
A komposzt nem szemétdomb

Változások kora

Kutyabarát kert

Nyári gyepápolás

Csinosítsuk a paradicsomot

2021/4. szám





1

Idôszakosan megjelenô, országosan terjesztett, ingyenes mezôgazdasági és kertészeti hírlevél. • Kiadó:  
Press Code Kft. • Postacím: 1330 Budapest, Pf. 26 • Felelôs szerkesztô: Gippert Bea • Lapszámunk szakta-
nácsadói: Epres György, Dr. Lammel Kálmánné, Dr. Némethy Zsuzsanna, Zsigó György • Szerkesztôségi telefon:  
(+36) 1 380 92 61 • E-mail: kertihirmondo@kertihirmondo.hu • Irodavezetô/hirdetésfelvétel: Szentirmay Andrea  
(+ 36) 30 297 64 88 • Tervezôszerkesztô: Sebestyén Zoltán • Fotó: Puskás Böbe • Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. 
Bagi Kft. terjesztésében, mezôgazdasági és kertészeti szakboltok, gazdaboltok

Májusban már az elsô néhány fûnyíráson is túl 
vagyunk és az öntözôrendszert is beüzemeltük 
a kertben. Összefoglaljuk, mire érdemes 
odafigyelni, hogy zöldellô kertben élvezhessük 
a napsütést, puha fûben futballozhassunk és a 
kerti BBQ-partik is jobb hangulatban teljenek. 

GYEPTÁPLÁLÁS A fû egész élete során növe-
kedési szakaszban van, ezért folyamatos táp-
anyag-utánpótlást is igényel. A fûnyíráskor levá-
gott nyesedékkel is rengeteg értékes tápanyagot 
távolítunk el a gyepbôl. Az olcsóbb, egyszerû 
mûtrágya is jó lehet. De ha nem akarunk minden 
hétvégén mûtrágyázni és biztosak akarunk lenni 
benne, hogy a mûtrágya nem égeti ki a gyepet, 
választhatunk úgynevezett burkolt mûtrágyát is, 
amit nem mos ki az elsô tavaszi zápor. 

A gyepnek legmegfelelôbb mûtrágya alkalma-
zásával feltûnô javulás érhetô el a felület minô-
ségében, fôként ami a kinézetét és taposással 
szembeni ellenállóságát illeti. Arra is érdemes 
figyelnünk, hogy a környezetet minél kevésbé ter-
helô terméket válasszunk, ami nem mosódik le a 
gyökérzóna alá, az altalajba, így nem szennyezi a 
talajvizet és természetes környezetünket.

VIRÁGZÓ KERT Ha virágágyást szeretnénk kiala-
kítani, esetleg a meglévô sövényt, dísznövényeket 
színesíteni, válasszuk a helyi kertészeteket. Vá-
sárlásunkkal támogathatjuk talpon maradásukat, 
ráadásul valószínûleg részletesebb tájékoztatást, 
személyre szabott tanácsokat is kaphatunk tôlük 
növényeink ápolásához. Hogy a teljes szezonon 
át fenntarthassuk növényeink egészségét és gyö-
nyörködhessünk virágjainkban, ajánlott még a 
nagy meleg beköszönte elôtt mûtrágyázni. Egy 
burkolt, komplex mûtrágya kijuttatásával akár 
a teljes szezonon keresztül biztosíthatjuk a tá-
panyagokat, garantálva ezzel hat hónapnyi virág-
zást és növekedést. 

FÛNYÍRÁS Nyáron hagyjuk magasabbra nôni 
a gyepet, válasszuk a fajtához ajánlott leghosz-
szabb vágási magasságot. A hosszabbra hagyott 
gyep mélyebben gyökerezik, így a talaj alsó ré-
tegeibôl is képes vizet felvenni, illetve jobban 
takarja a földfelszínt, csökkentve ezzel a párol-
gást. Továbbra is tartsuk be az 1/3 szabályt, azaz 
egy alkalommal maximum a fû hosszának 1/3-át 
vágjuk vissza. Ellenkezô esetben „megskalpoljuk”  

A kert ápolása nyáron
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a gyepet, amely további stresszt jelent, és akár 
kopasz foltok megjelenéséhez is vezethet. Egy 5-6 
centis nyírási magassághoz elegendô a füvet he-
tente egyszer nyírni, míg 3-4 cm megtartásához 
heti két fûnyírásra lesz szükség. Extrém röviden 
tartott, kb. 2 cm-es gyep esetében a napi fûnyírás 
már elengedhetetlen (robotfûnyíró ajánlott).

ÖNTÖZÉS A mindennapos öntözés kifejezetten 
káros lehet a fû egészségére, mivel a nedves le-
veleken könnyebben megtelepednek a különbözô 
gombás betegségek. Emiatt nem ajánlott az ön-
tözés az esti órákban sem, mert a levelek már 
nem tudnak megszáradni. Szintén biztosítanunk 
kell a víz megfelelô lefolyását, a pangó pocsolyák 
és a rothadás elkerülésére. Ha túl tömör a talaj, 
szükségessé válhat egy talajszellôztetés, amelyet 
érdemes még a kánikulai napok beköszönte elôtt 
elvégezni. 

GYOMOSODÁS A nyári meleg, fôként megfelelô 
öntözéssel párosítva, sajnos ideális környezetet 
teremt a gyomnövények számára is. Ha kertünk 
hajlamos a gyomosodásra, de nem szeretnénk 
permetezni a gyomokat, kiváló megoldást nyújt-
hat egy gyomirtóval kombinált burkolt mûtrágya. 
Kijuttatása lehetôleg két nyírás között történjen, 
amikor a gyomnövényeknek van lombja, amin a 
hatóanyag érvényesül. 

Mayerhoff Attila

Kerti tipp
A gyep vízigénye az alkotó fajtáktól, a nyírási 
magasságtól, a hômérséklettôl, a talajtípus-
tól és a széltôl is függ. Legtöbbször elegendô 
csupán heti 1-2 alkalommal alaposan öntözni, 
erre legjobb indikátor a „lábnyomhatás”; azaz 
taposás után a kókadt, vízhiányos fûszálak 
nem egyenesednek fel, a lábnyomok sokáig 
láthatóak maradnak a gyepfelületen. Ilyenkor 
szükséges lehet az öntözés, egyszerre 10-15 
mm csapadéknak megfelelô mennyiségben.
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A szeszélyes április idén hû maradt a jelzôjé-
hez. Jelentôs fagykárt szenvedtek a csonthé-
jasok. Egyes területeken akár 60–100%-os 
termésveszteséget prognosztizálnak. A szôlô 
jelentôs lemaradással kezdte a májust, egy 
netes videó szerint az elôzô év ugyanezen 
szakaszában már közel húszcentis hajtá-
sok zöldelltek, a most épp csak bontakozó 
szôlôrügyekkel szemben.

RÉGIEK ÉS ÚJAK Ahogy az idôjárásban, úgy a vi-
lágban is nagy változások tanúi lehetünk. A gyár-
tók próbálják a világjárvány miatti alapanyag-
hiányokat megoldani, de ez nem mindig sikerül. 
Mindez érinti az egyébként is gyorsan változó, 
kis kiszerelésû növényvédô szeres piacot. Egyes 
termékek eltûnnek, a kiesettek pótlására megje-
lennek újak. 

Lekerült a polcokról kis kiszerelésben egy régi 
jól bevált termék, a Bordói por, helyette a Cuprofix 
30 DG található meg leveles (30 g), illetve 
250 g-os csomagolásban (a Bordói por 500 g-os 
formája továbbra is kapható). 

A rézoxiklorid több változáson ment át, a le-
veles kiszerelés teljesen eltûnt, helyette a 30 g-os 
Meteor (rézoxiklorid) kapható. A Rézoxiklorid 50 
WP pedig Rézoxiklorid NEO 50 WP-ként kere-
sendô 500 és 1000 g-os formában. 

A rovarölô szerek frontján is történtek módo-
sítások. A jól ismert Decis kontakt rovarölô szert 
már nem gyártják, de 5×3 ml-es kiszerelésben 
elérhetô még ebben az évben a gazdaboltokban.

A Decishez hasonló hatásmechanizmusú ha-
tóanyaggal kapható a Cyperkill 25 EC 3x2 ml-es, 
és 50 ml-es változatban.

MIVEL PÓTOLHATÓ? Átalakult egy másik jól is-
mert, por alakú rovarölô szer is. A Karate 2,5 WG-t 
a gyártó megszüntette, a fellépô hiányt a K-1 
3 g-os, a Lamdex Extra 5 g-os, a Full 5 ml-es 
ampullás, majd ettôl az évtôl a Karate Zeon 5 CS  
2,5 ml-es folyékony kiszerelésû, azonos ható-
anyagú készítménnyel pótolhatjuk. Úgy nézett ki, 
„megmenekül”, de végül mégsem, ez év ôszétôl 
nem lesz már kapható a kiváló kontakt rézpótló 
készítményünk, a Dithane M45 gombaölô szer 
minden formája. Pótlása egyelôre nehéz feladat-
nak tûnik, a szinte egyetlen, a Polyram DF szabad 
forgalmú gombaölô szer jelen pillanatban nem 
rendelhetô. 

A gyomirtó szerek kínálatában is vannak át-
alakulások. Ilyen például a gyártót és nevet is 
váltó, jól ismert Glialka Star, amely ettôl az év-
tôl Glialka Plusz néven jelent meg a polcokon. 
A Glialka Star még a készletek erejéig beszerez-
hetô. A két termék teljesen egyenértékû, így nem 
okoz gondot a váltás. 

Már megszoktuk, hogy az egyre ellenállóbb 
burgonyabogár ellen nehéz védekezni. Tavaly 
a jól ismert Mospilan 20 SG és a hasonló ható-
anyagúak, pl. a Spilan engedélyokiratából is ki-

Változások kora

Élő algás
növÉnyi
tápoldat termék

100%
bio
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www.organicworld.hu

keresse a gazdaboltokban, 
A Bagi Kft. PARTNEREKÉNT!



5

került a burgonyabogár, mert sajnos erre a ható-
anyagra is ellenállóvá vált.

REZISZTENCIA Rezgett a léc a biotermesztésben 
is használható Novodor tekintetében, szerencsére 
a gyártó újra engedélyezteti az európai hatósá-
gokkal. Ez a procedúra minimum két évet vesz 
igénybe, így addig eseti felhasználási engedéllyel 
kerül forgalomba. Reményeink szerint 2023-ra 
már teljes értékû engedéllyel rendelkezik majd. 
A termék elônye, hogy a benne található baktériu-
mokra nem, vagy nagyon nehezen alakul ki rezisz-
tencia, ami a többi kapható szerre kevésbé igaz. 
Az alul- vagy túldozírozással meggyorsítjuk a fo-
lyamatot, ami felelôsségteljes felhasználással el-
kerülhetô lenne. Így járt az idôközben már eltûnt, 
egyébként kiváló Actara rovarölô szer, amit ha-
zánkban két év alatt „kivégeztünk” – a tömeges, 
mértéktelen és helytelen felhasználás hatástalan-
ná tette a szert. A Coragen 20 SC és a Laser Duplo 
még hatékony, hatékonyságuk megôrzéséhez ke-
rüljük az ajánlottnál többszöri felhasználást. 

Cikkünkben a legfontosabb változásokra tér-
tünk ki. A növényvédô szerekrôl további segítsé-
get a gazdaboltokban kaphatnak a szakképzett 
kollégáktól. 

Andrej András

| 2 csapdát tartalmaz 
| 200 négyzetméteres lefedettség 
| Kültéri használatra

ÉLVEZZE ÚJRA A KERTJÉT!

BEVONZZA ÉS ELPUSZTÍTJA A SZÚNYOGOKAT 
ÉS A LÁRVÁIKAT, MEGGÁTOLVA A SZAPORODÁSUKAT, 
ÍGY A SZÚNYOGPOPULÁCIÓ NÖVEKEDÉSÉT.

A csapda belsejében mikró-dózisú 
rovarirtó és lárvairtó szer bevonat

ÉLVEZZE ÚJRA A KERTJÉT!

rovarirtó és lárvairtó szer bevonat

Érintkezéskor elpusztítja a felnőtt 
szúnyogokat és a kikelt lárváikat

A Floridai Egyetem és a Pentagon 
fejlesztése

CSAK TÖLTSÖN BELE VIZET!CSAK TÖLTSÖN BELE VIZET!

Forgalomba hozza:  ANTIX Kft. | Email: ando.laszlo@antix.hu | Telefon: +36 70 660 5071Forgalomba hozza:  ANTIX Kft. | Email: ando.laszlo@antix.hu | Telefon: +36 70 660 5071Forgalomba hozza:  ANTIX Kft. | Email: ando.laszlo@antix.hu | Telefon: +36 70 660 5071Forgalomba hozza:  ANTIX Kft. | Email: ando.laszlo@antix.hu | Telefon: +36 70 660 5071Forgalomba hozza:  ANTIX Kft. | Email: ando.laszlo@antix.hu | Telefon: +36 70 660 5071

Extra hatékonyság
Egyszerű használat

Hosszantartó védelem
Biztonság

SZÚNYOGIRTÓ 
CSAPDA
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A paradicsom, megfelelô mennyiségû terméséhez, 
metszési és ápolási feladatok elvégzését igényli. 
Cikkünkben néhány hasznos tanáccsal szolgálunk, 
hogy minél több és finomabb termés kerülhessen 
az asztalunkra.

A HÓNALJAZÁS, azaz kacsozás a hajtatott és a 
szabad földön, támrendszer mellett nevelt növé-
nyek fontos ápolási munkája. Célja egyértelmûen 
a folyamatos növekedésû fajták növekedésének 
szabályozása. A determinált növekedésû paradi-
csomfajták metszése nem indokolt. Ezek a bokros 
növekedésû paradicsomok egy bizonyos magassá-
got elérve megállnak a növekedésben, egyszerre 
teremnek le és egy ponton túl már nem hoznak 
több termést. A metszéssel még jobban korlátoz-
zuk a növekedésüket. 

A folyton növô fajták burjánzó szárat és hajtá-
sokat nevelnek, amelyeket ha nem alakítunk, kusza, 

rendezetlen, alacsony terméshozamú növényünk 
lesz. Márpedig a paradicsomot nem a lombjáért 
termeszti az ember. 

A növény szereti a sok napfényt, így lesz a ter-
mése érett és elég édes, lédús. Ha az indák túlzot-
tan elszaporodnak, nagyobb a zöld fotoszintetizáló 
felület. Ekkor ennek fenntartására koncentrál a 
növény, kevesebb paradicsomot terem, és a bogyók 
ízükben is alulmaradnak.

Érdemes kora reggel metszenünk, mert ilyen-
kor a szárak könnyebben törhetôk. A nap melegétôl 
napközben puhábbá válnak és nagyobb valószínû-
séggel szakadnak. Ezt célszerû elkerülni, mert a sé-
rült növény hamarabb lesz a kórokozók táptalaja. 
Célunk, hogy egyetlen központi fôhajtás nevelked-
jen néhány erôs, egészséges ággal. 

Vegyük szemügyre a kisebb hónaljhajtáso-
kat, amelyek a fôhajtás és az ágak találkozásá-
nál nônek. Ezek a kis mellékágak megpróbálnak a 
késôbbiekben új növényt fejleszteni, ezzel tovább 
növelni a zöldállományt. A felesleges hajtásokat a 
hüvelyk- és mutatóujjunkat összecsípve távolítsuk 
el. Próbáljuk meg szépen, egyszerre lecsípni, nem 
leszakítani a hajtást. A vastagabb hajtásoknál 
használhatunk éles kést vagy metszôollót, amelye-
ket lefertôtlenítettünk elôtte. A hónaljhajtásokat 
még akkor metsszük le, amikor kicsik. 
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NeemAzal T/S - azadirachtin A

www.biocont.hu

Gyümölcsök és zöldségek 
kártevői elleni növényvédelem

A NeemAzal T/S egy természetes hatóanyagú, szúró-szívó és rágó
szájszervű rovarok elleni, lokálisan felszívódó és kontakt hatással is
rendelkező rovarölő szer.
A kártevők szervezetébe táplálkozás (rágás vagy szívogatás) útján jut be,
ahol ezután a táplálkozás blokkolás, a kitinszintézis-gátlás és a
szaporodás gátlás révén fejti ki hatását. Mélyhatású készítmény, amely
felszívódik a levéllemezbe és így képes a rejtett életmódú és nehezen
kontrollálható kártevők ellen is hatni.
A kezelés után 1-2 órával a kártevők táplálkozása leáll, amelyek
hőmérséklettől függően 2-7 napon belül elpusztulnak.

 Összetett hatásmechanizmus
 Ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett
 Kiváló rezisztencia törő tulajdonsággal rendelkezik
 Méheket és hasznos élő szervezeteket megkíméli
 Szermaradék mentes védekezés

Hetente egyszer elég foglalkozunk ezzel a fel-
adattal. Egy konyhakertben általában 15-20 perc 
ráfordítást igényel. Ekkor a folyton növô fajtákat 
fel is kötözhetjük, vagy növényklipsszel rögzít-
hetjük. 

LEVELEZÉS Az alsó levelek a legtöbb esetben ár-
nyékban vannak, így fény hiányában nem tudnak 
megfelelôen fotoszintetizálni. A növény számára 
ezeknek a leveleknek a fenntartása sok energiába 
kerül, ezért érdemes ezeket eltávolítani. Kiülte-
téskor elkezdhetjük a földre lehajló, földig csüngô, 
saras 1-2 levél leszedését. A determinált fajtákról 
a késôbbiekben már több levelet nem is érdemes 
letörni. A folyton növô és a féldeterminált fajták-
nál viszont 1 méteres magasságnál kezdjük meg az 
alsó levelek rendszeres eltávolítását. 

Figyelni kell arra, hogy mindig maradjon kb. 
8-10 levél, ami nagyjából 0,8-1 négyzetméternyi 
érintetlen lombfelületet ad ki, ez kell a megfelelô 
fejlôdési egyensúly megtartásához. A reggeli órák 
alkalmasak a levelezésre, alkalmanként 1-2 levél 

eltávolításával. A cél, hogy az érés kezdetére fel-
érjünk a legalsó érésben lévô fürtig. E fölött egy 
levelet még le kell venni, így több fényt kap a fürt, 
és ez már a zamatán is érezhetô lesz. 

 A metszéshez és növényvédelemhez kellô in-
formációt kaphatnak a mezôgazdasági boltokban, 
így biztosan megtérül a paradicsomnevelésbe fek-
tetett energia.

Bors Anita

Soha ne metsszük le a legmagasabban növô 
virágokat, mert a növény felfelé történô nö-
vekedése megáll. Nem szabad olyan ágakat 
levágni, amelyek virágok felett nônek, mert 
ezek olyan új hajtások, amelyek még több 
virágot fognak hozni. Ha nincs virág, nincs 
termés. Amennyiben egy második fôhajtás 
hajtana ki a földbôl, azt is távolítsuk el.

 Jó tudni!
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Az Európában is ôshonos kerti spárga egyike a 
legkülönlegesebb fogyasztott növényeinknek. 
A legtöbb zöldségfajtól eltérôen nem szükséges 
évente újravetni vagy elültetni, mert – évelô 
fajról lévén szó – a tövei minden évben 
kihajtanak. Amiatt is rendhagyónak mondható, 
hogy a teljesen zsenge hajtását, az úgynevezett 
spárgasípot fogyasztjuk. Éppen emiatt szezonális 
ez a zöldségféle, szedése az áprilistól június 
közepéig-végéig tartó idôszakra korlátozódik, 
mert ezután meg kell hagyni a fejlôdô hajtásokat, 
hogy életben maradjon a növény. 

A piacon kétféle változatban találjuk ezt a zöld-
ségfélét. Az egyik a zöld színû, a másik pedig a 
fehér, vagy másik nevén halványító spárga. A két 
típus termesztéstechnológiája igen eltérô, ugyan-
is a fehér spárga esetében a sípok bakhát és fólia 
takarásában fejlôdnek, nem bújnak a talajfelszínre, 
így nem színezôdnek. Kiskertben érdemes inkább a 
zöld spárga termesztésével próbálkozni, mert egy-
szerûbb.

SZAPORÍTÁS, TALAJ-ELÔKÉSZÍTÉS A spárgát 
vontatott kelése miatt magról megnevelni nehéz, 
de nem lehetetlen. Célszerû helyrevetés helyett 
magoncokat nevelni, ami ugyan 5-6 hónapos fo-
lyamat, mégis biztosabb. A magokat márciusban 
vethetjük cserepekbe, amelyeket aztán folyama-
tosan 20-24 °C körüli hômérsékleten jó tartani. 
Vethetünk ágyásba is, de ebben az esetben nehe-
zebb az optimális hômérsékletet biztosítani, és a 
magoncokat ôsszel fel kell szedni az állandó helyre 
ültetést megelôzôen. Mindkét módon megnevelt 

magonc ültethetô ôsszel vagy tavasszal, utób-
bi esetben március végéig, a rügyek megjelenése 
elôtt. Házi magvetés helyett beszerezhetôk egy-
éves, ültetésre kész magoncok is. 

Spárgatermesztéshez a laza szerkezetû, homo-
kos talajok alkalmasak. Kötött talaj esetén alakít-
sunk ki emelt ágyásokat, amelyeket lazább talajjal 
töltsünk fel. Mivel a spárgatöveket 10-15 évre tele-
pítjük, célszerû a kert egy félreesô, de napos részé-
re helyezni ôket. Itt a talaj tápanyagtartalmát érett 
szerves trágyával javítsuk, amelyet az ültetéshez 
húzott barázdák aljára kell helyezni, majd egy réteg 
földdel betakarni, nehogy megégesse a magoncok 
gyökerét. A barázdák 15-20 cm mélyek legyenek, 
ezekbe helyezzük a növényeket 30-40 cm-es tôtá-
volságra. Ha több sort szeretnénk telepíteni, akkor 
azokat egymástól 120-150 cm-re helyezzük, mivel 
a kifejlett növények elég terebélyesek, magassá-
guk eléri az 1,5-2 métert is. Zöld spárgánál lehet 
sûrûbb, halványító spárgánál a bakhátak miatt 
azonban inkább ritkább legyen az állomány.

ÁPOLÁSI MUNKÁK Annak érdekében, hogy a 
spárgatövek kellôen megerôsödjenek, a telepítést 
követô elsô két évben nem vágjuk le a fejlôdô haj-
tásokat. Ekkor a legfontosabb feladat a tövek kör-
nyezetét gyommentesen tartani, öntözni, illetve 
nyár közepén nitrogéntrágyázni. Ügyeljünk rá, hogy 
a tenyészidôszak végén a leszáradt lombot eltávo-
lítsuk, és lehetôség szerint égessük el, hogy a spár-

Spárgatermesztés kiskertben

Kerti tipp
Fôleg a fehér spárga, de a zöld is hamar 
fonnyadni kezd, ezért érdemes nedves kony-
haruhába szedni, majd becsavarni és hûtôbe 
tenni feldolgozásig. 



TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 
SZÜKSÉGE? 
Kertészeti szakértőink tanácsait itt 

olvashatja: hu.unichem.si/tippek-

kerthez-es-hazhoz

Kertészkedjen velünk! hu.UNICHEM.si

kerthez-es-hazhoz

Kertészkedjen velünk!

A BŐSÉGES 
VIRÁGZÁSÉRT 
MINDEN 
ÉVSZAKBAN

PLANTELLA 
VIRÁG ÉS PLANTELLA LEVÉL
• 11 féle vitamin
• Algakivonatban gazdag
• Használja, hogy növénye pompás 

virágokat hozzon
• Biztosítja a növények gyorsabb 

növekedését és egyenletesebb 
fejlődését.

PLANTELLA 
MUSKATLIHOZ
• Ásványi alapú tápoldat minden 

muskátlinál biztosítja a gazdag 
virágzást.

• Elősegítik a növény gyökérzetének 
szabályos fejlődését,

• Növelik a növény stressztűrő-
képességét

PLANTELLA 
UNIVERZALIS
• Minden típusú növényhez
• Válogatott tápanyagokkal
• Biztosítja az optimális és 

buja növekedést

AZ EGÉSZSÉGES 
ÉS BŐSÉGES 
ZÖLDSÉGESKERTÉRT

BIO PLANTELLA 
KERT
• 100%-ban szerves összetételű.
• A növényeknek kiváló fejlődést 

biztosító tengeri algával.
• Természetes növekedési 

hormonokkal, aminosavakkal, 
szénhidrátokkal és 
vitaminokkal.

BIO PLANTELLA 
SZERVES PARADICSOM TRÁGYA
• 100%-ban szerves összetételű.
• A növényeknek kiváló fejlődést 

biztosító tengeri algával.
• Hozzáadott természetes kálium a 

keményebb, ízesebb terméseket 
érdekében.



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
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gabogár tojásai megsemmisüljenek, ezzel a kártétel 
esélye csökkenjen. A második évben az elôzô évhez 
hasonlóan kell eljárni. 

A tövek a telepítést követô harmadik év-
tôl szedhetôk. A spárgasípok már kora tavasszal,  
4-7 °C-os talajhômérsékletnél fejlôdésnek indulnak. 
Ha fehér spárgát szeretnénk, még a sípok fejlôdése 
elôtt fel kell húzni a sorok fölé a 25-30 cm széles 
és magas bakhátat. A bakhátakat a teljes szedési 
idôszak alatt ápoljuk, majd azt követôen húzzuk 
szét, hogy a növények további fejlôdését már ne 
akadályozzák. 

A további években az állomány öntözésérôl és 
tápanyag-utánpótlásáról gondoskodjunk, ez utóbbi 
legalább minden harmadik évben szerves trágyá-
val egészüljön ki. A szedés befejeztével a tenyész-
idôszak további részében a növények jellegzetes, 
dús, apró tûszerû levélkékbôl álló lombot fejlesz-
tenek, majd piros bogyóikkal is díszítenek. A lomb 
szépen mutat a kertbôl szedett virágokkal egy cso-
korba kötve.

Ahogy a tövek öregszenek, évrôl évre a talaj-
felszín felé törnek, ezért évente be kell takarni ôket 
egy-egy réteg talajjal vagy komposztos keverékkel.

A kártevôk közül a spárgalégy és spárgabogár 
megjelenésére kell számítanunk. Enyhébb kártétel 
esetén kiskertben ezek még kézzel is összeszed-
hetôk, de elképzelhetô, hogy idôvel növényvédô 
szert is be kell vetnünk ellenük. Ugyanez érvényes 
a kórokozók közül gyakrabban elôforduló spár-
garozsda esetén is. 

SZEDÉS A spárgasípok a harmadik termôévtôl 
szedhetôk április és június közepe-vége között. 

A zöld spárgánál könnyebb dolgunk van, mert itt 
csak a talajfelszínre emelkedô hajtásokat kell le-
vágni, letörni tôbôl, 2-3 cm-rel a talajfelszín alatt. 
A sípokat még zárt hajtásvéggel szedjük, ekkor ál-
talában 22-25 cm körül van a hosszuk. 

Fehér spárgánál már nehezebb a dolgunk, mert 
a sípok a bakhát takarásában fejlôdnek, és nagyon 
gondosan kell figyelni, hogy észrevegyük az éppen 
felszínre törô sípokat. Amint fény éri ôket elkezde-
nek lilulni, ezért nincs sok idônk várni a szedéssel. 
Ráadásul a 18-22 cm körüli sípokat csak akkor tud-
juk tôbôl kivágni, ha a bakhátat megbontjuk, hogy 
leérjünk egészen a tôig. Fontos, hogy ne maradjon 
csonk, mert az rothadni kezd, ami az egész tô pusz-
tulásához vezethet. A bakhátat ezután vissza kell 
építeni, majd ezt mindennap – esetenként akár két-
szer is – meg kell ismételni a szedési idôszak alatt. 
Nagyüzemi termesztésben is éppen ilyen módon 
járnak el, így már érthetô, hogy miért van akkor 
árkülönbség a két spárgatípus között. 

BELTARTALMI JELLEMZÔK A spárga a népi 
gyógyászatban is alkalmazott zöldségféle, fôleg 
vízhajtó és gyulladáscsökkentô hatása miatt. Ás-
ványianyag-tartalma jelentôs, fôleg kalcium-, vas- 
és káliumtartalma kiemelendô. Tartalmaz karotint, 
ami az A-vitamin elôvitaminja, de található benne 
C-, E- és többféle B-vitamin is. 

Az elônyös beltartalmi jellemzôk megôrzése 
érdekében célszerû nyersen, vagy minél rövidebb 
hôhatás, feldolgozás után fogyasztani. 

Dr. Szabó Anna

Spárgafogyasztást követôen a legtöbb em-
ber szervezetében megindul a növényben 
található kéntartalmú vegyületek lebomlása, 
amely a vizelet jellegzetes, erôs, kellemetlen 
szagában mutatkozik meg. Ez egyáltalán 
nem kóros jelenség, teljesen természetes 
folyamat, semmilyen elváltozást nem okoz a 
szervezetben.

 Jó tudni!
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A cseresznye- és meggyfák mindegyik betegsége 
súlyos károkat tud okozni, de a moníliás 
virágfertôzés a legjelentôsebb. Folyamatosan 
figyelni kell a fákat és az idôjárás alakulását, 
hogy idôben beavatkozhassunk és megelôzzük a 
fertôzést. 

VÍRUSBETEGSÉGEK
A vírusbetegségekre jellemzô, hogy fertôzôdés 
után a növényeket meggyógyítani, mentesíteni 
nem lehetséges. A védekezés a megelôzésbôl áll, 
igyekezni kell elkerülni a vírusfertôzést. A gyü-
mölcsoltványoknál a szaporítás folyamán (oltás 
vagy szemzés) történik a vírusfertôzôdés. Állami-
lag ellenôrzött oltványoknál ez nem fordulhat elô. 
A felsoroltakon kívül számos más vírus is fertôz-
heti a fákat.

Cseresznye és meggy nekrotikus gyûrûsfol-
tossága (kórokozó neve: Prunus necrotic ringspot 
virus)

A fákon kétféle tünettípus jelenhet meg: a 
fertôzés után a leveleken barna, nekrotikus fol-
tok képzôdnek, melyek kiesnek, így a levelek lyu-
kacsossá válnak. Gyakran a levelek nagy része 
hiányzik. Késôbb a leveleken alakváltozást okoz: 
gyakoriak a kétcsúcsú, az elkeskenyedô, erôsen 
fogazott, megvastagodó levelek. Azok hátoldalán 
kis levélszerû képletek, az enációk láthatók.

Cseresznye és meggy klorotikus gyûrûsfoltos-
sága (kórokozó neve: Prune dwarf ilarvirus)

A leveleken tavasszal világoszöld, sárgászöld 
vagy sárga színû, gyûrû alakú, vonalas rajzolatok 
jelennek meg. A tünetek átesô fényben feltûnôek, 
és a meleg idô beköszöntével eltûnnek. A fôerek 
mentén enációk fejlôdhetnek.

LEVÉLFOLTOSSÁG
Cseresznye és meggy blumeriellás betegsége 
(kórokozó neve: Blumeriella jaapii)

A fákon a leveleket és a gyümölcskocsányo-
kat fertôzi meg. A gomba a leveleken kör vagy 
szögletes alakú, lilásvörös foltokat okoz, a foltok 
hátoldalán kiemelkedô vajszínû gombatelepek 
fejlôdnek, az ott képzôdô konídiumok fertôzik to-
vább a fa leveleit. A levelek gyorsan elsárgulnak, 
majd tömeges levélhullást észlelhetünk. Tavasztól 
ôszig megjelenô betegség, tartósan nedves, esôs 
idôjárást követôen lép fel. A kórokozó a beteg le-
velekrôl a vízcseppek segítségével terjed és fertôz 
tovább.

A védekezés alapja a beteg levelek összegyûj-
tése és eltávolítása, vagy a talajba forgatása. 
A lomb védelmét mankoceb (Dithane M45), bosz-
kalid+piraklostrobin (Signum), tebukonazol (Foli-
cur), hatóanyagú gombaölô szerekkel lehet haté-
konyan biztosítani. A javasolt szerek közül az elsô 
kettô szabadforgalmú készítmény.

Cseresznye- és meggyfák betegségei

Meggy blumeriellás levélhullása

PNRV fertôzés enációkkal
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MONÍLIÁS BETEGSÉGEK 
Három monília gombafaj fertôzi a cseresznye- 
és meggyfákat. Károsításukat a táblázat foglalja 
össze.

A M. fructigena, amit gyümölcsfertôzô mo-
nília néven is ismernek, csak a terméshéj sebzé-
sén hatol be, leggyakrabban rovarkártétel után.  
A gyümölcs húsa belül barnul, puhul, az elváltozás 
gyorsan növekedô. Ennél a betegségnél a védelem 
a rovarok, jelen esetben a cseresznyelégy elleni 
védekezés.

A M. laxa virágzáskor fertôz, amikor pá-
rás, hûvös és elhúzódóan esôs az idôjárás. A vi-
rág bibéjén behatoló gomba hatására a virágzat 

gyorsan elbarnul, de lógva rajta marad a vesszôn 
hosszú ideig. A gomba a fejlôdô hajtásba, a friss 
levelekbe is belehatol, azok is lankadnak, elhalnak. 
A fertôzött növény kinézete olyan, mintha lefor-
rázták volna. Ez a kártétel a legjelentôsebb. Ha a 
gomba a hajtásba belenô, gyorsan halad tovább 
az ágak, a törzs felé. Ebben a stádiumban kémiai 
anyaggal már nem lehet befolyásolni a kórokozót. 
A gyümölcsökön is károsít az érés közeledtével, 
sebzések nyomán hatol be. A kártétel azonos a 
M. fructigena okozta rohadással, de ennél a gyü-
mölcs felszínén szürke gombatelepek fejlôdnek.

A M. fructicola a még zöld gyümölcsök ép 
héján is behatol, rothadást okoz és a termés fel-

 

FELSZÍVÓDÓ HATÁSÚ ROVARÖLŐ SZER, SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL,
SZÁMOS NÖVÉNYKULTÚRÁBAN HASZNÁLHATÓ

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

KERESSE AZ EREDETI
JAPÁN MINŐSÉGET!

növényvédő szerek • lombtrágyák • technológiák

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

www.sumiagro.hu
info@sumiagro.hu

Kérésére ingyenes permetezési  naplót küldünk!

CP19_026_Hirdetes_172x123mm_200518.indd   1 4/6/21   10:14 AM

Kórokozó neve fertôzött növényi rész tünetek

M. fructigena
csak a termést fertôzi okkersárga gombatelepek
sebzésen keresztül gyûrû alakban a behatolás helye körül

M. laxa
virág- és hajtásfertôzés a virágzat gyorsan elhal, a hajtás is
termésfertôzés a sebzésnél szürke színû elszórt gombatelepek

M. fructicola
termésfertôzés szürke, nagy felületû gombatelepek
ép terméshéjon át
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színén nagy felületû szürke gombatelepeket fej-
leszt. Ellene sajnos a korábbi gyakorlattól eltérôen 
a termésfejlôdés alatt is szükség lehet megelôzô 
permetezésekre. 

A vándorpoloskák okozta szúró kártétel is fo-
kozza a termésen elôforduló kártételüket.

Mivel valamennyi monília gombafaj a fákon, 
azok kérgén, a fennmaradt gyümölcsmúmiákon 
telel, a téli lemosó permetezés elengedhetetlen. 
Erre alkalmas valamennyi réz hatóanyagot tartal-
mazó gombaölô szer. A virág- és gyümölcsfertôzô 
moníliák ellen a következô szerek engedélyezet-
tek: a szabad forgalmú Chorus, Signum, Switch, 
Teldor, Texio, Topas és a II. forgalmi kategóriás 
Folicur Solo, Systhane. Valamennyi felszívódó ha-
tású. Virágfertôzésnél a nyílás kezdetén a töme-
ges virágzáskor és a sziromhullás idején ajánlott 
kezelni a fákat. Az utolsó permetezés a hajtásvé-
delmet szolgálja.

TERMÉSBETEGSÉG
Meggy kolletotrihumos antraknózisa (kórokozó 
neve: Colletotrichum acutatum)

Az érés kezdetétôl megjelenô betegség hatá-
sára kör alakú, kissé bemélyedô foltok észlelhetôk 
a meggy gyümölcsön, a folt mattá válik, nagy tö-
megben kifejlôdnek rajta a gomba szaporító kép-
letei, szorosan, egymás mellett. A telepek színe 
sárgás és barna között változó. A foltok megbar-
nulnak, a gombatelep is színét veszti. A fán lévô 
vagy leszedett gyümölcs ezután aszalódik, mu-
mifikálódik. Elôfordulhat, hogy a szüretelt termés-
nél még nem észlelhetô betegség, mely a tárolás 
során fejlôdik csak ki. Tömeges fellépésére az érési 
idôszak alatti csapadékos, mérsékelten meleg 
idôjárásnál lehet számítani. Megfigyelések szerint 
az Újfehértói fürtös fajta fogékony a fertôzésére. 
A betegség észlelésekor a folyamatot már nem le-
het permetezéssel befolyásolni, leállítani.

A meggyfák koronáját szellôsre kell metsze-
ni, a sûrû koronában, ahol nem szellôzik át a le-
vélzet, mindig súlyosabb a fertôzés. Télen a réz 
hatóanyagú gombaölô szerekkel végzett lemosó 
permetezés ne maradjon el. Az érés elejétôl párás 
idôjárásnál megelôzô permetezés lehet szükséges 
a kontakt hatású Dithane vagy a felszívódó hatá-
sú Topas, Signum gombaölô szerek valamelyikével. 
Mivel a gyümölcsök héja sima és viaszos, bevoná-
sukhoz tapadásfokozó szert feltétlenül alkalmazni 
kell. Különösen fontos a felhasznált fungicid élel-
mezésügyi várakozási idejének betartása.

dr. Némethy Zsuzsanna

Monilia laxa meggyen, virág- és hajtásfertôzés

Kerti tipp
A gyümölcsoltványok vírusmentességét a 
rájuk erôsített növényi útlevél bizonyítja, 
ragaszkodjunk annak meglétéhez, és ôrizzük 
meg a fa ültetése után is. 

Meggy antraknózisa

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



FIZETETT HIRDETÉS

JÓ SZERVÁLASZTÁS - ÚT A SIKERHEZ! A sokszínû 
kiskertünk elvetett vagy palántázott növényeit 
más és más gombabetegségek támadhatják meg. 
Hagymafélék, saláta, rukkola, borsó, bab, dinnye, 
káposztafélék, gyökérzöldségek, cékla és paradi-
csom esetében lisztharmat, rozsda, fehérpenész, 
peronoszpóra, paradicsomvész, alternária, valamint 
további betegségekkel is találkozhatunk. Rosszabb 
esetben e kórokozók ellen zöldségfajtánként kü-
lön-külön szükséges védekezni, más és más szerek-
kel, kombinációkkal, ami igen nagy kihívást jelente-
ne mindenki számára. 

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

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

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

tezzük ki pl. uborka-, cukkini-, dinnye-, hagy-
ma- és tökfélékben,

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

Korlátozás: Szezonban (növényenként eltérôen): 
évi 2-3 védekezés engedélyezett Amistarral.
Házikerti felhasználás: 7-10 ml / 4-10 l vízben / 
100 m2

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

Az Amistar készítmény ampullás  
kiszerelésben is megvásárolható.  

Keresse bizalommal a Gazdaboltokban, valamint 
az Oázis és Hermész áruházakban.

Bonyolult dolgok egyszerû megoldása: Amistar
A szerencsések táborához tartoznak azok az emberek, akiknek módjukban áll veteményest létrehozni. 
Legyen az bárhol: erkélyen ládákban, néhány m2-es kis területen, vagy egy igazi nagy kertben. 
Mostanság, a kijárási veszélyhelyzetben még jobban felértékelôdik ez a tevékenység, hiszen napi 
elfoglaltságot és mozgást is ad, fôként pedig azért, mert a megtermelt saját zöldségféléinkkel 
ízletesebbé tehetjük a mindennapi étkezéseinket. Ezért az elkövetkezendô idôszak fontos feladata lesz, 
hogy megóvjuk veteményünket a gombabetegségektôl, amelyek spórái a széllel hamarosan érkeznek. 
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A szôlô okszerû tápanyag-utánpótlásának 
kivitelezése egy rendkívül összetett, nagy 
szaktudást igénylô feladat. A tápanyagok 
abszolút mennyisége mellett azok egymáshoz 
viszonyított arányát is szükséges figyelembe 
vennünk, ugyanis esetenként épp ez a tényezô 
okoz a növény életében zavarokat. 

A szôlô megfelelô fejlôdése, valamint a kiegyen-
súlyozott hozam és termésminôség érdekében 
nélkülözhetetlen a jó tápanyagellátás. A talaj 
tápanyagtartalma és tápanyag-szolgáltató ké-
pessége rendkívül változatosan alakulhat, ennek 
megfelelôen a különbözô talajtípusok és szôlô 
alany/nemes kombinációk más-más táp anyag-
ellátottságot eredményezhetnek. 

Lényeges szempont lehet a talaj kémhatása, 
agyagásvány- és humusztartalma, rétegzettsé-
ge, víztartalma, tömörödöttsége, de a talajban 
élô mikroorganizmusok típusai és ezen kívül még 
számos egyéb fizikai, kémiai vagy biológiai sa-
játosság. 

TÁPANYAGSZINT FELMÉRÉSE Az üzemi ter-
mesztésben alkalmazott módszer szerint a talaj 
különbözô rétegeibôl vett talajmintákból hatá-
rozzák meg az ellátottsági szinteket, amelyeket 
összevetnek a növény tápanyag-ellátottsági ér-
tékeivel. Ez utóbbi a hazai gyakorlatban a virág-
záskori vagy éréskori levélvizsgálatok eredményei 
alapján állapítható meg. A talaj- és levélvizsgálati 
eredmények összevetésével lehet javaslatot tenni 

a tápanyag-utánpótlás szintjére és kivitelezésé-
nek módjára. Esetenként nem a talaj tápanyag-
tartalma okoz hiányt, hanem a növény gyökérzete 
nem tudja felvenni azokat megfelelôen. Ebbôl a 
szempontból a talaj vízhiánya és levegôtlensé-
ge (tömörödöttsége) jelenthet problémát, fôleg 
agyagos talajok esetében. Ilyenkor sok esetben 
a vízpótlás és talajlazítás alkalmazásával javul a 
tápanyagszint és az esetleges hiányra utaló tü-
netek is megszûnnek. Homoktalajok esetében a 
tápanyagok gyors lemosódása miatt szükséges 
a tápanyagokat gyakrabban és nagyobb meny-
nyiségben pótolni is. Ilyen talajokon különösen 
kedvezô az érett szerves trágya kijuttatása és 
esetenként a lombtrágyák alkalmazása.

HIÁNYTÜNETEK A tápanyag-ellátottság zava-
raira számos olyan hiánytünet utalhat, melyek 
alapján (akár levélvizsgálatok nélkül is) követ-
keztethetünk a probléma okára.

Néhány ilyen jellegzetes levéltünetet mutat-
nak be a képek:
1. kép: A nitrogénhiány a hajtás alsó leveleinek 
elsárgulásával jellemezhetô
2. kép: A káliumhiány jellegzetes tünete a levél-
szélek sárgulása, barnulása
3. kép: Magnéziumhiány esetén a levélerek kö-
zötti rész sárgul vagy vörösödik
4. kép: Vashiányos klorózisban intenzív sárgulás 
alakul ki a levéllemezen
5. kép: A bórhiány rövid szártagúságot, torz  
leveleket, fürtöket eredményez

Tápanyagok szerepe a szôlôtermesztésben

1. kép 2. kép 3. kép
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Ha ilyen tüneteket látunk a növényen, érde-
mes komplex lombtrágyák adagolásával „tûzol-
tásszerûen” beavatkoznunk, majd szakemberek 
segítségével megvizsgálni a további lehetôsége-
ket. Nitrogénhiány esetén gondoskodjunk a talaj 
meglazításáról és a jó vízellátásról, szükség ese-
tén pedig szerves vagy mûtrágyát juttassunk a 
talajba a tavaszi-kora nyári idôszakban. 

A túlzott terméshozam is elôidézhet relatív 
nitrogénhiányt. A kálium-utánpótlás leginkább 
a késô ôszi idôszakban valósítható meg, arra 

azonban figyeljünk, hogy a túlzott magnéziumel-
látottság is okozhat káliumfelvételi zavarokat.  
E két tápelem pótlását így együttesen szükséges 
megvizsgálni. Vashiány leggyakrabban a meszes 
talajokon fordul elô, amit a telepítés elôtt mész-
tûrô alanyfajta megválasztásával kerülhetünk el. 
A magnézium, a vas, a bór és számos mikroelem 
pótlásában hatékonyan alkalmazhatók különfé-
le, gazdaboltokban is beszerezhetô lombtrágyák, 
míg a nitrogén, a foszfor és a kálium pótlását 
leghatékonyabban szerves és mûtrágyákkal va-
lósíthatjuk meg. 

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

4. kép 5. kép

Kerti tipp
Fontos tudnunk, hogy bizonyos tápanyagok 
(elsôsorban mikroelemek) a növény számára 
jól felvehetôk nemcsak a gyökérzeten, ha-
nem a levélen keresztül is, így a tápanyagok 
pótlásának egyik hatékony módszere lehet a 
lombtrágyázás.
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A francia tárkony, latin nevén Artemisia 
dracunculus, a fészkesvirágzatúak (Asteraceae) 
családjába tartozó aromás fûszernövény, 
mely pikáns, jellegzetes íze mellett számos 
gyógyhatással is rendelkezik. Közeli rokona, az 
orosz tárkony szintén gyógyhatású növény, de 
íz- és aromaanyagokban jóval szegényebb, így 
fûszer-elôállítás céljára kevésbé ajánlható.

A francia tárkonyt már az ókori görögök is ismer-
ték és használták, Artemis latin nemzetségnevét 
Artemisz görög istennôrôl kapta, és népszerûsége 
mind a mai napig töretlen. Magyarországon, bár 
vadon nem fordul elô, szinte bárhol termeszthetô. 

KINÉZETE Évelô, bokros habitusú, 80–150 cm 
magasra megnövô tarackoló növény, melynek 
vízszintesen futó gyökértarackjai rövid, többfejû 
gyöktörzsbôl erednek. Hajtásai minden évben 
tôbôl hajtanak ki. Az új, karcsú, elágazó hajtások 
nyár közepére érik el teljes méretüket, a tenyész-
idôszak második felében alsó részük megfásodik, 
majd ôsszel elszáradnak. 

Aromás levelei hosszúak és keskenyek, ko-
paszok, mindkét oldalukon kissé fénylôk. Apró, 
sárga, jelentéktelen virágai dús bugavirágzatban 

fejlôdnek július-augusztusban. A francia tárkony 
steril tetraploid növény, nem érlel magot, így csak 
vegetatív úton szaporítható.

ÉRTÉKES RÉSZEI Hatóanyagban leggazdagabb 
részei a levelei, melyek a virágzás kezdetekor a 
legaromásabbak, de a vegetáció során bármikor 
gyûjthetôk. Ízüket és illatukat elsôsorban a ben-
nük 1,5-4,5%-os nagyságrendben felhalmozódó 
illóolajnak köszönhetik, mely részben a levelek 
felszínén kialakuló speciális mirigyszôrökben, de 
fôként a belsô illóolajjáratokban képzôdik. A fran-
cia tárkony legfontosabb illóolaj-komponensei 
az esztragol, a metil-eugenol és a béta-ocimén. 
A levelek az illóolajon kívül tartalmaznak még ku-
marinokat, flavonoidokat és fenolkarbonsavakat 
is, melyek szintén részt vesznek a növény gyógyító 
hatásainak kiváltásában. 

A frissen betakarított leveleket célszerû miha-
marabb felhasználni, vagy azonnal tartósítani fa-
gyasztással vagy kíméletes szárítással (árnyékban 
vagy max. 40 ºC-os hômérsékleten).

ÉLETTANI HATÁSA, FELHASZNÁLÁSA A fran-
cia tárkony levelei segítik az emésztési folyama-
tokat, étvágyjavítók, de védik a májsejteket is a 
káros behatásoktól. Ezenkívül mérséklik a szerve-
zetben esetlegesen elôforduló gyulladási folya-
matokat, továbbá kismértékben csökkentik a vér-
nyomást és a vércukorszintet (ez utóbbi területen 
igen perspektivikus). 

Hatóanyagai állatkísérletekben gátolták a 
vérlemezkék aggregációját (vérhígító hatásúnak 
bizonyultak). Gyógyszermennyiségben és hosszú 
idôn át történô fogyasztása azonban ellenjavallt, 
mivel illóolajának fô komponensei karcinogén ha-
tást mutattak egyes állatkísérletekben. 

KÖRNYEZETI IGÉNYE, TERMESZTÉSE Fényigé-
nyes növény, de félárnyékban is megél. Melegigé-
nyes, de a téli hideget jól viseli, –15 ºC-ig fagytûrô. 
Vízigénye közepes: kihajtáskor és virágzáskor sok 
vízre van szüksége, máskor azonban szárazság-

Francia tárkonyt minden kiskertbe!

Francia tárkony tôbôl kihajtó fiatal hajtása áprilisban

Kerti tipp
Az elszáradt elôzô évi hajtásokat következô 
tavasszal mindig távolítsuk el.
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tûrô. Tápanyag szempontjából is igényes, telepí-
tése elôtt a szervestrágyázást meghálálja. Mély 
termôrétegû, középkötött talajokon fejlôdik a leg-
szebben. Cserépben is nevelhetô, de nagy méretû 
dézsát válasszunk a számára.

Legegyszerûbb kertészeti árudákban be-
szerezni, de ha már van egy jó anyanövényünk, 

tôosztással vagy a tavasszal kihajtó tôsarjak ki-
ásásával és azonnali telepítésével is igen könnyen 
szaporítható. Mivel nagy bokorrá fejlôdik, hagy-
junk kellô teret a számára (60 cm sortáv és 40 cm 
tôtáv). A tenyészidôszak folyamán idônként ön-
tözzük és lazítsuk meg körülötte a talajt (gyökerei 
levegôigényesek), illetve védjük a lisztharmattól 
és a tárkonyrozsdától. A szép, egészséges hajtások 
és levelek bármikor vághatók, bár virágzás környé-
kén legmagasabb a hatóanyag-tartalmuk. 

Dr. Gosztola Beáta

Teljeskörű
védelem...

Kifejlett franciatárkony-bokor

A francia tárkony jellegzetes, pikáns ízének 
köszönhetôen széleskörûen ismert fûszer-
növény is, melyet levesek, mártások, mustár, 
húsok, omlett, krémlevesek, ecetek ízesítésé-
re használnak. Szlovéniában a ’potica’ édes 
tészta elengedhetetlen tölteléke, ill. a szovjet 
utódállamokban a ’Tarkhun’ üdítôital jelleg-
zetes fûszere. Illóolaját az illatszeriparban is 
alkalmazzák férfi illatszerek esetén, és külön-
bözô füstölôkben is találkozhatunk vele.

 Jó tudni!
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Közkedvelt örökzöld növény, mivel lombjával 
egész évben díszíti a kertet. A koronaalakítást 
és -nyírást jól bírja, ezért elôszeretettel telepítik 
sövénynek is. Két-három méterre megnövô cserje, 
ami májusban hozza fürtös, fehér virágait. 
A termése feketés-lilás színûvé érik be. 
A Balkán-félszigetrôl származó örökzöld faj. 

KÓROKOZÓK 
Csonthéjasok sztigminás betegsége (Stigmina 
carpophila) Nemcsak a gyümölcstermô csonthé-
jasokon, de a babérmeggyen is megjelenik ez a 
kórokozó. Hûvös, csapadékos tavaszokon súlyos 
megbetegedést okozhat a növényen. Emiatt a 
nyár végére jelentôs lombvesztés következhet be. 
A károsított leveleken barnás-pirosas, apró kerek 
foltok jelennek meg. Az idô elôrehaladtával ezek 
a foltok kitöredeznek, és a levél lukacsossá válik.

A kórokozó micéliummal és konídiummal telel 
át a vesszôkön és a lehullott leveleken. Védeke-
zésképp ajánlott a beteg vesszôk eltávolítása, és 
rügypattanás elôtt rezes lemosó permetezés. Ve-
getációban kontakt és felszívódó szerek kombiná-
ciójával és 10-14 napos permetezési fordulókkal 
lehet védekezni. 

Babérmeggy-lisztharmat (Podosphaera tridacty-
la) A betegség tünete a lisztszerû bevonat, ami a 

levelek fonákán és színén egyaránt elôfordulhat. 
A károsítás hatására a levelek elbarnulnak, majd 
lehullanak. A fertôzött levelek fagyra érzékenyek 
lesznek.

A kórokozó megjelenésére májustól októberig 
számíthatunk. Védekezéskor a beteg részeket tá-
volítsuk el, lehetôleg télen, vagy tavasszal rügyfa-
kadás elôtt. Kémiai védekezést lisztharmat elleni 
készítményekkel végezhetünk.

A babérmeggy baktériumos levélszáradása 
Ezt két baktérium, a Pseudomonas syringae pv. 
syringae és a Xanthomonas arbicola pv. pruni 
okozhatja. 

Tünete, hogy a leveleken nekrotizálódó, sza-
bálytalan, vöröses szélû, barna színû, 1-4 mm 
átmérôjû levélfoltok láthatóak. A foltok közepén 
a levélszövet elhal, majd kihullik a levélbôl, így 
lyukat hagy maga után. A fertôzött levelek idôvel 
lehullanak a növényrôl. 

A babérmeggy növényvédelme

Kerti tipp
Ne ültessük a babérmeggyet más Prunus-fa-
jok közelébe, valamint ellenálló fajtákat 
(Prunus lusitanica) telepítsünk. 

Sztigminás betegség Lisztharmat Baktériumos levélszáradás
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A betegség terjedésének megakadályozásá-
hoz fontos, hogy a beteg, illetve a már lehullott 
leveleket gyûjtsük össze és semmisítsük meg. 
A nedves körülmények kedveznek a betegség ki-
alakulásának.

Pyrenopeziza laurocerasi Ennek a kórokozónak 
a tünetei könnyen felismerhetôk. A leveleken 
barnás-vöröses nagy kiterjedésû foltok alakulnak 
ki, amelyekben koncentrikus köröket figyelhe-
tünk meg.

A foltok itt is elszáradnak és kitöredeznek, 
mint a sztigminás levéllyukacsosodásnál.

A kórokozó nemcsak a leveleket, de a hajtáso-
kat is támadhatja. Ha a hajtáson a folt körülöleli a 
szárat, akkor a fölötte levô rész elhal.

Védekezésként a beteg részeket távolítsuk el, 
és tavasszal és ôsszel permetezzünk foltbetegsé-
gek elleni készítményekkel.

KÁRTEVÔK
Hamvas vincellérbogár (Otiorrchynchus ligustici) 
Sok tápnövénye van, de díszkertekben a babér-
meggyet és korallberkenyét részesíti elônyben. 
A kártevô kétéves fejlôdésmenetû. A lárva a ta-
lajban él, ahol a növények gyökereit rágja. Miután 
kifejlôdött, az imágó elôjön a talajból, és a leve-
leken szabálytalan karéjozó rágást végez. Általá-
ban éjszaka aktív, de sokszor találkozhatunk vele 
napközben is.

Védekezésként a lárvák ellen talajfertôtlenítô 
szert használhatunk, a bogarak ellen pedig április 

végétôl szeptemberig lehet rovarölô szeres per-
metezést végezni.

Babérmeggy hajtásvégelhalása Tünete hogy a 
növény hajtásvégei elsárgulnak, majd elszárad-
nak. Hernyó károsítja így a növényeket (barack-
moly vagy keleti gyümölcsmoly). Ezek a kártevôk 
a hajtásokba berágnak és 5-10 cm hosszú járatot 
készítenek. Az e fölötti rész ennek megfelelôen 
teljesen elszárad.

Onnan könnyû felismerni a tünetet, hogy a 
berágás helyén a növény mézgásodik és kitürem-
kedik a hernyóürülék.

A kártevô ellen nem szükséges permetezni, 
mivel ekkorra már kifejlôdtek az egyedek. A káro-
sított részeket le kell vágni, így az esztétikai kár-
tételtôl is megszabadultunk.

Ujvári Péter

Pyrenopeziza laurocerasi Hamvas vincellérbogár Hamvas vincellérbogár kártétele

Gyümölcsmoly kártétele
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A kutyás kert ideáját sokan hajlamosak elin-
tézni annyival, hogy az eb kap egy kennelt, 
ahová bezárva nem okozhat kárt a kertben.  
Ez azonban nagyon kevés, és nem is nevezhetô 
kutyabarát kertkialakításnak. Ahhoz ugyanis 
az szükséges, hogy a négylábú is jól érezze 
magát és a kert se szenvedjen csorbát.  
Az egyensúlyt megtalálni nem könnyû, de nem 
is lehetetlen. Lássuk a gyakorlati tippeket!

A kutyabarát kertekben szükség lesz néhány spe-
ciális elemre, nem megszokott kialakításra, a tel-
jes sikerhez pedig a kutya következetes nevelése 
is kelleni fog. 

NEM FOGJA KIKERÜLNI Fontos a különféle ös-
vények, utak kialakítása. A kutyák nagyon szere-
tik a külvilágot szemmel tartani, ezért a kerítés 
mentén rengeteget mozognak oda-vissza, így az 
utcafronti birtokhatároló mellé ültetett növények 
veszélyben lesznek. Hagyni kell egy szûk ösvényt 
a négylábúnak itt, hogy ne tegyen kárt a zöldben. 
Akár a sövényt is 30-40 centiméterrel beljebb kell 
ültetni, hogy maradjon egy szabad sáv, nem mel-
lékesen így az utca felôl is látszani fog, hogy van 
kutya a kertben. 

A kert belsô területén meg kell figyelni, hogy 
melyek az eb útvonalai, ezekre ne telepítsünk 
zöldség- vagy díszágyást, mert nem fogja kike-
rülni azokat. Ezeken az útvonalakon a fû ki fog 
kopni, az így csúf, csupasz sávok helyett szebb 
látványnak ígérkezik, ha zúzott kôvel, kültéri já-
rólapokkal burkoljuk az ösvényt. A gyepen való 
tartózkodásról, játékról nem lehet és nem is kell a 
kutyát leszoktatni, viszont elôrelátó ötlet, ha fû-
magválasztáskor a sport jellegû vagy taposásálló 
keverékeket választjuk. 

KUTYAILLEMHELY A pázsittal kapcsolatos má-
sik gyakori probléma a kutya nagydolga. A fûre 
végzett szükséglet egyetlen hatásos ellenszere 
a kutyatoalett létesítése. Ez egy nagyjából két 
négyzetméteres, alacsony peremmel körbevett, 

homokkal vagy porhanyós földdel felszórt alkal-
matosság. Ezt a kutya nem fogja automatikusan 
használni, a gazdi feladata lesz, hogy tanítással, 
jutalmazással rászoktassa négylábú barátját az 
illemhely használatára. A kutyavécét ajánlott a 
kert egy eldugottabb, takarásban, vagy nem szem 
elôtt lévô részén kialakítani, de jó ötlet alacsony 
sövényt ültetni elé. A vécét takarítsuk rendsze-
resen, és ne feledjük, hogy a kutya ürüléke nem 
komposztálható, tehát más módon kell megsza-
badulni tôle! 

A vizelés a másik gyakori gond, az ösztö-
nös jelölésnek sok növény látja kárát és a gyep 
is megsínyli azt. Az eb általában eltéríthetô egy 
jelölôfával, ami lehet például egy vékonyabb fa-
törzsdarab, amit egy alkalmas helyre állítunk. 
A nôstény kutyák gyepre végzett kisdolga hígí-
tással semlegesíthetô, magyarán egy vödör vízzel, 
vagy egy pár másodperces locsolással a füvet ki-
égetô kutyavizelet ártalmatlanítható. 

DERÉKMAGASSÁGBAN Kutyás kertekben aján-
lott nagyobb hangsúlyt fektetni a cserepes vagy 
virágládában nevelt növényekre, ezeket ugyanis ki-
sebb eséllyel veszik célba az unatkozó négylábúak. 
Hasonlóan jó ötlet a magaságyás a hagyományos 
veteményes helyett, ezt a házikedvencek nem há-
borgatják, ráadásul a kertészkedônek is könnyebb 
a derékmagasságban lévô zöldségek ápolása. 
A díszágyásokat vagy a konyhakertet alacsony 

Kutyabarát kertek titkai





EFFECT PROTECT SZÚNYOGRIASZTÓ 
ÉS KULLANCSRIASZTÓ
• különleges illat és szag nélkül
• bőrgyógyászatilag tesztelt, az egész 

család számára alkalmas
• EFFECT PROTECT SZÚNYOGRIASZTÓ 

akár 6 órás védelmet biztosít a 
közönséges és a tigrisszúnyogok 
ellen

• EFFECT PROTECT KULLANCSRIASZTÓ 
akár 7 órás védelmet biztosít a 
kullancsok ellen

HATÉKONY A 
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EN!
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ÍTÁSA. 

AZ EFFEKT TE
RMÉKCSALÁD

 TERMÉKEI KIVÁ
LÓ MEGOLDÁST

 

NYÚJTANAK. 

A hatékony védelem eléréséhez 
használjuk az EFFECT 
DARÁZSIRTÓ AEROSZOLT 
400 ml vagy 750 ml 
kiszerelésben. A darázsirtó 
érintkezéskor hat a rovarokra, 
használható közvetlenül a darázs-, 
illetve lódarázsfészkekre is. 
A termék gyors és hosszú távú 
védelmet biztosít.

Szakértőink tanácsait itt olvashatja: hu.unichem.si/tippek-kerthez-es-hazhoz
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HATÉKONYAN
TÁVOL TARTJA A

SZÚNYOGOKAT ÉS 
KULLANCSOKAT

EFFECT PROTECT 
SZÚNYOGIRTÓ 
FOLYADÉK (ELEKTROMOS 
PÁROLOGTATÓHOZ)
• Folyékony rovarirtó
• Használatra kész párologtató. 
• A dalos szúnyog és az ázsiai 

tigrisszúnyog ellen. 
• Gyors és folyamatos hatás 

akár napi 10 órán keresztül. 

TARTÓS VÉDE
LEM 

AZ EGÉSZ CSA
LÁDNAK  
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kerítéssel vegyük körbe és tanítsuk meg az állat-
nak, hogy ez a vonal nem léphetô át. Segít, ha a 
kerítés fölé kifeszített madzagra csengôket akasz-
tunk, így a kutya is és mi is észleljük majd a tiltott 
határátlépést. Az ültetett növényeket illetôen jobb 
megoldás az elônevelt, koros csemeték választása 
cserjék és fák esetén, ezekben az izgága, kíváncsi 
kutya már nem tud könnyen kárt tenni. Kerüljük 
továbbá a mérgezô vagy tüskés növényeket, külö-
nösen, ha kölyökkutya van a kertben!

SAJÁT ÉLETTÉR A kerti és az emberi szempontok 
mellett a kutya komfortérzetére is gondolni kell, 
nem csupán az eb jó lelkiállapota miatt, hanem 
azért is, mert a rosszul tartott állat unatkozni fog, 
rosszabb esetben frusztrált lesz, ennek pedig min-
dig károkozás, dúlás a vége. 

A kutyának szüksége van saját élettérre, így 
alakítsunk ki neki egy olyan sarkot, kertrészt, ahol 
kedvére töltheti az idôt. Jó ötlet megfigyelni, hogy 
ha egyedül van, hol idôzik szívesen a kutya, és 
ezeket a tereket hagyjuk meg neki, akár például 
a veteményes vagy díszágyás áthelyezése árán. 
A kennel vagy kutyaól helyét is hasonló szem-
lélettel jelöljük ki, legyen ideális pozícióban, ne 
érje tartósan tûzô napsütés és ne legyen huzatos, 
fagyzugos szegletben. Egyes fajták hajlamosak a 
heves játékra, ásásra, kaparásra, az ilyen ebeknek 
alakítsunk ki dühöngôt, aminek a használatára 
részben neveléssel, részben pedig ide elásott, ki-
kaparható csontokkal, jutalomfalatokkal vagy ku-
tyajátékokkal szoktathatjuk.

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
Ne a számunkra felesleges, félreesô, parlagi 
kertrészt juttassuk az ebnek, mert a neki nem 
megfelelô helyen nem fog megmaradni. Az 
eldugott sarkok sem fognak beválni, a kutyák 
szeretik, ha belátják territóriumukat, takarás-
ban nem maradnak meg tartósan. Ráadásul a 
legtöbb kutya szeret az ember közvetlen köze-
lében tartózkodni, nem fog messzire eltávolod-
ni a gazditól. 

A szervesanyag-gazdálkodás és -újrahasznosítás 
nagyon jó példája a komposztkészítés. Manapság 
– nagyon helyesen – újra „divatba jött”. Nem 
bonyolult dolog, azonban nem árt néhány 
szempontot szem elôtt tartanunk, mielôtt 
hozzáfogunk. Nem elég a tudományhoz annyi, 
hogy mindenféle kerti és konyhai hulladékot 
kupacba halmozunk. 

A MINÔSÉGI KOMPOSZT készítésének van né-
hány nagyon fontos alapszabálya.

A kiindulási anyag szerint sokféle eljárás lé-
tezik. Ilyen például a szerves trágya – a tôzeges 
trágyák, a városi zöldhulladék, a szennyvíziszap, a 
háztartási zöldhulladék stb. – komposztálása.

Ezúttal a háztartásban keletkezô zöldhulladék 
okszerû hasznosításáról esik szó.

Az elkészült komposzt beltartalmi értéke min-
den esetben a kiindulási anyag tápanyagtartalma 
szerint alakul és nagymértékben függ a készítés 
módjától. A jól irányított folyamatok mellett na-
gyon jó végterméket kaphatunk.

A komposztálás folyamatában a szerves anya-
gon lévô, vagy a komposztálás alatt oda kerülô 
mikroorganizmusok indítják el a szerves anyag 
bontását. Ezek lehetnek gombák, baktériumok, 
apró talajlakó állatok és földigiliszták is.

A komposzt nem szemétdomb…

Hogyan készítsünk 
jó komposztot?
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ÉRTÉKES ALAPANYAGOK a háztartásban kép-
zôdô zöldség, gyümölcs, fûnyesedék, lombok, 
felaprított ágdarabok. Lehetôleg ne kerüljön a 
komposztálóba diólevél vagy diótermésburok 
(vagy csak nagyon kevés). A dió levelében ugyan-
is olyan allelopátiás anyag van, ami gátolja más 
növények fejlôdését. Mehet bele viszont (a hie-
delemmel ellentétben) fenyôtûlomb is. A tûlomb 
nagyon nehezen komposztálódik, de ez nem baj, 
mert több évig laza szerkezetet biztosít a talaj-
ba forgatás után. A másik jó tulajdonsága, hogy 
savanyítja a talajt, ami a magyarországi talajok 
esetében kifejezetten kedvezô.

Ne kerüljön a komposztba (vagy csak nagyon 
kevés) fa- vagy szalmahamu. Ezeknek az anya-
goknak nincs nitrogéntartalmuk. Túl magas a ká-
liumszintjük és nagyon magas a pH-értékük, ami 
lúgosítja a talajt.

Készíthetô komposzt úgy, ha a kert árnyé-
kosabb részén prizmába rakjuk a zöldhulladé-
kot. Klasszikus prizmaméret a 1,5 méter magas, 

3 méter talpszélességû és bármilyen hosszú priz-
ma. Úgy kell kialakítani, hogy ne legyen levegôt-
len, de ne is száradjon ki. Ágnyesedékkel lehet a 
lazaságát, zöldhulladékkal és fûnyesedékkel pedig 
a nedvességtartalmát növelni. 

A prizma összerakása után be fog indulni a 
melegedési folyamat, a belsô hômérséklet érje el 
a 70-80 Celsius-fokot. Magasabbra nem szabad 
engedni, mert öngyulladás lép fel és hamut gyár-
tunk komposzt helyett. Ha túlmelegedne, locsolni 
kell. Ha nem melegszik, akkor célszerû tömöríteni. 
Ha kialakítottuk a prizmát, friss hulladékot rápa-
kolni már nem szabad. 

Kb. 4-6 hónap múlva át kell forgatni. Ami be-
lül volt, most majd kívülre kerül, és fordítva. Ismét 
elkezdôdik egy melegedési folyamat, de már ala-
csonyabb hôfokon. Pár hónap múlva készen van 
a komposzt.

MÁSIK MÓDSZER, ha ún. komposztálóládát 
használunk, amibôl 2 darabot kell vásárolni. Ami-
kor az egyik megtelik levegôsen, de nedvesen 
megrakott zöldhulladékkal, várni kell 3-4 hóna-
pot, majd át kell forgatni a másik ládába. Ezáltal 
jól átkeveredik a félig kész anyag. Itt is alapvetô 
fontosságú a magas belsô hômérséklet.

Ha levegôtlen a közeg, akkor csak rothadási 
folyamat zajlik, és sosem lesz belôle jó minôségû 
komposzt.

Dr. Lammel Kálmánné

Kerti tipp
A magas hômérséklet a kulcsa a jó komposzt 
készítésének. Ezen a hômérsékleten elpusztul 
minden káros gomba, baktérium és gyommag. 



Lehet enyhébb vagy erősebb a tél, tavasszal és 
nyáron több kártevő is megjelenhet kertünkben.  
Növényeinknek azonban fontos hogy a kártevők ellen 
a környezetre is kímélő lépéseket tegyünk.

Felhasználható: kiskertekben, üvegházakban és 
lakásban dísz-, gyümölcs- és zöldségnövényeken 
megjelenő kártevők (levéltetvek, pajzstetvek, atkák) 
gyérítésére, a szennyeződések és a kártevő marad-
ványok lemosására. Természetes növénykivonatának 
köszönhetően BIO termesztéshez is használható.
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A tavalyi és idei évet elnézve sokan úgy dönte-
nek, hogy nem vágnak neki a világnak, hanem 
inkább a saját otthonaikban, kertjeikben töltik 
a nyarat, és ez nem is mindig rossz ötlet!

Az otthoni nyaralás alatt sem kell lemondanunk a 
strandok, fürdôhelyek szép környezetérôl, hiszen 
mi magunk is kialakíthatunk saját, parkosított, mi 
több, sokkal egyedibb, különlegesebb fürdô- és pi-
henôhelyet, mint egy átlagos strandon. 

HOL LEGYEN? Elsô feladatként át kell gondolni, 
milyen medencét helyezünk el a kertünkben. Nem 
kell feltétlen a nagy épített medencékre gondol-
ni, a sok helyen kapható, felfújható medence is 
kiválóan megfelel a célnak. Figyeljünk arra, hogy 
egyenes, napos területre helyezzük a medencén-
ket és mellette bôven legyen hely növények, kerti 
asztalok, padok, hintaágy elhelyezésére. A meden-
ce alá érdemes régi, használaton kívüli szônyeget 
teríteni, hogy védjük a kilyukadás ellen.

Amint megtaláltuk a helyét, jöhet a mellette 
lévô terület kialakítása. Több megoldás is szóba 
jöhet. Aki a homokosabb helyeket szereti, sza-
bálytalan alakban, leszegélyezve, majd geotex-
tillel borítva, „mini tengerpartot” is kialakíthat. 
Akár a földbe, akár dézsákba növényeket ültethe-
tünk szabálytalanul vagy csoportosan elhelyezve. 

Fontos figyelnünk arra, hogy a medence jól meg-
közelíthetô legyen, szúrós növényekkel ne öleljük 
körbe, mert az egyrészt a medencét, másrészt a 
saját testi épségünket is veszélyezteti.

SZÉP LÁTVÁNYT NYÚJTHAT az otthoni fürdô-
helyünk körül a ma már sok kertészetben kapható 
télálló pálma, visszacsempészve a régebbi nyara-
lások emlékét. Ám aki az édesvízi tavakat kedveli, 
nagy dézsákban náddal, a medence köré pedig 
apró kavicsborítással díszfüveket is elhelyezhet. 
Az interneten, újságokban és könyvekben fellel-
hetô képek nagy segítségünkre lehetnek ebben, 
ahonnan sok ötletet meríthetünk. 

Lehet extrém környezetet is építeni, nem kell 
feltétlenül a megszokott trendeket követnünk, 
hiszen minden kert a tulajdonosától, annak keze 
munkájától egyedi. Érdemes a megkopott ker-
ti bútort is átfesteni, hogy az újdonság erejével 
hasson az új környezetünkben. Gondoljunk a ki-
sebb gyerekekre is, így akár a kerti homokozót is 
a közelbe telepíthetjük, hogy szem elôtt legyenek.

LÁSSUNK HOZZÁ Amennyiben nem dézsakerttel 
szeretnénk kialakítani a parkosított fürdô- és nyá-
ri pihenôhelyünket, érdemes már most nekikezde-
ni az ültetésnek, hogy mire a nyári meleg megér-
kezik, már csak a medencét és a bútorokat kelljen 
elhelyezni a saját üdülôövezetünkben. 

Bujtás Anikó

Otthon nyaralás – medence a kertben






