inkább 
hosszúkás fehér színû. Két nemzedéke van. Az 
egyik májusban, a második augusztusban rajzik. 
A kémiai védekezést nagyjából ez idô tájára kell 
idôzíteni, hogy még a lárvákat el tudjuk kapni. Ha 
nem figyelünk oda, nagyon gyorsan fel tud szapo-
rodni a kártevô, aminek következtében általában 
már nem éri meg a védekezés, hanem célszerûbb 
eltávolítani a beteg növényeket. Ha még nem je-
lentôs a kártételük, a védekezés eredményes le-
het. Drótkefével, esetleg vizes szivaccsal próbáljuk 
megtisztítani a hajtásokat, illetve a fás részeket.  
A kémiai védekezést a lárvák rajzásához igazítsuk, 
aminek az elvégzéséhez mindenféleképpen felszí-
vódó szert alkalmazzunk. A kezelés megismétlése 
szükséges lesz. Ha olajos lemosást választunk, vi-
gyázzunk, mert erôs fertôzés esetén nem biztos, 
hogy teljes védelmet ad. 

FEKETE RÉPA-LEVÉLTETÛ (Aphis fabae) Minden 
fajnak van szárnyas és szárnyatlan megjelenési 
alakja is egy nemzedéken belül. A repülni képes 
levéltetvek a légárammal több száz km-re is eljut-
hatnak, ezért nagyon gyorsan terjednek. 

Ez a kártevô elsôsorban napraforgón és répa-
féléken fordul elô, de az ôszi nemzedéke az át-

telelô tojást kecskerágókra rakja le. Ennek meg-
felelôen tavasszal jelentôs a kártétele, a friss és 
gyors növekedésû hajtásokon. A levéltetvek a 
szipóka végén elhelyezkedô érzékelôszôrök segít-
ségével mérik fel a tápnövény minôségét. Táplál-
kozásuk során a szállítóedényekben szívogatnak. 
A cukrok közül az egyszerû és kettôs cukrokat 
tudják felhasználni, a cukortartalmú növényi nedv 
többi része kiürül a szervezetükbôl, ezt nevezzük 
mézharmatnak. Ezen megtelepszik a korompe-
nész, amely a növény asszimilációs képességét 
gátolja. A levelek fonákán kolóniákat alkotnak 
és szívogatásukkal a levelek torzulnak. Ha véde-
kezünk ellene, egy tél végi olajos lemosó perme-
tezés az áttelelô tojások nagy részét elpusztítja. 
Ezt követôen a korai védekezés azért szükséges, 
mert ilyenkor még nem védik a levéltetveket be-
sodródott levelek. Permetezni kontakt (pl. Decis) 
és szisztemikus (pl. Teppeki 50 WG) szerekkel ér-
demes elsôsorban, mert más tápnövényekrôl ér-
kezô szárnyas egyedek újrafertôzhetik a növényt. 
A permetezéseken kívül korlátozhatjuk a kártevô 
terjedését a már fertôzött levelek, ágrészek eltá-
volításával és megsemmisítésével. 

PÓKHÁLÓS KECSKERÁGÓMOLY (Yponomeuta 
evonymella) Ez egy Európából származó faj. 
A kecskerágó az egyetlen gazdanövénye, más 
növényekre veszélytelen. Ha megjelenik rajta, je-
lentôs lombvesztést is okozhat. Évente egy nem-
zedéke fejlôdik. A rügypikkelyek között áttelelô 
hernyók tavasszal aktivizálódnak, a rügyfakadás 
idején. Elsôsorban a tavaszi hajtásokat fogyaszt-

Beteg a kecskerágóm…

Kecskerágó-pajzstetû Fekete répa-levéltetû Kecskerágómoly



26

SEPTIFORTE Septonic

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

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

Vegyi anyagot nem tartalmazó, 
biológiai termékek.

A szennyvízaknák, csôvezetékek 
karbantartója

Lebont, felold, 
szagtalanít.

Canaswiss_fekvo_feloldal.indd   1Canaswiss_fekvo_feloldal.indd   1 2021. 04. 10.   0:142021. 04. 10.   0:14

ják. A lárvák pókhálószerû szövedéket készítenek, 
melynek védelmében táplálkoznak. Nyár elejére a 
növényt teljesen tarra rághatják. A kifejlett lepkék 
rajzása a nyár második felétôl várható. A nôstény 
a tojásait a rügyekre helyezi. A kártétel csökken-
téséhez elengedhetetlen a károsított hajtások le-
metszése és elégetése. Fontos a hernyók mielôbbi 
észlelése, így még megelôzhetjük a kártevô elsza-
porodását. 

A védekezés során használható növényvédô 
szerek a piretroidok és a felszívódó neonikotinoi-
dok. A kifejlett hernyó ellen pókhálószerû szöve-
déke miatt nehézkes a védekezés, de a felszívódó 
szerek alkalmazásával a szövedék védelmében ká-
rosító lárvákat is elpusztíthatjuk.

KECSKERÁGÓ LISZTHARMAT (Microsphaera 
euonymi) A kórokozó általában a leveleken és 
hajtásokon jelentkezik, ahol foltokban szürkés 
lisztszerû bevonat képzôdik. A károsítás hatá-
sára a hajtásnövekedés gyengül. Tavasztól kezdi 
el a növények fertôzését a spórák elszórásával. 

Azonban a mérsékel-
ten meleg (20-24 °C), 
esôs idôszakok és a 
magas páratartalom 
segíti a lisztharmat 
terjedését.

Ha a nö vényt 
megfe le lôen gon doz-
zuk, e gész ségesebb 
és ellenállóbb lesz a 
be teg ségek kel szem-
ben. Mivel a gomba 
a sûrû állományokat, 
egymásba érô növényeket kedveli, fontos a ritkí-
tás, metszés, ezáltal elôsegíthetjük a légmozgást. 
A beteg növényi részeket vágjuk le és semmisít-
sük meg, mert a kórokozó ezek a részeken telel 
át. A vegyszeres védekezés is elengedhetetlen a 
fertôzött állományban. Felszívódó és kontakt sze-
rek rotációjával permetezzünk a fungicidrezisz-
tencia megelôzése érdekében.

Ujvári Péter

Kecskerágó lisztharmat

FIZETETT HIRDETÉS

Ez a technológia nem más, mint az ultrahangos riasz-
tókészülék, melynek magyarországi képviselôi is vannak. 
Ilyen például a Doxmand Hungary Kft., amely immáron 
negyedik éve fejleszti és tökéletesíti a technológiát a 
gazdálkodók visszajelzései és tapasztalatai alapján.

MI AZ AZ ULTRAHANGOS VADRIASZTÁS?
A 20 kHz feletti nagyfrekvenciás hanghullámot nevez-
zük ultrahangnak, melyet az emberi fül már nem (vagy 
csak részlegesen) képes érzékelni. Viszont az állatok 
számára zavaró hatást kelt, amit hosszú távon nem 
képesek elviselni és inkább elhagyják a védett terüle-
tet, más életteret keresve maguknak. Ezt használják 
ki a Doxmand vadriasztói is. A 19 és 30 kHz közötti 
tartományba esô hangok generálása véletlenszerûen 
történik, megzavarva ezzel az állatokat.

A TERÜLET MÉRETE ALAPJÁN VÁLASSZUK KI 
A MEGFELELÔ VADRIASZTÓT
A 4 különbözô típus más-más területi lefedettségre 
képes. A legkisebb készülék megközelítôleg 1 hektár 
terület lefedésére alkalmas, míg a 8 hangszórós kivi-
tellel akár 6 hektárt és védhetünk, ezért a választásnál 
vegyük figyelembe a hatósugár mértékét.
Szántóföldi és erdészeti felhasználása mellett szôlôs-
ben, gyümölcsösben és konyhakertben egyaránt 
alkalmazható. Elsôsorban nagyvadak (ôz, szarvas, 
vaddisznó), de apróvadak ellen is bevált módszer az ult-
rahangos védekezés.

Kihelyezése egyszerû, 
akár egyetlen ember 
is képes a telepítésé-
re. Legfôbb elônye a 
mobilizálhatóság, így 
mindig azon a terü-
leten alkalmazhatjuk, 
ahol a legnagyobb 
szükség van rá. A va-
dászat idejére be is 
szedhetjük, kikapcsol-
hatjuk.

A KULCS A STRATÉ-
GIÁBAN REJLIK
Az ultrahangos riasz-
tás hatalmas szere-
pet játszhat a helyes 
védekezési stratégia 
kiépítésében. Az eszközökkel akár mechanikai védelem 
kiépítése nélkül védhetjük meg a földterületeket. 
A berendezésekkel kvázi „terelni” tudjuk az állatokat és 
olyan területek felé irányíthatjuk a figyelmüket, ahol 
kevesebb (vagy egyáltalán nem) kárt okoznak.
A gazdálkodók tapasztalatai alapján elmondható, hogy 
a területszéli védekezés bizonyul a leghatékonyabbnak, 
120-160 cm-es magasságba emelve a készülékeket.
Fontos azonban észben tartani, hogy fizikai gátat nem 
állít az állatok elé, óhatatlan, hogy behatolnak a terü-
letre. A 100%-os védelem nem garantált, de ahol a 
technológiát használják, általánosságban 70%-os kár-
csökkenés tapasztalható. 
A Doxmand szakemberei azt javasolják, hogy ott, ahol 
a vadnyomás jelentôs mértékû, az ultrahangos vad-
riasztást szükség szerint kombináljuk a már jól ismert 
védekezési technológiákkal. A kombinációval csökkent-
hetjük a kerítésekben és villanypásztorokban okozott 
károk sûrûségét is.

Doxmand Hungary Kft.
info@doxmand.hu
+36 30 692 8785

Ultrahangos vadriasztás
A növekvô vadállomány következtében évrôl évre fontosabbá válik a vadkár elleni védekezés, eddig még 
soha nem látott kihívások elé állítva a gazdálkodókat. Az új kihívásokkal új technológiai megoldás is 
érkezett, amely iránt a gazdák és a vadgazdálkodók is növekvô érdeklôdést mutatnak.
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Egyre elterjedtebbek a hobbikertészek és 
gazdálkodók körében a különbözô természetes 
anyagokból készült tápoldatok, lombtrágyák. 
Az egyik ilyen bioközegben is használható 
készítmény élô algákat tartalmaz. Az algák a 
természetben elôforduló egysejtû növények, 
melyek a környezetükbôl fotoszintézissel 
állítják elô saját táplálékukat az általuk felvett 
anyagokból. Különleges tulajdonságuk, hogy 
képesek nagy mennyiségû tápanyagot felvenni 
és eltárolni (élô vagy holt szerves anyagként). 

TÁPANYAGPÓTLÁS Az algák nemcsak a saját 
sejtjeik anyagát adják át, amikor a növényi sejt-
be beépülnek, hanem vitaminokat, esszenciális 
aminosavakat, klorofillt is, amelyek az algasejtek 
tápanyagcsere-termékei. Polimer kötéseik nagyon 
gyorsan bomlanak, ezért a növény számára pél-

dául mikroelem-utánpótlásban rendkívül gyors 
beépülési formát jelentenek.

 
A SZEDÉS NAPJÁIG Az élô algás tápoldat hasz-
nálatával jobb gyökérképzôdést, intenzívebb haj-
tásnövekedést érhetünk el, s mivel erôsíti a nö-
vények immunrendszerét is, komolyabb ellenálló 
képességet biztosít a növény számára. Ha a növé-
nyünket valamilyen stressz éri (pl. fertôzés, vihar, 
szárazság), a lombtrágya komoly segítséget je-
lenthet a sejtek regenerálódásában. Ezenkívül fel-
gyorsítja és javítja a növények fotoszintézisét és 
anyagcseréjét. Egészségügyi várakozási idô nincs, 
így akár a szedés napjáig alkalmazható a tápoldat. 

Zöldségfajták kezelésénél zamatosabb, egész-
ségesebb, és nagyobb termést takaríthatunk be. 
Szôlônél már lemosó permetezéskor is alkalmaz-
ható, de virágzáskor, bogyóképzôdéskor és fürt-
záródáskor használata különösen ajánlott, a ter-
mészetes cukorfokot akár 5-10%-kal is növelheti.

Az élô algás lombtrágyát a lakásban tartott 
dísznövényeknél, vágott virágoknál, a balkonon 
nevelt és a virágoskertben ültetett növényeknél 
is eredménnyel használhatjuk, virágaink hosszabb 
életûek lesznek. 

TERMÉSZETESEN A szerves élô algás tápoldat 
nem tartalmaz semmiféle mérgezô-, illetve kör-
nyezetterhelô anyagot, így kertünk gondozását 
100%-ban természetes módon végezheti, ezáltal 
sem gyermekeink, sem állataink nincsenek kitéve 
mérgezô anyagokkal való érintkezésnek.

SZ. B.

Élô algás tápoldatok

Élő algás
növÉnyi
tápoldat termék

100%
bio

a termÉszet erejÉvel!
NaNotechNológia a NövéNytermesztésbeN

www.organicworld.hu

keresse a gazdaboltokban, 
VAGY RENDELJE MEG ONLINE!




