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Még javában tartott a tél, éppen csak lekerült a ka-
rácsonyi dekoráció a boltokban, amikor január elsô 
napjaiban egy népszerû élelmiszerlánc üzletében 
vásároltam. Nem hittem a szememnek: vetômag-
paletta, virágmagok, tápoldatok és társaik nyoma-
kodtak a polcokon. Értem én, hogy mindjárt itt a 
szezon, január után február és nyakunkon a tavasz, 
no de ennyire? Persze, ha szeptemberben csokimi-
kulások figyelmeztetnek a közelgô ünnepre, miért 
is csodálkozom, ha a szezonális kiskerti termékek 
vásárlásának pressziója is idejekorán elkezdôdik. 
Elvégre sokan térnek be ide nap mint nap, elôbb-
utóbb csak bekerül egy zacskó virágföld vagy kom-
posztált marhatrágya a kenyér és a kifli mellé. 

Már megszoktuk, ha valaminek szezonja van, 
úton-útfélen mindenki árulja. A kereskedô igyek-
szik jól láthatóan kihelyezni, kívánatossá tenni por-
tékáját, hangsúlyozva a kedvezô árát, a vásárlónak 
pedig kényelmes egy helyen beszerezni, amit lehet, 
ráadásul olcsón. Ha netalántán mégsem a legjobb 
minôségû kerti terméket sikerült hazavinnünk, leg-
feljebb bosszankodunk egy kicsit, a következô ta-
vaszra meg elfelejtjük. 

Nem tudom, még nem próbáltam, hogy egy pá 
száz forintos metszôolló például hogyan vizsgázik 
a gyakorlatban, de kíváncsiságból szép csomagolá-
sú virágföldet potom pénzért vettem már. Miután 
kibontottam, a sötét kenôcs állagú, sárhatású „va-
lamibe” eszembe sem jutott növényt ültetni. Ilyen 
ültetôközegben nem sok esélye van a palántának 
a jó startra.

 A mezôgazdasági termékeknél hátráltató kö-
rülmény, hogy számos esetben nem látunk bele a 
tasakba vagy a zacskóba, a csomagoláson feltün-
tetett információ a hobbikertészek számára nem 

mindig értelmezhetô, félreérthetô vagy hiányos. 
Marad egy biztos támpont: az ár. Nyilván akad-
nak kivételek, de tartsuk szem elôtt, hogy a jobb 
minôségû termékek általában többe kerülnek. Nem 
véletlen a mondás sem, olcsó húsnak…

Amikor a Kerti hírmondó februári száma napvi-
lágot lát, még idejében vagyunk. Mielôtt leemelnek 
egy kiskerti árucikket a polcról, ne csak azt vegyék 
figyelembe, hogy mennyire olcsó. Fontolják meg 
azt is, hol vásárolnak. Szinte minden településen 
mûködik gazdabolt, ahol mindent megtalálnak a 
kiskerti nyitányhoz és értékes szaktanácsot is kap-
hatnak a szezonális termékek megvásárlásakor (is). 
Érdemes betérni!

Kellemes kertészkedést, jó olvasást kívánok! 

Gippert Bea
fôszerkesztô

Fontoljuk meg…
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Újra eljött a magvetés ideje. Nézzünk körül egy 
kicsit a mezôgazdasági boltok polcain, idén 
milyen vetômagokat kínálnak. Ezúttal a kezelt 
és kezeletlen magokat vesszük nagyító alá.

MIÉRT IS KEZELIK A MAGOKAT? A termesztés 
célja, hogy egy adott termôterületrôl a lehetô leg-
több egészséges termést takarítsuk be. Ez igaz a 
kiskertekre és a hektárokra is. A talaj elôkészítése 
után a megfelelô vetômag kiválasztása a követ-
kezô fontos döntés, mely igazodik a termesztési 
technológiához (pl. bio). Kezelt vetômaggal idejé-
ben, már csírázáskor felléphetünk a kórokozókkal, 
kártevôkkel szemben. 

A kezelt vetômag esetében beszélhetünk 
klasszikus csávázásról, amelyre többféle anyag 
használható, a növényvédô szereken kívül termés-
növelô anyagok, mikroelemek, hormonok, madár-
riasztók és akár gyomirtó szerek is. A csávázott 
vetômag általában színes bevonatot kap, hogy 
biztosan észrevehetô legyen a kezelés a magon.  
A vetômag tasakján minden esetben fel kell tün-
tetni a csávázásra felhasznált hatóanyagot, a ha-
tósági elôírásnak megfelelôen. Ma a színes tasa-
kos zöldségvetômagok skáláján ilyen vetômaggal 
nem találkozunk, mert egy jogszabályi változás 
miatt kivonásra került az addig engedélyezett 
hatóanyag, amit erre a termékkörre alkalmaztak 
hazánkban. Azonban nagymagvú zöldségeknél, 

szántóföldi kultúrában vetett állományoknál van-
nak ma is engedélyezett csávázószerek. Sajnos 
egyelôre új növényvédelmi stratégiák kidolgozá-
sával lehet tompítani a csávázás hiányát a zöld-
ségkultúrákban. Ez újabb környezeti terheléssel 
járhat, ami nem biztos, hogy a kívánt célt éri el a 
törvényalkotóknál. 

KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIA Jó hír 
azonban, hogy vannak cégek, amelyek ennek el-
lenére keresik az olyan anyagokat és technoló-
giákat, amelyekkel mégis meg lehet valósítani a 
talajban kelô mag védelmét. Egy környezetbarát 
vetômagkezelés megfelelô biológiai védelmet biz-
tosít a csírának. Ez egy organikus vetômagbevo-

Védett vetômagok

Kerti tipp
• Az illóolajok alternatív használatára alkal-

mas a teafaolaj, amely gomba- és vírusölô 
hatásával fokozza a csíra védelmét. Hason-
ló hatással bír a fahéjolaj is. Mindkét olajat 
vetés elôtt kell a mag felületére csepegtetni 
egy kis tálkában, majd eloszlatni. 

• Készíthetünk fekete teából teakivonatot 
úgy, hogy 100 g fekete teát áztatunk be 
1 liter forró vízbe és hagyjuk kihûlni. Csává-
zásra hígítás nélkül használjuk, így a csíra-
betegségekre, baktériumos fertôzésekre és 
egyes kártevôk ellen kaphatunk védelmet. 
Az ökokertészek kamillateával és mezei 
zsurlóból készített teával védekeznek ered-
ményesen. 

• Kicsit megosztó eljárás a humuszos áztatás, 
amikor is a humuszos komposztot jól beáz-
tatjuk és lecsurgatjuk. Ebbe a lébe kerülnek 
a magok, vagy az elsô vetés utáni öntözés-
sel is el lehet végezni a kezelést. Ami miatt 
sikeres lehet az eljárás, hogy sok hasznos 
mikroorganizmust tartalmaz, így a károsa-
kat kiszorítja a talajban.



Lótücsök, vetési  
bagolylepke és 

lószúnyog lárvák ellen

Hatás- és tapadásfokozó 
 adalékanyag atka-,  rovar-,

gombaölő és 
gyomírtó szerekhez 

HELIOSOL

A termékeinket az alábbi listán található
gazdaboltokban tudja beszerezni:
www.biocont.hu/gazdaboltok
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nattal valósul meg, ahol az eljárás során a kezelt 
magfelületen már mikromûanyag-szennyezés sem 
áll fenn, mint a hagyományos csávázás egyes ese-
teiben. Ennek a kezelésnek köszönhetôen a szer 
vetés után kölcsönhatásba kerül a talajban lévô 
vízzel és a magvak mikroelem-felvételét gyorsítja 
fel, amely a növény megerôsödését eredményezi. 
Jó irány egy fenntarthatóbb vetômagkezelés felé. 
Ezek a magok már elérhetôk a mezôgazdasági 
boltokban, a tasakon egyedi piktogrammal jelölve 
az organikus kezelést. Várhatóan egyre több zöld-
ségfajta magja kap ilyen védelmet és ez a mód-
szer szélesebb körben terjed majd el a jövôben. 

Az ökológiai gazdálkodásban eddig sem volt 
használható csávázott vetômag, de ez nem azt 
jelenti, hogy nem lehet kezelni a magokat. Mag-
kezelésre növényi olajokat, illóolajokat vagy miko-
parazita-gombákat alkalmaznak.

DRAZSÍROZÁS Az egyik ismert vetômagkezelési 
módszer a drazsírozás, vagy más néven pillírozás, 
melyet elsôsorban az apró (zeller), vagy formája 
miatt nehezen vethetô (pasztinák) magoknál al-
kalmaznak. A drazsírozóanyagok száradás után 
keménnyé válnak, vetés után a talajnedvesség 
hatására elnyílnak. Intenzív többhetes öntözést 

igényelnek. A drazsírozást követôen a magok 
nagyobb méretûek és gömbölyûek lesznek, így a 
szemenkénti vetés lehetôvé válik. 

Ne felejtsük, hogy a kezelt magok csíraképes-
sége, lombozatának és gyökerének mérete általá-

ban jóval meghaladja a kezeletlen magokét. Minél 
hamarabb és minél magasabb minôségû mikro-
biológiai közösséggel találkozik a mag a talajba 
kerülést követôen, annál erôsebb kapcsolat alakul 
ki a gyökérzet és a talajélet között, ami egészsé-
ges állomány kialakulását eredményezi. 

A mezôgazdasági boltok polcain már egyaránt 
elérhetôk a kezelt vetômagok és az otthoni keze-
lésekhez szükséges szerek is. 

Bors Anita

A hagyományos csávázási módszerek egyike, 
amikor gombaölô rézgálicoldatba áztatják a 
magokat. A rézgálic a biotermesztésben is 
alkalmazható szer, 0,5%-os rézgálicoldatban 
kell a magokat 10-15 percig áztatni. Kereske-
delmi forgalomban kapható a propamokarb 
hatóanyagú, talajfertôtlenítésre és csávázás-
ra is alkalmas készítmény kiskerti kiszerelés-
ben is. 

 Jó tudni!
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A rebarbarát napjainkban sajnos nem sok 
kertben találjuk meg, pedig azon kevés ehetô 
fajok egyike, amely egyfelôl különlegességként 
hasznosítható a konyhában, másfelôl pedig 
nagy méretû leveleivel és színes levélnyelével 
a konyhakertet is díszíti. A rebarbarát eleinte 
gyógynövényként alkalmazták Kínában, majd 
Európában is megjelent, ahol termesztése ma 
már közel 300 éves múltra tekint vissza, míg 
hazánkban több mint 100 éve található meg 
a kertekben.

A kifejlett növény vastag, jellegzetes sárga színû 
karógyökere 1,5 méterre is lenyúlhat a talajba.  
A levelek úgynevezett tôlevélrózsát alkotnak, 
egy pontból sugárirányban nônek, így a növény 
szabályos alakú. A nagy méretû levelek hosszú, 
húsos nyele a tulajdonképpeni fogyasztott rész. 
A 30-60 cm hosszú levélnyelek színe halványzöld 
és pirosas-rózsaszín között változik. Számos apró 
fehér virágból álló virágzata nyár közepén jelenik 
meg, és hosszú heteken keresztül díszíti a növényt. 

SZAPORÍTÁS, TALAJELÔKÉSZÍTÉS Mivel a re-
barbara évelô növény, elegendô egyszer telepíteni, 
azt követôen pedig minden évben újra kihajt a tô, 

A kert dísze 
a rebarbara

Profi 
választás

Keresse a 
gazdaboltok polcain!

Garantált 
minőség



6

ezért jól gondoljuk át, hogy hova ültetjük. Egy-egy 
tônek közel 1 m2 a tenyészterülete, így olyan helyre 
ültessük, ahol nem akadályozza a kertben végzett 
napi tevékenységet és közlekedést. Ez a faj azon 
ritka zöldségféléink egyike, amely jól érzi magát 
részben árnyékos területen is, de az egész napos 
megvilágítás sem tesz benne kárt. 

Kiskereskedelmi forgalomban is megvásárol-
ható a rebarbara magja, általában 1-2 fajta közül 
tudunk választani. A magokat ne a végleges he-
lyükre vessük, hanem neveljünk belôlük palántát 
9-12 cm-es cserepekben. Vetés után 10-14 nappal 
már megjelennek a csíranövények a talajfelszínen. 
Kiültetés elôtt érdemes hozzászoktatni a fiatal nö-
vényeket a kinti körülményekhez, így hamarabb re-
generálódnak az ültetést követôen. Ehhez elegendô 
eleinte naponta pár órára kitenni árnyékos helyre, 
majd pár napra kint hagyni azokat, hogy legalább 
néhány órát a napon töltsenek. Vigyázni kell, hogy 
ilyenkor könnyen kiszáradhat a palánták földje, így 
ügyeljünk az öntözésre. A növények 5-6 leveles ál-
lapotban készen állnak a kiültetésre. 

Egy másik, kiskertben jól alkalmazható szapo-
rítási mód a tôosztás, amelynek során egy idôsebb, 
jól fejlett tövet ásóval, vagy éles késsel egyszerûen 
kettô vagy több részre vágunk, majd a darabokat 
külön ültetjük el. Ez a szaporítási mód a dísznövé-
nyek esetében használatos inkább, de a rebarbará-
nál is jól mûködik, ha gondosan járunk el, és min-
den résznek van elegendô gyökere és hajtásrésze a 
túléléshez. 

ÁPOLÁSI MUNKÁK ÉS SZEDÉS A palánták kiül-
tetését követôen szükség lehet gyomirtásra a fiatal 
növények körül, késôbb azonban a levelek már ár-
nyékot vetnek a területre, így nem kell gyomoso-
dással számolni.

A rebarbara nagy levelei jelentôs mennyiségû 
vizet párologtatnak, gyökérzete azonban mélyre 
hatol a talajban, ezért napi szinten nem igényel 
öntözést. Ezért is érdemes a zöldségtermô ágyások 
szélére telepíteni, mivel egy átlagos zöldségfaj biz-
tosan több vizet kell hogy kapjon, mint a rebarbara, 
amelynek a gyökere könnyen rothadni kezdene a 
nagy vízmennyiségtôl. 

Az ültetés évében hagyni kell a palántákat, 
hogy megerôsödjenek, ezért inkább csak a második 
évtôl kezdjünk szedni. Egyetlen rebarbaratô – meg-
felelô körülmények között – 8-10 évig is szedhetô. 
Idénynövény, tehát csak a tenyészidôszak elsô fe-
lében szedjük, nagyjából a szamócával egy idôben 
kerül a konyhába és a piacokra. Nem véletlen, hogy 
gyakran éppen ez a két faj együtt kerül ízesítésként 
egy termékbe, mivel a szamóca édes ízét a rebar-
bara enyhe savanykássága jól kiegészíti. Április vé-
gétôl június közepéig szedjük a leveleket, amikor a 
levélnyél még nem puha, szivacsos. A leveleket egy 
határozott, felfelé irányuló mozdulattal távolítsuk 
el a növényrôl úgy, hogy a fejlôdô hajtásokat ne 
sértsük meg. Ne használjunk kést, mert a vágás 
után maradó levélrész rothadásnak indul és meg-
betegíti az egész tövet. Kést csak a fogyasztásra 
alkalmatlan levéllemez eltávolításához használjunk. 

Az elsô évben nem szedünk, a második évtôl 
eleinte csak egy-két levelet, majd fokozatosan, a 
növény fejlôdési ütemétôl függôen szedjük a leve-
leket. Szedés után a levélnyelek azonnal fogyaszt-
hatók, de becsomagolva hûtôben akár 10 napig is 
elállnak. 

Kerti tipp
A palánták ültetése elôtt dolgozzunk szerves 
trágyát a talajba. A további években elegendô 
egy-egy lombtrágyakezelést alkalmazni a 
szükséges tápanyagok biztosításához.
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BELTARTALMI JELLEMZÔK A rebarbarát elôször 
gyógynövényként hasznosították. Gyökere gyulla-
dáscsökkentô hatású anyagokat tartalmaz. A leve-
lében és levélnyelében található alma- és citrom-
sav felelôs a savanykás íz kialakításáért. Mindkét 
növényi részben található továbbá oxálsav, amely 
az emberi szervezet számára nagy mennyiségben 
veszélyes. A növény hasznosításakor figyeljünk rá, 

hogy kizárólag a levélnyeleket fogyasszuk, mert a 
levéllemez maga veszélyesen magas oxálsavtar-
talommal rendelkezik. A levélnyélben is található 
oxálsav – igaz, kisebb mennyiségben –, de az arra 
hajlamosaknál ez vesekôképzôdésre hajlamosít, így 
fogyasztását mérsékelni kell. 

Kissé jellegtelen, de határozottan savanykás 
íze valamilyen édesebb gyümölccsel kombinálva 
igazi különlegesség. Pitékhez, krémekhez, de gyü-
mölcslevesben és fagylaltban is jól használható.

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp
A téli hónapok enyhébb fagyait takarás hiá-
nyában is károsodás nélkül elviseli, és igen 
korán, már 4-5 °C-os átlag napi hômérséklet-
nél elkezd hajtani. Keményebb éjszakai fagyok 
esetén célszerû egy egyszerû szalmás taka-
rást, vagy mulcsozást alkalmazni. 
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A gyümölcsfák metszése az egyik legnagyobb 
szakértelmet igénylô munkafolyamat.  
A rendszeres metszés biztosítja a kiegyensúlyozott 
gyümölcshozamot és lehetôvé teszi, hogy a korona 
egésze szellôs és egészséges maradjon. Ahányféle 
gyümölcs, annyiféle metszési technika létezik, 
amit a gyümölcsfák kora szerinti különbségek is 
befolyásolnak.

Metszés történhet a gyümölcsfák nyugalmi 
(lombtalan állapot) vagy vegetációs (nyár folya-
mán) idôszakában. A nyugalmi idôszakban vég-
zett metszés kedvezô hatást gyakorol a kihajtás-
ra, erôteljesebb regenerációt vált ki, míg a zölden 
végzett metszés kevésbé serkenti a kihajtást, sôt 
gyengíthetô vele a fa növekedési erélye. Ezen 
idôszakokban különbözô idôpontokat választha-
tunk, ami jelentôs hatással van a gyümölcsfák 
további fejlôdésére.

ELÔSZÖR ÜLTETÉSKOR A gyümölcsfaoltványok 
telepítése akár ôsszel, akár tavasszal történik, 
addig ne nyúljunk hozzájuk, míg tavasszal a 
nedvkeringés meg nem kezdôdik a szövetekben, 
és a rügyek duzzadni nem kezdenek. A korona-
alakító metszés elsô lépéseit ekkor végezzük el, 
ami körülbelül a március közepe és április köze-
pe közötti idôszakra esik. A termôre fordulásáig 
minden nyáron célszerû hajtásválogatást végez-
ni több alkalommal. Túl erôs hajtásnövekedés 
és gyenge elágazási hajlam esetén hasznos a 
hajtások visszavágása. A zöldmunkák módját és 

erôsségét befolyásolja az adott gyümölcsfaj és 
a kialakítandó koronaforma. A korona kialakítá-
sának éveiben általában szükség van lombtalan 
állapotban végzett fás metszésre is, de ezt sem-
miképpen ne télen végezzük, hanem tavasszal, 
közvetlenül a rügyfakadás elôtt.

TERMÔRE FORDULT NÖVÉNYFAJOKNÁL A ter-
mô, idôsebb gyümölcsfák koronájának metszé-
sénél arra kell törekedni, hogy annak minden 
részét érje a napsütés és a permetlé is eljusson 
mindenhová. Termôre fordulás után, a fenntartó 
metszés idôpontjának megválasztásánál határo-
zottan különbséget kell tenni az almatermésû és 
a csonthéjas gyümölcsfajok között. A gyümölcs-
fák metszését leghamarabb az almatermésûek-
kel érdemes kezdeni, ezek nem érzékenyek a 
hidegben fertôzô gombákra, amelyek egyébként 
a sebfelületeken keresztül fertôznek. Az almater-
mésû növényfajokat azokon a napokon metsz-
szük, amikor fagypont felett van a hômérséklet. 
Fagypont alatt ugyanis kezünkkel megfogva a 
fákat, kárt tudunk okozni azzal, hogy a szövetek-
ben lévô nedvesség lokálisan felmelegszik, majd 
újból lehûl. Ezt követik a csonthéjasok, melyeket 
tavasszal virágzás elôtt vagy akár virágzás köz-
ben is metszhetünk, a lényeg az, hogy minél kö-
zelebb legyünk a virágzáshoz, és ne kezdjük el a 
munkát március 10. elôtt, vagy a másik alkalmas 

Gyümölcsfák metszése: mit, mikor?

Kerti tipp
A lemosó jelleg a bôséges lémennyiséget 
is jelenti, vagyis a fa minden részét, így a 
metszési felületeket is bevonja a permetlé, 
és az is ad egy védelmet a kórokozók/kárte-
vôk ellen. Kiskertekben, kevesebb fa kezelése 
során ezt jól lehet idôzíteni.
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biztos védelem

megelőzé
s

ALFA SOLO

A biztos védelem

egyetlen útja a szigorú

megelőzé
s.

Használja az

ALFA SOLO-t!

idôpont nyáron van, közvetlenül a szüret után. 
Fontos, hogy minél közelebb vagyunk a hideg, 
csapadékos idôjárású télutóhoz, annál nagyobb 
a veszélye a baktériumos, de fôként a gombás 
fertôzések terjedésének. 

MINDENKÉPP TÁVOLÍTSUK EL A gyümölcsfák 
gyökereibôl, a törzs tövébôl gyakran sarjak tör-
nek elô, melyek gyorsan nônek és sok tápanyagot 
vonnak el a fáktól, de kórokozók és kártevôk ter-
jesztôi is lehetnek, melyeket tôbôl mindenképp 
el kell távolítani. Az idôs vagy esetleg erôsen 
metszett gyümölcsfák vízhajtások kihajtásával 
újulnak meg. A vízhajtásokat meg kell ritkítani és 
arasznyira vissza kell metszeni.

SEBKEZELÉS FONTOSSÁGA A metszés után a 
fákon rengeteg sebzést ejtünk. Ezek a felületek 
a fa sebgyógyító képességétôl és az idôjárástól 
függôen rövidebb-hosszabb ideig utat nyit-
nak a különbözô, káros mikroorganizmusoknak. 
Kiemelt fontosságú a metszési sebek kezelése, 

melyeket be kell kenni olyan sebkezelô anyaggal/
pasztával, amely távol tartja a vizet és a levegôt, 
vagyis fertôtleníti és lezárja a keletkezett sebet. 
A gyakorlat során általában azt javasolják, hogy 
az 1 cm átmérôt meghaladó vágott felületeket 
érdemes kezelni. Fontos, hogy a metszést lehet 
úgy is idôzíteni, hogy a befejezésekor idôszerû 
legyen a rezes lemosó permetezés. 

Dr. Karacs-Végh Anita
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A bogyós gyümölcsök lassan kiszorulnak az 
üzemi területekrôl a házikertekbe magas 
kézimunka-igényük miatt. Különösen vonatkozik 
ez a málnára is. A málnafajták között egyre 
kedveltebbek a kétszer termô, sarjon termô 
fajták, melyeket folyton termô néven ismernek 
a kiskerttulajdonosok. A hagyományos és a 
folyton termô fajták növényvédelme kicsit 
eltérô, hiszen hosszabb ideig igényelnek esetleges 
növényvédelmi beavatkozást. 

MÁLNAMOZAIK Vírusfertôzés okozza. A mál-
naleveleken szabálytalan alakú, sárga színû el-
mosódott foltok, rajzolatok fejlôdnek, melye-
ket gyakran levéldeformáció is követ. A vírus 
az anyanövényekbôl kerül a sarjakba, általában 
fertôzött szaporítóanyaggal jut a kertekbe. Több 
vírus is fertôzheti a málnát, tüneteik alapján nem 
különíthetôk el. A fertôzött növény nem gyógyít-
ható, észlelés után mielôbb gyökérzettel együtt el 
kell távolítani a fertôzött növényt és a már kifejlô-
dött sarjait is, és meg kell semmisíteni.

AGROBAKTÉRIUMOS GYÖKÉRGOLYVA és 
AGROBAKTÉRIUMOS VESSZÔGOLYVA (Agro-
bacterium tumefaciens, A. rubi) A gyökérgolyva 
számos fás növény mellett a málna gyökerén, 
gyökérnyakán okoz különbözô méretû daganato-
kat, melyek felülete egyenetlen, karfiolszerû, kez-
detben puha, hamar megfásodik, megkeményedik. 

A vesszôgolyva a vesszôn bárhol keletkezhet, 
kezdetben a daganatokat fedi a kéregszövet, mely 
késôbb felhasadozik. Mindkét baktérium sebzése-
ken keresztül hatol be a növénybe (pl. metszés), 
és szétterjed az edénynyalábok segítségével. 
A golyvás részek levágása nem mentesíti a kór-
okozótól a növényt. Metszéskor a metszôol-
ló vágófelületén lehet a kórokozót terjeszteni. 
Fertôzött talajból és fertôzött szaporítóanyaggal 
kerül be az állományba a baktérium. Az észlelt 
golyvás növényeket gyökérzetükkel együtt kiásás 
után meg kell semmisíteni, nem gyógyítható.

MÁLNA DIDIMELLÁS BETEGSÉGE (Didymella 
applanata) A málna növény valamennyi föld fe-
letti részét fertôzi. Zöld hajtásokon a rügyeket 
körbeölelôen ovális, bordó színû elszínezôdést 
okoz, a folt színe késôbb megsötétedik, a fásodást 
követôen az epidermisz ezüstszínû, világosszürke 

A málna betegségei

Vírusos málna

Didimellás málnalevél 

Egészséges málna
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lesz, felválik, benne apró fekete pontok fejlôd-
nek. Erôs fertôzést a talajhoz közeli hajtásrészen 
szokott okozni. Rügyek elhalását is kiválthatja. 
Megfertôzi a leveleket, azokon V alakú barna el-
halás jelenik meg, de levélnyélelhalást is okozhat. 
A megfásodott áttelelô szárakon tartja fenn ma-
gát a gomba. Ennek megakadályozása céljából kell 
a málnát még nyáron, a szüret után mielôbb meg-
metszeni, a letermett szárait (fertôzési forrást) 
tôbôl eltávolítani és megsemmisíteni. Rügypat-
tanáskor réz-oxiklorid, réz(l)oxid és réz-hidroxid 
hatóanyagú (pl.: Champion Gold, Nordox 75 WG) 

permetezés segít az áttelelô gombaalakok ha-
tástalanításában. Vizes körülmények kedveznek 
fertôzésének, a szellôs, széljárta növényállomány-
nyal segíthetjük a lombozat gyors felszáradását.  
A málna öntözését, mely nélkülözhetetlen a sike-
res termesztéséhez, reggeli vagy délelôtti órákban 
végezzük, esti órákban soha. Tartósan esôs idôjá-
rásnál a járványt a lemosó permetezésnél ajánlott 
réz hatóanyagú, kontakt hatású szerek mellett az 
Universalis, Chorus 50 WG, Signum WG vagy a 
Quadris felszívódó szerekkel is le lehet állítani.

MÁLNA LEVÉLFOLTOSSÁGA (Elsinoe veneta, 
Mycospherella rubi) Mindkét gomba kóroko-
zó a málna levelein és hajtásain okoz foltoso-
dást. Az egymástól elhatárolt foltok színben és 
méretben különbözôek. A mikoszferellás foltok  
2-3 mm-esek, szegélyük barna, közepük világos-
szürke, bennük apró fekete pontok figyelhetôk 
meg, a gomba szaporító képletei. Az elzinoés fol-
tok a levélen aprók, csupán 1-2 mm nagyságúak, 
kezdetben lilásvörös színûek, késôbb a foltok kö-
zepe kifehéredik, határozott szegéllyel rendelkez-
nek. A zöld hajtáson is hasonló foltok fejlôdnek, és 
a már megfásodott vesszôkön is láthatók a foltok.  
A gomba a lehullott leveleken és a beteg, fertôzött 
vesszôkkel telel át. A didimellás betegség elleni 
kezelések ezen levélfoltbetegségek ellen is hatá-
sosak.

BOTRITISZES BETEGSÉG (Botrytis cinerea) 
A málna gyakori és súlyos betegsége, mely virág-, 
levél-, levélnyél-, hajtás- és terméselhalást is 
okoz. A kórokozó a málna mellett sok más növényt 
is fertôz. Málnánál kétségtelen, hogy a termésen 
okozott fertôzése a legismertebb, és a legsúlyo-

Kerti tipp
A kétszer termônek nevezett fajták elônye a 
szinte folyamatos termésképzés és érés, ami 
megnehezíti a felelôsséggel végzett kémiai 
védekezés lehetôségét. Permetezés elôtt fo-
kozottan ellenôrizzük a növényvédô szer élel-
mezésügyi várakozási idejét.

Botritiszes málnabogyó

Didimellás málnavesszô
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sabb kárt is azokon figyelhetjük meg. A fertôzés 
virágzás alatt történik, a virágfürtön a kocsány, a 
virág elhal, a zöld bogyók töppednek, aszalódnak. 
Az érésnek indult fertôzött málnabogyók mattá 
válnak, megpuhulnak, az érett állapot ellenére a 
bogyó nem húzható le a vacokról. A bogyó bel-
sejében a vacok elpuhult, elbarnult, és a vacokkal 
érintkezô része is barnán elszínezôdött, bár ennek 
kívülrôl semmi tünete nem észlelhetô. Magas pá-
ratartalom esetén gyorsan kifejlôdik a fertôzött 
bogyókon a szürke színû dús gombagyep, ami  
1-2 nap alatt teljesen felemészti a bogyót. A kór-
okozó a málna fertôzött, le nem metszett ré szein 
telel. Legnagyobb veszély a virágzás idején áll 
fenn. Hûvös, esôs idôjárás, a vizes növényi felü-
let kedvez terjedésének, járványok kialakulásának. 
A kétszer vagy folyton termô málnafajtáknál a 
virágzás ideje hosszú, folyamatos, ezért ez a be-
tegség jelentôsebb, mint a hagyományos egyszer 
termô fajtáknál. A gomba a terméseket sebzések 
nyomán fertôzi (kártevôk), míg az érett bogyóknál 
a bogyó sértetlen felszínén is képes behatolni.

Szellôs, levegô átjárta állományt alakítsunk ki, 
az állományban helyes telepítéssel és metszéssel. 
Esô, öntözés után biztosítsuk a lombozat, a bo-
gyók mielôbbi felszáradását. Ennek elérésére be-
vált módszer a málnasorok fóliával történô védése 
esô ellen. Virágzáskori fertôzés ellen hatásosak a 
Chorus 50 WG, a Switch 62,5 WG és a Quadris, 
Universalis, Chorus 50 WG, Texio 500 SC felszívó-
dó gombaölô szerek.

Dr. Némethy Zsuzsanna

ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.

Egészséges málna
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Eljött a kertekben a szôlô metszési idôszaka. 
Nagyüzemekben ez a mûvelet gyakorlatilag a 
lombhullástól fakadásig tart, házikerti szinten 
azonban elegendô a metszést február végére, 
márciusra idôzítenünk. Ilyenkor a komolyabb téli 
fagyok idôszaka már elmúlt, rügyvizsgálatokkal 
pedig meg lehet gyôzôdni az áttelelés 
körülményeirôl (1. kép).

FELTÉTLEN SZÜKSÉGES METSZENÜNK? Fel-
merülhet a kérdés, hogy lehetne ezt a munka-
igényes mûveletet elkerülni. A termesztett kerti 
szôlô ôse, a ligeti szôlô a természetes eurázsiai 
élôhelyein valóban metszés és mindenféle egyéb 
beavatkozások nélkül érleli be termését. Metszés 
nélkül azonban a hajtások növekedése visszafo-
gott, a fürtök és bogyók mérete kisebb lesz, a 
beérés mértéke is elmarad a metszett növények 
szintjétôl. 

HÁNY RÜGYET HAGYJUNK? Alapvetôen két 
dolgot kell figyelembe vennünk: a tôkénként 
meghagyott rügyek számát (rügyterhelés), vala-
mint ennek elosztását a különbözô hosszúságú 
vesszôkön. A rügyterhelés a tôke méretétôl, ko-
rától függôen jellemzôen 10–30 rügy/tôke között 
változik hazánkban. Figyelembe kell vennünk a 
tôke kondícióját is. Amennyiben a tôkén számos 
gyenge, 5 mm-nél kisebb átmérôjû vesszô talál-
ható, célszerû a terhelést csökkenteni, míg erôs 
vesszôk nagy száma esetén növelni. 

A helyes metszéshez ismernünk kell a kü-
lönbözô helyzetû rügyek termékenységét. Az 
alsó néhány rügyben jellemzôen kevesebb fürt-

kezdemény van, mint a felsôbb rügyzónákban.  
A legtermékenyebb rügyek a 8-12. rügyemele-
teken találhatók. Ebbôl kifolyólag kevesebb ter-
mésre számíthatunk, amennyiben pl. 20 rügy/
tôke terhelés esetében 10 db 2 rügyes metszési 
elemet (csapot) hagyunk meg, mintha ugyanezt 
a rügyszámot 2 db 10 rügyes szálvesszôn hagy-
nánk meg. Összefoglalva tehát a rövid metszési 
elemekkel a hozam mérsékelhetô, a hosszú ele-
mekkel pedig fokozható. 

A SZÔLÔFAJTA SZEREPE A kis hozamú szôlô-
fajták (pl. Szürkebarát, Tramini, Cabernet franc) 
esetében jó megoldás lehet a szálvesszôs met-
szés, amelyet jellemzôen comb- vagy ernyômû-
velésen tudunk megvalósítani. A bôtermô, nagy 
fürtû Kárpát-medencei, vagy balkáni eredetû 
fajták (Furmint, Ezerjó, Kadarka) esetén ezzel 
szemben célszerû rövidebb metszési elemeket 
meghagyni pl. különbözô törzsmagasságú kor-
donmûveléseken. Fontos kiemelni, hogy néhány 

Ötletek a szôlô metszéséhez

Hagyományos európai fajták esetében ko-
moly gondot jelent a metszés elhagyása 
miatt kialakuló jelentôs gombás fertôzési 
nyomás (peronoszpóra, lisztharmat, szürke-
rothadás). A nehezen kezelhetô, önárnyékoló 
lombozatban ilyenkor a termés mérete és 
minôsége is elmarad a metszésben részesí-
tett tôkékhez képest. 

 Jó tudni!

1. kép: Téli fôrügykár jól látható a 
rügyek hosszmetszeti képén

2. kép: Középmagas kordonmûvelés 
rövid (csapos) metszéssel

3. kép: A kimagasló hozamú  
lugastôkék túlterhelése kerülendô
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nagy fürtû, keleti származású csemegeszôlô (pl. 
Afúz Ali, Kecskecsecsûek), jóllehet a termôké-
pesség és fürtméret rövid metszést indokolna, 
viszont e fajták alsó rügyei alig termékenyek, így 
esetükben is hosszú metszés javasolható.

JELLEGZETES TÔKEMÛVELÉSMÓDOK A kor-
donmûvelések közös jellemzôje az általában 
vízszintesen, egy vagy két irányban elágaztatott 
több éves szárrész, vagyis kordonkar. Különbözô 
törzsmagasságban ismertek, 40 cm-tôl egészen 
közel 2 méteres szintig. 

A kordonmûveléseken jól alkalmazhatók rö-
vid vagy váltómetszések (rövid és hosszú elemek 
kombinációja) (2. kép). 

Ide tartozik a házikertekben ismert számos 
lugasforma is, amelyek esetében különösen fon-
tos figyelnünk a túlterhelés elkerülésére (3. kép).

COMBMÛVELÉS, ERNYÔMÛVELÉS A kis fürtû, 
nyugat-európai borszôlôfajták termesztésében 
a legjobb megoldás az el nem ágaztatott törzsû 

tôkeformák meghagyása, melyek közül hazánk-
ban leginkább a középmagas, magas törzsû er-
nyômûvelések, míg a világban sokfelé a comb-
mûvelések egyik típusa, az ún. Guyot-tôkeforma 
népszerû. Ezek közös tulajdonsága, hogy a törzs 
csúcsi részén egy, vagy kettô hosszú szálvesszôt 
hagyunk meg, amelyet vízszintesen, vagy ívesen 
lekötünk. A szálvesszô alatt a metszés folyto-
nossága érdekében szükséges kétrügyes ugar-
csapot is meghagyni (4. kép).

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

4. kép: Ernyômûvelés ívelt, hosszú szálvesszôk 
és ugarcsapok meghagyásával
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A gyümölcsfákat károsító levéltetvek 
több érdekes és különleges tulajdonsággal 
rendelkeznek, melyek egy része a sza po ro dá-
sukkal, más része a táplálkozásukkal függ össze. 
A legtöbb gyümölcsfélének megvan a saját 
levéltetûfaja, de életmódjuk azért nagyban 
hasonló, és az ellenük való védekezés sem 
különbözik egymástól.

A LEVÉLTETVEK apró, kecses, lágy testû szárnyas 
vagy szárnyatlan rovarok. Szúró-szívó szájszervük 
a szipóka, amivel a növényben áramló nedvekkel 
táplálkoznak. Tavasszal a gyümölcsfákon telelô 
tojásokból kikelô ôsanyák szaporodásával kezdô-
dik a kezdetben szárnyatlan egyedekbôl álló ko-
lóniák gyors növekedése. Rendszerint a hajtások 
csúcsi, pattanó rügyeit, friss leveleit, virágbim bóit, 
zsenge terméskezdeményeit támadják. Néhány 
szárnyatlan nemzedék után szárnyas alakok jelen-
nek meg a telepekben, biztosítva a faj számára a 
terjeszkedést. Hogy mi indítja el a szárnyas alakok 
kialakulását? Nem tudni pontosan, de bizonyára 
összefüggésben van az adott helyen kimerülô 
táp anyag mennyiséggel, vagy egyszerûen, a soka-
ságuknál fogva „egymás idegeire mennek”, eset-
leg egyesek már nem férnek a táplálékforráshoz 
sem, ezért tovább kell állniuk.

EGYIKRÔL A MÁSIKRA Ez az egyik jellegze-
tességük tehát, ami a táplálkozással kapcsola-

tos, vagyis az, hogy a szárnyas alakok a telelô 
növényeikrôl, ahol kezdetben károsítottak, egy 
idô múlva meghatározott nyári tápnövényekre 
vándorolnak, de természetesen a kivétel erôsíti a 
szabályt alapon, egyesek ugyanannál a fajnál vagy 
családnál maradva települnek át másik növényre. 
Tápnövényváltásukkal függ össze a nagyon kár-
tékony vírusterjesztô tulajdonságuk, ugyanis a 
szipókájukra ragadt, vagy a gyomornedvükben 
felgyülemlett, beteg növényekrôl származó vírust 
átviszik az egészséges növényekre. Az egyik leg-
veszélyesebb vírus a csonthéjasok sharka- vagy 
himlôvírusa, melynél az átfertôzésre elegendô le-
het már egy pár másodperces próbaszívás is. 

TÖBB GENERÁCIÓ A másik jellegzetességük a 
szaporodásuk. A teljes életciklusuk alatt, ami leg-
többször egy év, több generáció fejlôdik, amely 
során tavasszal szûznemzéssel, klónozással sza-

A gyümölcsfélék fôbb levéltetû-kártevôi

Ôszibarack torzult levelei a levéltetû-károsítás  
következtében

Néhány gyümölcsfaj a rájuk jellemzô levéltetûfajokkal
Gyümölcsfaj Levéltetûfaj Nyári tápnövény / egyéb

Alma Zöld alma-levéltetû Élete az almástermésûekhez kötött 
Levélpirosító alma-levéltetû Júliusban már téli tojás alakban van

Körte Hamvas körte-levéltetû Galajfajok

Szilva Hamvas szilva-levéltetû Másik szilvafa, nád, kékperje 
Sárga szilva-levéltetû Fôleg fészkesvirágzatúak

Cseresznye, meggy Fekete cseresznye-levéltetû Galaj- és veronikafajok

Ôszibarack Fekete ôszibarack-levéltetû Élete az ôszibarackhoz kötött
Zöld ôszibarack-levéltetû Lágyszárúak széles köre

Ribiszke Levélpirosító ribiszke-levéltetû Tisztesfû, árvacsalánfélék
Málna Kis málna-levéltetû Élete a málnához kötött
Dió Sárga és nagy dió-levéltetû Életük a diófához kötött
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porodnak, így csupa nôstény egyedekbôl álló, 
elôször szárnyatlan, majd szárnyas nemzedékek 
váltják egymást. A szaporodási ciklust mindössze 
egyetlen olyan nemzedék zárja, ahol a nôstény, 
valamint a hím egyedek is feltûnnek, és az ivaros 
szaporodás során, mintegy feltéve az i-re a pon-
tot, tojást raknak, mégpedig a rájuk jellemzô gyü-
mölcsfa fás részeire, a rügyek közelébe, ahol ily 
módon telelnek, és ahonnan tavasszal újrakezdik 
életciklusukat.

A levéltetvek jelentôs tápanyagvesztesé-
get tudnak elôidézni, gyakran a hajtások, levelek 
erôsen görbülnek, torzulnak, csavarodnak a kár-
tételük következtében. Mivel tápanyagot vonnak 
el, a hajtások növekedési erélye gyengül, ezért 
érdemes, a vírusterjesztés miatt pedig nagyon 
ajánlott az ellenük való védekezés. Míg az olaj ha-
tóanyag-tartalmú lemosók, mint pl. a Nevikén, az 
Agrokén kora tavasszal a telelô tojásokat gyérítik, 
addig a különbözô fejlettségû rovarok ellen a ve-
getáció során bevethetô szabadforgalmú növény-
védô szerek a Full 5 CS, Karate Zeon 5 CS, Lamdex 

Extra, Mospilan 20 SP, Spilan 20 SG, Pirimor 50 
WG, Teppeki, Vegarep EC lehetnek. 

A katicabogarak és lárváik, a levéltetvészô 
fürkészdarazsak, a futrinkák, a zengôlegyek lárvái, 
a fátyolkák, a virág- és egyéb ragadozó poloskák, 
és a madarak is a levéltetvek természetes ellensé-
gei, ezért próbáljuk kímélni ôket.

Taxner Ágnes

Kerti tipp
A levéltetvek elleni védekezésben fontos 
stratégia, hogy a rovarok felszaporodásának 
kezdetén védekezzünk, mert a túlszaporodott 
kolóniák miatt erôsen besodródott, csavaro-
dott levelek közé a permetlé már nem jut el. 
A kártevô megjelenése sárga színcsapdával 
nyomon követhetô. Vírusterjesztésük miatt a 
szüret után betelepülô kolóniák elleni véde-
lemre is szükség lehet! 
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Örökzöldek nélkül a kert az ôsz végén kopasz-
szá, dísztelenné válik, és egészen tavaszig 
látnivaló, lélekmelengetô növénydekoráció 
nélkül maradnak a háziak. Azt azonban sokan 
hajlamosak elfelejteni, hogy bár a téli hónapok 
nem a kertészet fôszezonját jelentik, de munka 
ilyenkor is akad, mégpedig az örökzöldek körül, 
hiszen ezek a növények télen is vegetálnak, 
anyagcseréjük mûködik, vagyis szükségük van 
ellátásra, olykor pedig védelemre! Amennyiben 
eddig elmaradtak ezek az ápolási teendôk, még 
nincs késô pótolni ôket!

Az örökzöld növények szinte minden kertben kö-
telezô tartozékok, hiszen alig találni birtokot, ahol 
ne lenne pár fenyôféle, egy-két tuja, vagy egyéb, 
télen is leveles cserjeféle. Az örökzöldek fontos 
szerepet töltenek be a kertben, ezek a növények 
biztosítják ugyanis, hogy hogy a látkép a kopár és 
szürke téli hónapokban is életteli, színes legyen. 

TÉLEN IS ÖNTÖZNI A tél fô ártalmának a legtöb-
ben az alacsony hômérsékletet tartják, ám érde-
kes módon az örökzöld növényekre nem elsôsor-
ban a fagy jelent veszélyt, hanem a kiszáradás. Ez 
persze összefügg a zimankóval, hiszen amikor a 
talaj mélyebb rétegeit is érintô fagy miatt a közeg 
nedvességtartalma szilárddá, vagyis jéggé válik, 
akkor a növények már nem tudják azt felvenni, 
hasznosítani. Téli aszály erôs mínuszok nélkül is 
kialakulhat, ha például hosszabb ideig nem érke-
zik csapadék, ebben a tél nem igazán különbözik 
a nyártól. A feladat tehát adott, örökzöldjeinket 
télen is öntözni kell, ám nem mindegy, hogyan. 

ENYHE NAPOKON A vízkijuttatást értelem-
szerûen nem tanácsos elvégezni fagyos idôszak-
ban, vagy akkor, ha az elôrejelzések szerint kemény 
mínuszok várhatók. A manapság egyre gyakoribb 
enyhe periódusokban azonban akcióba lehet lépni, 
és ha a várható napi hômérséklet legalább 5 Cel-
sius-fok, akkor elôvehetjük a kannákat. A mûvele-
tet a nap közepén, délben, kora délután végezzük 
el, ilyenkor a hajnali fagyok már enyhültek, a talaj 
felengedett, ugyanakkor még elég távoli az esti 
visszahûlés, így a növényeknek több óra áll ren-
delkezésükre, hogy felvegyék a vizet. 

A mennyiséget tekintve a téli öntözés nem kü-
lönbözik a nyáritól, így legyen annyi, mintha egy 
száraz nyári periódusban tennénk ugyanezt. Mivel 
a visszatérô fagyok miatt a legtöbb udvarban a 
kerti csap februárban még el van zárva, hasz-
náljunk vödröt vagy kannát, így a mennyiséget is 
pontosabban adagolhatjuk. 

Örökzöldek téli ápolása

Kerti tipp
Külön figyelmet kívánnak a tavaly ôszi telepí-
tésû örökzöldek, ezek ugyanis még nem gyö-
kereztek be tökéletesen, így számukra nagyon 
fontos a fejlôdést elôsegítô vízellátás.
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• kiváló minőségű csirketrágya
• jobb minőségű és 30%-kal nagyobb termést biztosít
• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető granulált forma
• hőkezelt, kórokozómentes, nincs szaga, nincs benne gyom
• gyors és erőteljes gyökeresedés
• alacsony dózis: 7,5 kg / 35 m2; vagy 25 kg / 170 m2; 1,5 kg / 1-8 palánta

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

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

PÁRÁSÍTÁS Az öntözéssel együtt a párásítást is 
jó ötlet megejteni, ez egyszerûen a növények vizes 
permetezését jelenti. Ez azért is áldásos, mert a 
fûtésszezon miatt a levegôben sok a kéményekbôl 
származó korom és mikrorészecske, melyek a nö-
vényi részeken lerakódva gátolják a gázcserét és 
a fotoszintézist, az örökzöldek pedig mindkettôt 
végzik télen is!

VÉDELEM Az öntözés mellett a kijuttatott víz 
hasznosulásának elôsegítése is fontos, itt jön kép-
be a párolgást visszafogó mulcsolás, ami ráadásul 
szigetelésként is mûködik, így a hidegebb napokon 
a zsengébb példányok fagysérüléseit csökkenti, 
késlelteti. A mulcs ideális esetben 5-15 centiméter 
vastagon kiszórt fenyôkéreg-zúzalékot, faforgá-
csot vagy zúzott követ jelent, téli használatra a 
szervesanyag-alapú mulcsok valók, ezek hômeg-
tartó képessége jobb, a kôfélék viszont dekoratí-
vabbak.

Javasolható óvintézkedés még az örökzöldek 
szélvédelme, az intenzívebb légmozgás ugyanis 
szárító hatású, a legtöbb tuja és fenyô pedig a 
kifejezetten párás körülményeket kedveli, a gya-
kori tujabarnulások hátterében is sok esetben a 
hajtások szárazsága, a párahiányos környezet 
áll. Jó megoldás a szakboltokban kapható ún. 
Raschel-háló, amit a növényre kell teríteni, ez 
megvédi a szélártalmaktól az adott példányt, rá-
adásul a zöld háló alig észrevehetô, nem csúfítja el 
a látványt. Vidéken gyakran készítenek a gazdák 
házilag is szélárnyékolót, nádból, kukoricalevélbôl, 

növényi nyesedékbôl, ez szintén hatékony, ám az 
esztétikát tekintve gyengébb, mint a háló.

ÓVATOSAN Tipikus téli ártalom a hó, és az ónos 
esô után lerakódó jégpáncél, ezek azonban nem 
azért veszélyesek, mert fagykárokat okoznak! 
A hajtásokra nehezedô hó letörheti, elhajlíthatja 
az ágakat, utóbbival akár maradandó esztétikai 
romlást elôidézve. A jégréteg sem a hideg miatt 
okoz problémát, hanem azzal, hogy hermetikusan 
elzárja a növényi részeket a levegôtôl, így akadá-
lyozza a gázcserét. Mindkét esetben az óvatosan 
elvégzett ütögetés, rázás a megoldás, melyet kéz-
zel, vagy például egy cirokseprûvel, hosszú bottal 
végezhetünk el.

BALKONON Végül pedig essen szó a terasz vagy a 
balkon cserepes örökzöldjeirôl is! Ezeknél a példá-
nyoknál a fagykárok a legszámottevôbbek, még-
pedig azért, mert az edény kis térfogatú földje 
hamar áthûl, és a gyökerek végzetesen károsod-
hatnak. A megoldás a szigetelés, állítsuk a csere-
pet egy darab hungarocellre vagy egy deszkára, 
oldalról tekerjük körbe buborékfóliával vagy fehér 
vászonanyaggal, a föld felszínére pedig szórjunk 
mulcsanyagot. Az edény, cserép alját ne csoma-
goljuk be, hiszen ezeket az örökzöldeket is öntözni 
kell, a fölösleges víznek pedig ki kell jutnia! Vigyá-
zat, a cserepes örökzöldek télen is napégést szen-
vedhetnek, ha tûzô napos helyre kerülnek, ezért 
gondosan válasszuk meg helyüket a teraszon, 
balkonon!

Megyeri Szabolcs
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A kerti majoránna nagyon népszerû fûszernövény, 
számos módon felhasználják a gasztronómiában, 
de kellemes aromájú virágzó hajtásai 
gyógyhatással is rendelkeznek. Eredetileg 
Délnyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában honos, 
Magyarországon vadon nem fordul elô, de meleg, 
napos helyeken nálunk is kiválóan termeszthetô.

KINÉZETE A kerti majoránna, latin nevén Majo-
rana hortensis vagy Origanum majorana a Lamia-
ceae (ajakosok) családjába tartozó alacsony, bok-
ros habitusú növény. Hajtásai 25-50 cm magasra 
nônek, dúsan elágazók, a fiatalabbak szürkészöl-
dek, az idôsebbek barnásvörös színûek. Levelei 
kicsik, tojásdadok, ép szélûek, szôrözöttek, meg-
dörzsölve jellegzetes illatúak. Álfüzérekben álló 
apró virágai fehérek vagy halvány rózsaszínûek, a 
virágzatban fejlôdô ún. murvalevelek hónaljában 
ülnek. Ezek a murvalevelek kerek vagy tojásdad 
alakúak, négy sorban szorosan egymáshoz simul-
nak, és ugyancsak nagyon aromásak. A növény 
magjai nagyon aprók, vörösesbarna színûek, csí-
rázóképességüket 3-5 évig ôrzik meg.

ÉRTÉKES NÖVÉNYI RÉSZEI A majoránna virá-
gos-leveles hajtásait használjuk fûszerként vagy 

gyógyászati célokra, melyeket a betakarítás után 
kíméletesen szárítani kell (jól szellôzô, árnyékos 
helyen vagy szárítóberendezésben max. 40 ºC-on), 
végül a száraz leveleket és virágzatrészeket a 
szárról lemorzsoljuk. Az így kapott morzsolt vég-
termék nagyon aromás a benne található 1-3% 
illóolaj-tartalomnak köszönhetôen. Az illóolaj a 
levelek és virágzatok felületén képzôdô illóolaj-
tartó mirigyszôrökben termelôdik, legfontosabb 
komponensei a terpinén-4-ol, cisz-szabinénhid-
rát és gamma-terpinén. Az illóolajon kívül egyéb 
fontos hatóanyagok is találhatók még benne, mint 
például flavonoidok, fenolsavak (pl. rozmaringsav) 
és keserûanyagok.

ÉLETTANI HATÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSA Nap-
jainkban elsôsorban mint fûszer ismeretes, a má-
jas ételek jellegzetes ízesítôje, de sült húsokban, 
kolbászokban, felvágottban, tojásos, sajtos és pa-
radicsomos fogásokban is gyakran találkozhatunk 
vele. Többnyire szárított formában használják, mi-
vel frissen kicsit más az íze.

A majoránna azonban nemcsak finom, de 
gyógyhatásokkal is rendelkezik. Amellett, hogy 
ízletesebbé teszi ételeinket, elô is segíti azok 
megemésztését, serkenti az emésztônedvek ter-

Hogyan termesszünk otthon kerti 
majoránnát?

Kifejlett majoránna növény teljes virágzásban

A 16. századtól ismerik és használják hazánk-
ban, a 20. században egyike volt a legfon-
tosabb termesztett fûszernövényeinknek. 
Elsôsorban Tolna és Bács-Kiskun megyékben 
foglalkoztak a termesztésével, és ebben az 
idôben vált a kiváló minôségû magyar majo-
ránna világhírûvé. Eredetileg évelô, Magyar-
országon azonban egyéves növény, mivel 
télen rendszerint elfagy.

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

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

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

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

Megújult termékek

melôdését, szélhajtó, valamint fertôtlenítô és 
antioxidáns tulajdonságú. A népi gyógyászatban 
köhögés és rekedtség, továbbá nyugtalanság és 
ideges eredetû fejfájás ellen ajánlják. Reumás pa-
naszokat enyhítô kenôcsökben, masszázsolajok-
ban, de bôrápoló krémekben és orrkenôcsben is 
megtalálható, mivel gyulladáscsökkentô és enyhe 
fájdalomcsillapító hatású.

KÖRNYEZETI IGÉNYE ÉS TERMESZTÉSE A kerti 
majoránna kimondottan meleg- és fényigényes 
növény, ezért napos, védett helyre telepítsük. Mi-
vel gyökerei sekélyen helyezkednek el, a rendsze-
res öntözést is igényli. A középkötött, tápanyag-
ban gazdag talajokon érzi magát legjobban.

Március végi magvetéssel szaporítható, a ma-
gokat vethetjük egybôl szabad földbe, de szapo-
rítóládában vagy cserépben védett helyen elôször 
palántát is nevelhetünk belôlük. Mivel a magok 
nagyon aprók, sekélyen, max. 0,5 cm mélyen ves-
sük ôket, a magágy pedig legyen asztallap sima-
ságú, rögmentes és alaposan beöntözött. A magok 

meglehetôsen lassan csíráznak, és a kis növénykék 
kezdeti fejlôdése is lassú, ezért az elsô 2-3 hónap-
ban több odafigyelést igényelnek. A szaporításhoz 
ajánlott sortávolság 40-45 cm, a tôtávolság pedig 
20-25 cm. 

A tenyészidôszak folyamán a rendszeres ön-
tözés és gyommentesen tartás elengedhetetlen. 
Ha a leveleken vagy a száron foltosodás jelent-
kezne (alternáriás gombás fertôzés), növényvédô 
szerrel védekezhetünk ellene. 

A betakarítást akkor célszerû elvégezni, ami-
kor a növények teljes virágzásban vannak. Ilyenkor 
a hajtásokat 4-6 cm magasságban vágjuk le. 

Dr. Gosztola Beáta

Kerti tipp
Megfelelô környezeti körülmények között a 
növények regenerálódnak, és szeptember vé-
gén, másodvirágzáskor újra betakaríthatók.
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A mohásodás kora tavasszal, a gyep zöldülése 
elôtt különösen látványos. A mohásodás 
4 legfontosabb okáról és 5 + 1 tavaszi teendôrôl 
esik szó cikkünkben annak érdekében, hogy 
végre megszabaduljunk tôle.

Az elsô kérdés, ami a gyeptulajdonosban ilyenkor 
felmerülhet, hogy miért jön elô a moha? Fontos 
megérteni a mohásodás okait, így tanácsaink se-
gítségével elkerülhetô, illetve javítható ez az esz-
tétikai probléma.

NEDVES ÉS ÁRNYÉKOS KÖRNYEZET A mo-
hásodás alapvetôen következmény. Annak a kö-
vetkezménye, hogy az életfeltételek kedvezôek a 
mohák számára. A legfontosabb tényezô pedig a 
nedves és árnyékos környezet. 

MEGRITKULT GYEP Kiritkulása kifejezetten segí-
ti a mohásodást, hiszen minél ritkább a pázsit, an-
nál nagyobb talajfelszínen tud elterjedni a moha. 

TÚL SOK ESÔ/LOCSOLÁS Ha túl sok vizet kap 
a gyep, nedves marad a talajfelszín, a nedvesség 
pedig hatékonyan segíti elô a mohásodást. 

ALACSONY TÁPANYAGELLÁTÁS A fû kiritku-
lásának egyik oka lehet a tápanyag, a mûtrágya 
hiá nya. Ez tulajdonképpen egy láncreakciót ki-
váltó elsô impulzus: kevés tápanyag ➛ ritkuló 
pázsit ➛ több locsolás ➛ elnedvesedô pázsit ➛ 
mohásodás. Ahhoz, hogy a gyep igazán szép és 
dús maradjon, nemcsak vízre, de folyamatos, év-
szaknak megfelelô tápanyagellátásra is szüksége 
van. Tavaszi indításkor javasolt a fû tápanyagigé-
nyéhez megfelelô, nitrogéntúlsúlyos összetételû 
mûtrágyát választani, ami hosszú idôn át egyen-
letes tápanyagbevitelt biztosít. 

HOGYAN IRTHATÓ KI A MOHA? 5 + 1 tipp a 
moha ellen. A moha elleni teendôk lényege, hogy 
a moha számára kedvezôtlen környezetet teremt-
sünk a kertben. 

1. Napfény és légmozgás
 Amennyire lehet, érje nap a pázsitot. Lehet, 

hogy nem árt az árnyékoló növényeket jobban 
visszametszeni, el lehet gondolkodni azon, 
hogy a tömör kerítést esetleg érdemes lecse-
rélni, és minden egyéb mozdítható árnyékolót 
egy idôre számûzni kell. 

2.  A talaj szárítása
 Két öntözés között törekedjünk a talaj kiszá-

rítására! Öntözés elôtt ellenôrizzük a talaj 
szárazságát, és ha még elég nedves, ne lo-
csoljunk. Ugyanakkor azt is ellenôrizzük, hogy 
a vízelvezetés megoldott-e a kertben, mert a 
pangó víz kedvez a mohának.

3.  Talajszellôztetés
 Tavasszal itt az ideje, hogy minél több le-

vegôhöz juttassuk a talajt. Ez segíti a szára-
dást, és hozzátesz a gyep megújulóképessé-
géhez is. 

4.  Vágásmagasság
 Átmenetileg nyírjuk kicsit magasabban a fü-

vet! Egyszerre ne vágjunk le többet, mint a 

Pázsitvédelem tavasszal
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fûszálak felsô 1/3-a. Ez azért is hasznos, mert 
így a fûszálak ki tudnak nôni a moha alól, és a 
fû megerôsödik.

5.  Tápanyag-utánpótlás
 Már említettük, hogy a gyepet táplálni kell, 

hogy képes legyen felvenni a harcot a mohá-
val szemben. Használhatunk vas-szulfát-tar-
talmú mûtrágyákat, amiknek mohamentesítô 
hatásuk van. Fokozatos felszívódású mût-
rágyákból is van mohamentesítô verzió is. 
A mohairtó hatás mellett ráadásul a vas- 
szulfát hatására a gyep szebb, sötétebb zöld 
színt kap.

+1.  Gereblyézés
 Tulajdonképpen kiszedjük az elhalt növény-

maradványokat és mohát a fûszálak közül: 
csinálhatjuk gyephasogató célszerszámmal, 
de sûrû fogú gereblyével is. 

Mayerhoffer Attila

GLIFOZÁTMENTES TOTÁLIS

GYOMIRTÓ

KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!

Kerti tipp
A gereblyézést hosszában és keresztben is ér-
demes végigcsinálni, hogy megszabaduljunk a 
mohától és a filcesedett rétegtôl.



Gyomirtó
permetező szer

kultúrgyepre

Folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL)

MEGVÁSÁROLHATÓ:
0,1 és 0,5 L-es kiszerelésben
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Gyomirtó
permetező szer

kultúrgyepre

Folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL)

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

Az enyhe tél hatására a korallberkenyefajok 
levelein megindultak az entomospóriumos 
gombás betegség tünetei. Érdemes növényeinket 
már most átnézni és ha szükséges, a megfelelô 
védekezést elvégezni.

Az entomospóriumos levélfoltosság (Entomospo-
rium mespili) eléggé elterjedt hazánkban. A ko-
rallberkenyén kívül a körtét, a birset, a naspolyát, 
a galagonyát és akár a tûztövist is fertôzheti a 
kórokozó.

A KORALLBERKENYE vörös hajtásvégû fajtái-
ra fôleg jellemzô a gomba megjelenése. Tavasz-
tól ôszig a hûvös, csapadékos idôjárás kedvez 
a kórokozónak, de a gyenge téli idôjárásnál is 
elindulhat a fertôzés ezeknél az örökzöld nö-
vényeknél.

A tünetek kezdetben apró vörös foltként in-
dulnak a hajtásvégi leveleken, amik egyre nagyob-
bak lesznek. A foltokban a gomba szaporítókép-
lete figyelhetô meg, amelyek apró, fekete pontok. 

A betegség hatására a fertôzött levelek lehull-
nak. Erôs fertôzés, a nagyobb lombvesztés miatt, 
a növény rossz kondíciós állapotát idézheti elô. 
A lehullott leveleken telel át a gomba, és onnan 
indítja meg optimális idôjárási körülmények között 
a fertôzést. Ezért a védekezés elsô lépése a lehul-
lott levelek eltávolítása. 

Figyeljünk továbbá az öntözôrendszer meg-
felelô beállítására, hogy a lombozatot ne lo-
csolja, mert ez elôsegíti a betegség kialakulását. 
A permetezéses védekezést, az ilyen enyhe telek-

nél már most el lehet kezdeni a lemosó szerekkel. 
A készítmények réztartalma (kontakt szer) hatásos 
a kórokozó ellen. Késôbb mindenképpen ismételni 
kell a kezelést. Ha az idôjárás már engedi, hasz-
náljunk kontakt+felszívódó szerek kombinációját a 
kórokozó ellen. 

BABÉRMEGGYEKNÉL a csonthéjasok sztigminás 
levéllyukacsosodása (Stigmina carpophila) kezdett 
megindulni, ez egy gombás betegség. Nemcsak 
a gyümölcstermô csonthéjasokon, pl. kajsziba-
rackon, ôszibarackon és szilván gyakori kórokozó, 
de a babérmeggyeket is fertôzi ez a gomba. 

A hûvös, csapadékos tavaszokon súlyos 
megbetegedést okozhat, a nyár végére jelentôs 
lombvesztés következhet be. A károsított levele-
ken barnás-pirosas, apró, kerek foltok jelennek 
meg. Az idô elôrehaladtával ezek a foltok kitö-
redeznek, és a levél úgy néz ki, mintha „sörétes 
puskával” lôttek volna rá. A kórokozó micélium-
mal és konídiummal telel át a vesszôkön és a 
lehullott leveleken, illetve a kitöredezett levél-
részeken.

Indulnak a kórokozók

Sztigmina

Kerti tipp
Léteznek olyan táprudak, amik tartalmaznak 
felszívódó rovarölô szereket, és a növény 
köze gébe juttatva gyökéren keresztül felszí-
vódnak. Ezt biztonsággal lehet alkalmazni 
beltérben is levéltetvek és pajzstetvek ellen.

Entomosporium Leander levéltetû
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A szakirodalom fontossága
Itt a tavasz, a furcsa tél és a járvány miatti 
bezártság után mindannyian vágyunk a szabadba. 
Terekre, parkokba és a kertekbe, melyeknek  
a pandémia alatt igencsak megnôtt a használati 
értéke. Az elmúlt pár évben még az is nekilátott 
a kertje szépítésének, aki addig nem érzett rá 
késztetést.

A kialakult helyzet sokunkat bezárt a saját ker-
tünkbe. Nyaralás helyett azt hoztuk ki belôle, 
amit lehetett, ami a magyar kertészkedési kedvet 
igencsak fellendítette. 

Ám sokan csupán az internetrôl tájékozódtak, 
ahol bizony nagyon sok hibás cikk, kontrollálatlan 

információ kering, ami nemhogy a segítségére 
lenne az embernek, hanem a téves tanácsokkal 
kifejezetten kárt okoz a növényeknek és bosszú-
ságot a kerttulajdonosoknak. 

Amikor kertészkedésre adjuk a fejünket, amit 
egyébként igen jól teszünk, tartsuk szem elôtt, 
hogy bár a 21. század vívmányait élvezhetjük a 
technika és tudás terén, nem feledkezhetünk meg 
a sok-sok éves tapasztalattal szerzett tudásról, 
amelyet a nyomtatott könyvek rejtenek.

Ezeket az irodalmakat szakemberek ír-
ták, szakmai szemmel lektorálták és pon-
tos adatokat, ismereteket nyújtanak szá-
munkra. Minél több tudást halmozunk fel, 
annál biztosabb kézzel nyúlhatunk a kertünk-
höz, növényeinkhez. Egy-egy témakör ha-
talmas anyagát találhatjuk meg bennük, szó 
szerint kimeríthetetlen a könyvek tárháza. 
A képek sokszor ihletet adnak, az ábrák és grafi-
kák segítik az értelmezést. Kedvenc témánkban 
akár évekre el lehet merülni, olyan mennyiségû 
szakmai ismeret áll rendelkezésünkre nyomta-
tott formában. Használjuk! 

Sokakat visszariaszt a könyvek magas ára, az 
interneten azonban rengeteg online antikvárium 
található, ahol nagyon kedvezôen, néha „fillére-
kért” vásárolhatunk. Remek program lehet a bol-
hapiacokon, vásárokon tett „vadászati séta”, mely 
során igazi kincsekre bukkanhatunk.

Nagyon sok kiváló magyar kertész írását ol-
vashatjuk nyomtatott formában, Jókai Mórtól 
Bálint gazdáig, igazi remekmûvek ezek, irodalmi 
értékekkel megfûszerezve. 

Higgyék el, érdemes kipróbálni, kertjük javára 
válik, ha biztos forrásból tájékozódnak! 

Bujtás Anikó

Fontos a lehullott levelek eltávolítása, majd 
kezdetben a lemosó permetezés elvégzése. Év-
közben a hûvösebb, csapadékosabb idôszakokban 
használjunk kontakt és felszívódó szerek kombi-
nációját, és a permetezést két hét elteltével cél-
szerû ismételni.

Nem szabad megfeledkezni a teleltetett 
növényeinkrôl sem. Itt elsôsorban nem a kór-
okozók, hanem inkább a kártevôk okoznak gon-

dot a növényeken. Célszerû végignézni ôket, 
mert a teleltetés során a pajzstetvek, a levél-
tetvek és a takácsatkák nagymértékben felsza-
porodhatnak.

Ha nagy egyedszámban jelentek meg a kár-
tevôk és elkerülhetetlen a permetezés, akkor azt 
mindenképpen szabadban végezzük el. 

Ujvári Péter
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H - Középkorai érésű, kifejezetten mélyhűtésre nemesített fajtánk. 
Élénk zöld színű magvai nagyon lassan öregszenek. Igen jó ízű, ezért 
szokták az előfőző lével együtt is fagyasztani. Erős növésű, gyengébb 
talajon is megbízhatóan terem. Közepes nagyságú hüvelyei szinte egy-
szerre fejlődnek ki, ezért felnyűve is lehet szedni. 
(Kb. 2000-2600 szemet tartalmaz.)
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RO - Soi de mazăre ameliorat special pentru congelare cu perioada 
de vegetație medie. Boabele de verde intens îmbătrânesc încet. Foarte 
gustoasă, se congelează  împreună cu apa de prefiert. Crește viguros, 
asigură productivitate ridicată chiar și în sol sărac în nutrienți. Păstăile 
de mărime medie cu coacere concentrată sunt pretabile și pentru 
recoltare mecanizată. (Conține aproximativ 2000-2600 de boabe.)

SK - Stredne skoré dozrievanie, je vyšľachtený predovšetkým sa 
skladovanie mrazením. Sýtozelené semená len pomaly starnú. Má 
vynikajúcu chuť, preto sa zvykne mraziť aj spolu s predvarenou šťavou. 
Má intenzívny rast, poskytuje dobré úrody aj na výživovo slabších 
pôdach. Stredne veľké struky sa vytvárajú na rastline naraz, preto sa dá 
zberať aj po vytrhaní rastliny.

SRB - Srednjerana sorta  koja je izričito selekcionisana za preradu- 
zamrzavanje.  Jarkozelena zrna veoma sporo prezrevaju. Zrna su 
izuzetnog ukusa. Biljka  je jakog porasta, tako da i na zemljištu 
lošijeg kvaliteta ostvaruje dobar rod. Srednjeduge mahune se skoro 
istovremeno razvijaju, pa se može odjednom obrati.  
(sadrži oko 2000-2600 sem.)
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Növényi kivonatból előállított vetőmagbevonat
a biztonságos és fenntartható fejlődésért

Keresse az   logóval ellátott tasakokat a gazdaboltokban!


