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A tél elmúltával érdemes elgondolkodni azon, 
hogyan élesztjük fel kertünket. Célszerû 
idejében terepszemlét tartani és sorba venni, 
hogy mit kell helyrehozni, szépíteni, renoválni 
a birtokon. A tél gyakran megtépázza a kerti 
pázsitot, így általában a füvesítés lesz az elsô 
teendô. 

Fontos, hogy jó elôre megtervezett stratégiával 
vágjunk bele az idei füvesítésbe, így lehet ugyanis 
biztosítani a tartósan szép eredményt. Érdemes a 
tervezés során figyelembe venni a korábbi évek 
tapasztalatait is, sokat lehet ugyanis tanulni a ko-
rábbi kudarcokból!

A tél jellemzôen nem hagyja nyom, károk nél-
kül a gyepszônyeget, így nehéz elképzelni olyan 
szituációt, hogy ne kellene figyelmet fordítani a 
fûfelületre. A kikopott, foltokban hiányos, vagy 
teljesen megsemmisült gyepszônyeg megújítása 
alapvetô feladat, hiszen ez az a zöld alap, amire 
a kert egésze épülni fog. Akár csak foltossá vált, 
akár teljesen eltûnt a fû, több lehetôségünk van 
a pótlásra. 

GYOMMENTESÍTÉS A legkézenfekvôbb és egy-
ben legegyszerûbb módszer a fûmagvetés, ami-
nek elônye, hogy házilag is elvégezhetô, a fûmag 
megvásárlásán kívül csak kétkezi munkát igényel. 
Vetésnél fontos a három fázisból álló talaj-elôké-
szítés pontos, szakszerû elvégzése. Elsôként egy 
alapos gyommentesítés szükséges, utána követ-
kezik a mélyreható talajátmozgatás (ásóval vagy 
rotációs kapával), végül pedig a talajtömörítés 
(hengerezés). Ásás közben érdemes a talajból ki-
szedegetni a gyomok maradványait és az esetle-

gesen fellelt talajlakó kártevôket, rovarokat, pajo-
rokat. Amennyiben nagyobb arányú érintettséget 
tapasztalunk, indokolt lehet talajfertôtlenítô sze-
rek bevetése, ehhez még idôben van, aki a tavasz 
elején kezdi el a mûveleteket. 

FÓLIÁS FEDÉS A nagyon erôsen gyomosodott, 
kapával, kézzel már nem megtisztítható pázsitok, 
vagy füvesítésre szánt elvadult területek esetében 
totális gyomirtásra lesz szükség. Ez megoldható 
vegyszeresen is, de van biokertészeti alternatíva 
is, mégpedig a fóliás fedés. Ehhez erôs, átlátszat-
lan fóliát (például tófóliát, agroszövetet) kell a te-
rületre kihelyezni, majd súlyokkal, leszúrható rög-
zítôelemekkel fixálni azt. A fénytôl és részben a 
levegôtôl elzárt talajrészen minden növény el fog 
pusztulni pár hét alatt, és új gyomfélék sem tud-
nak kihajtani. A módszert minél korábban kell al-
kalmazni, egyfelôl mert kora tavasszal még kisebb 
arányú a gyomok terjedése, növekedése, másfelôl 
mert a fóliával letakart rész nem esztétikus és 
használatba sem lehet venni jó ideig.

Mi legyen tavasszal a gyeppel?
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VAKONDHÁLÓ Amennyiben a felújítás a pázsi-
tos terület egészét érinti, jó ötlet a vakondháló 
kihelyezése is, mely egyedüli eszközként nyújt 
100%-os védelmet a talajlakó kisemlôs dúlása el-
len. A vakondháló egyetlen hátránya, hogy lefek-
tetéséhez a teljes védendô terület mély felásása 
és a talaj felsô rétegének ideiglenes eltávolítása 
szükséges, erre is a tavasz legkoraibb idôszaka a 
legalkalmasabb, hiszen ilyenkor még nem jelent 
akkora gyakorlati hátrányt, ha a pázsitos rész 
használhatatlan. 

Minden füvesítési célú talaj-elôkészítés kom-
binálható tápanyag-utánpótlással is, a föld fel-
ásása remek alkalmat nyújt érett komposzt vagy 
szerves trágya beforgatására. A tápanyagok ki-
helyezése késôbb is megoldható ugyan tápolda-

tok, granulátumok segítségével, azonban az ásás 
közbeni talajgazdagítás a leghatékonyabb és leg-
egyenletesebb.

FÛMAG A talaj megfelelô elôkészítése után ki-
szórhatjuk a magot, ám gyakran nem sikerül 
egyenletesen vetni, így elôfordulhat, hogy nem 
lesz homogén a gyepfelület, ilyenkor az adott ré-
szeken meg kell ismételni a mûveletet. A fûma-
gokkal kapcsolatosan nagyon fontos, hogy mindig 
a kert, a kijelölt kertrész adottságainak megfelelô 
fûmagmixet válasszuk (árnyéktûrô, napsütést to-
leráló stb.), emellett pedig a használat jellege is 
lényegi szempont, nem mindegy, hogy díszkerti 
jellegû, magas esztétikájú gyep a cél, vagy in-
kább játékra, aktív igénybevételre szánjuk a zöld 
szônyeget. 

GYEPSZÔNYEG Egy másik lehetôség a gyep-
szônyeg lefektetése, ami drágább, de jóval gyor-
sabb módszer, a megfelelô elôkészületek után tu-
lajdonképpen egy azonnal használható, birtokba 
vehetô pázsitszônyeget ad, míg a vetés eredmé-
nyére heteket kell várni, és eközben nem is igazán 
lehet használatba venni. A magasabb ár miatt ez 
elsôsorban kisebb kertekben jó választás. A gyep-
szônyegezéshez jobb szakembert hívni, hacsak 
nincs a háziaknak már gyakorlatuk ebben. 

HIDROVETÉS Létezik egy szellemes, harmadik 
alternatíva is, mely olcsóbb, mint a gyepszônyeg, 
és jobb eredményt nyújt, mint a magvetés. Ez a 
hidrovetés, ami egy olyan speciális eljárás, mely 
során a kertészeti szakember egy sajátos masszát 
terít szét a kertben, ami tartalmaz vizet, fûmagot, 
indító trágyát, pH-szabályozó adalékot, és úgy-
nevezett hidromulcsot, ami egy cellulóztartalmú 
kötôanyag. A massza egyenletesen terül szét a 
talajon, tartalmaz minden, a növekedéshez szük-
séges tápanyagot, és megakadályozza, hogy a szél 
vagy a madarak elhordják a magokat. A hidrove-
tés választásával 7-10 napon belül növekedésnek 
induló gyepszônyeget kapunk, mely foltmentes és 
mutatós lesz. Bármelyik módszer mellett döntünk, 
ne feledkezzünk meg a szükséges elôkészületekrôl, 
és a gyep folyamatos ápolásáról a késôbbiekben!

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
Tudni kell, hogy a fûmagok között is vannak 
minôségi különbségek, a hipermarketek, élel-
miszerboltok szezonális fûmagkínálata bár 
jellemzôen kedvezô árú, általában alacso-
nyabb kategóriás, a jobb minôséget a kerté-
szetekben, gazdaboltokban lehet megtalálni. 
A pázsit akkor lesz tartós és igazán mutatós, 
ha ezen szempontok alapján, tudatosan és 
célzottan választjuk ki az ideális fûmagkeve-
réket! 





 

A termékeinket az alábbi listán található
gazdaboltokban tudja beszerezni:
www.biocont.hu/gazdaboltok

rovar-, gomba- és atkaölő szer 
egy termékben

NINCS VÁRAKOZÁSI IDŐ

SZERMARADÉK MENTES 
TECHNÓLÓGIA

REZISZTENCIATÖRŐ

SZÉLES HATÁSSPEKTRUM

NARANCSOLAJ HATÓANYAG

PREV-GOLD az Oro Agri International Ltd. bejegyzett márkaneve. A PREV-GOLD azonos a 
6300/975-1/2021. NÉBIH számon engedélyezett Oroganic gomba-, rovar- és atkaölő permetezőszerrel.
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Minden kertben akadnak gyomok, amelyek-
kel nem egyszerû szembeszállni, sôt, vannak 
olyan gyomnövények, amiket szinte lehetetlen 
kiirtani. Az agresszív fajokra érdemes különö-
sen odafigyelni, mert megfojtják, elnyomják a 
saját kertünkben termesztett növényeket is. 
Az alábbi útmutató segítségével (a teljesség 
igénye nélkül) megpróbáljuk a felmerülô kárt 
és a bosszúságot is megelôzni. Reméljük, köny-
nyebben beazonosíthatók lesznek a gyomok és 
felvehetjük velük a harcot. 

Szerencsére több alternatíva is létezik, amivel el 
lehet távolítani a gazokat, sok esetben még vegy-
szerhez sem kell nyúlni, egy egyszerû kesztyû és 
gyomkiszúró vagy egy kis mulcsos talajtakarás is 
bôven elegendô.

PITYPANG – KUTYATEJ – 
GYERMEKLÁNCFÛ A pity-
pang igen megosztó növény, 
vannak, akik gyomként tekin-
tenek rá, sokan viszont gyógy-
növénynek tartják. Nézôpont 
kérdése… A gyepben nem kedveljük, mert a földön 
heverô levélrózsák alatt a fûcsomók kipusztulnak, 
ami által foltos lehet a pázsit. Mechanikusan a 
legcélszerûbb irtani, gyomkiszúróval célszerû 
kiemelni gyökerestôl. Azonban ne feledjük, ha 
szétdarabolódik a gyökér, akkor újra sarjad. Tipi-
kus „térdes” gyom. Alapvetôen kétszikû, amelyet 
a gyepgyomirtókkal is hatékonyan lehet kezelni.  
A környezettudatosság jegyében térdeljünk, még 
ha fárasztó is, egy nagyobb esô után megkönnyít-
hetjük a saját dolgunkat. 

FEHÉR HERE – LÓHERE Egy-
részrôl hasznos, mert nitrogént 
juttat a talajba, emellett igen 
szárazságtûrô növény, illet-
ve a homokos talajon is vígan 
megél. Tehát, aki homokos talajon egybefüggô 
zöld területet szeretne, annak jó alternatíva lehet. 

A fehér herét a kerek, fehér kiemelkedô virágcso-
móiról lehet a legkönnyebben felismerni. Gyepben 
nagy telepeket is képezhet, elágazó szárrendsze-
rével egész nagy területeket képes uralma alá 
vonni. Kis türelemmel vissza is fejthetôk ezek a 
telepek és a végén egy igen vékonyka, kétszikû 
gyökérrel találkozhatunk. Ezzel el is árultam, hogy 
ismét négykézlábra kell kényszerülnünk, ha idônk 
engedi. A kereskedelmi forgalomban kapható két-
szikû gyepgyomirtók megoldást jelentenek itt is.

TARACKBÚZA A kertek na-
pos és árnyékos részein is jól 
érzi magát, agresszív gyom. 
Nagyon nehéz mind a vetemé-
nyesbôl, mind pedig a szántó-
földön, és a gyepbôl is kiirtani. 
Egyszerûen azért, mert mélyen is képes egy-egy 
rügye élni és onnan kihajtani, tehát ha beszakad, 
vagy elszakad, annyi helyrôl képes újra hajtani. 
Leginkább vastagabb fûszálakra hasonlít, virágai 
pedig búzaszerûek, de gyepben nehezen tud fel-
virágozni, mert folyamatosan nyírjuk a pázsitot.  
A nedvesebb talajokból érdemes kézzel kihúzni, és 
azonnal füvesíteni a kopasz területet. 

Ôsszel a föld feletti részei kiszáradnak, mivel 
mostanában meleg ôszünk van, így könnyebben 
felszámolhatók ezek a területek. A veteményest 
mélyebb megmunkálással lehet megszabadítani 
tôle. Gyepben nincs rá gyomirtó. Kaphatók a to-
tális gyomirtók, amiket esetenként, nagyobb fol-
toknál érdemes fontolóra venni, még akkor is, ha 
némi fû is kimegy vele. Körülbelül 2 hét alatt leáll 

Gyomkalauz
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a fotoszintézis, ezek a szerek a föld alatti részekre 
is hatással vannak. Az elhalt részeket el kell távo-
lítani és újra kell füvesíteni. Ha elég sûrû a gyep 
és fel is jön benne, a tarackoló gyökérzet nem tud 
lekötôdni és könnyen ki is húzható. 

TYÚKHÚR Apró, fehér virá-
gai vannak, sok esetben sûrû, 
zöld szônyeget alkot, egyéves 
növény. Sokan csak gazként 
tekintenek rá, azonban gyak-
ran hasznos növény, rendkívül 
tápláló, egészséges, és nagyon finom is. Egyéves, 
de ôsszel csírázva áttelel. Vékony karógyökerével, 
és heverô szárának csomóiból eredô bojtos gyö-
ke reivel stabilan kapaszkodik a földbe. A magvak 
már 2 °C-on csíráznak, kora tavasztól késô ôszig 
virágzik, akár enyhe téli napokon is. Sokszor a gyep 
szélében nô, vagy a járda réseiben. A gyümölcs- és 
szôlôültetvények talajának takarására is nagyon 
alkalmas. Ha nem irtjuk mechanikai vagy ké miai 
úton az ületvényünkben, már ôsszel takarja a ta-
lajt, felveszi a versenyt a többi gyomnövénnyel.  
A talaj felmelegedését jelentôs mértékben mér-
sékli, amennyiben nem irtjuk ki, akkor egész évben 
takar. Ha egyszer megtelepszik, nagy mennyiségû 
maghozama miatt nem kell többé vetni. Könnyen 
kihúzható vagy kikapálható gyom. 

KÖVÉR PORCSIN A száraz, 
napos területeket kedveli a 
leginkább, húsos leveleirôl és 
sárga virágáról könnyen fel 
lehet ismerni ezt az egyéves, 
pozsgás szárú és levelû nö-

vényt. Karógyökere nem hatol mélyen a talajba, 
de sok oldalgyökeret fejleszt. A többi növényhez 
hasonlóan egyszerûen kézzel érdemes kihúzni a 
talajból. 

PARLAGFÛ Sokak egyik leg-
nagyobb ellensége, mivel al-
ler giás reakciókat vált ki. „Jó 
tulajdonságokkal” bír: a nap-
fényt, a meleget és a csapa-
dékot kedveli a legjobban, de 
kiváló a szárazságtûrése is, a talajra pedig vi-
szonylag igénytelen. Eltávolítása gondot okozhat, 
hiszen gyomirtóval is nehézkes kiirtani. Lényeges, 
hogy mikor kezdünk neki az irtásnak. Ha már csak 
pár példányt is észlelünk, el kell távolítani azokat.  
A legjobb megoldás, ha kézzel tépkedjük ki a tö-
veket, arra azonban fontos odafigyelni, hogy kesz-
tyûben végezzük ezt, mert kiütést is okozhat. 

TALPAS MUHAR Talán a leg-
érdekesebb részhez érkeztünk, 
ami a gyepet illeti. Sokaknál 
visszatérô probléma a muhar-
fertôzés a kertben. Tudnunk 
kell, hogy a gyepben megje-
lenô muhar öntözési hiba eredménye. Házikerti 
kiszerelésben szabad forgalmú egyszikû szer nincs 
forgalomban a gyomirtáshoz. Egynyári gyom-
növényrôl beszélünk, mely erôsen bokrosodik, 
nagyon magas arányban érlel magot, ami a szél 
segítségével messzire is elterjed. Az érett magvak 
csírázóképessége 3–7 évig is megmarad, ami biz-
tosítja számukra a túlélést. Ha kedvezôen alakul-

Kerti tipp
Kereskedelmi forgalomban kaphatók granu-
lált talajkondicionálók, amelyeket évi mintegy 
négy alkalommal kijuttatva a talaj víztartó ké-
pességét is javítani lehet. Ennek folyománya-
ként nem kell annyit öntözni. Ha az ôsz nem 
elég csapadékos, fûnyírás utáni napokon heti 
egy-két alkalommal elegendô öntözni.
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nak az életfeltételei, a füvet is képes kiszorítani 
a területérôl. Rendszerint július környékén szokott 
megjelenni és augusztusban csúcsosodik ki a tér-
hódítása. 

A muhar jól látszik a gyepen világoszöld szí-
nével, leveleinek vastagságával. Idôigényes meg-
oldás, hogy kézzel gyomláljuk gyomkiszúró vagy 
egy villa segítségével, ami után sok kis gödör 
marad a pázsitban, de azonnali fûvetéssel ez ke-
zelhetô. Elszaporodása legtöbbször öntözési hiba 
következménye. Nyári nagy melegben is elég heti 
3-4 öntözés a gyepnek, mert a gyökerek mélyebb-
re is lehatolnak és nem maradnak a talajfelszín 
közelében. A muharfélék könnyebben megjelen-
nek az állandóan nedves talajon. Ahol egyszer 
már megjelent, onnan nem lehet tôle véglegesen 
megszabadulni, de rendszeres gyepápolással ki-
szorítható.

 Ôsszel alapos gyepszellôztetéssel és felülve-
téssel kezeljük a gyepet, a muharfélék a hidegre 
érzékenyek, ôsszel elsárgulnak, lassan elszáradnak 
és kifagynak. 

 Meg lehet tanítani a gyep gyökerét, hogy a 
vizet keresse meg, le kell érte nyújtózkodnia a ta-
laj mélyebb rétegeibe is. Tavasszal is a mérséklet 
öntözés javasolt, hogy edzett gyökerû, jól táplált, 
tömött állományú gyepünk legyen. A muhar a tö-
mött gyepben sokkal kevésbé tud teret hódítani. 

A felkészült mezôgazdasági szaküzletek pol-
cain minden eszköz, szerszám, gyomirtó és szak-
tanács elérhetô. 

Bors Anita
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A sárgarépát kezdetekben elsôsorban levele 
és magja miatt termesztették, évszázadok 
szelekciós és nemesítési tevékenységének 
köszönhetôen azonban ma már a jellegzetes, 
narancssárga raktározó karógyökere vált az 
elsôdleges fogyasztott résszé. A növény két év 
alatt fejlôdik ki teljesen, mivel az elsô évben 
csak a gyökérzetet és a lombot neveli ki, és 
csak a második évben fejleszt virágszárat, majd 
termést és magokat. Mivel azonban számunkra 
a gyökér jelenti a táplálékot, elegendô egy évet 
nevelnünk, így termesztése jól beleilleszthetô a 
legegyszerûbb kiskerti vetésforgóba is. 

FAJTAVÁLASZTÁS Mivel számos fajta áll rendel-
kezésre kiskertben termesztôknek, érdemes ala-
posan szemügyre venni a vetômagos tasakokat, 
hogy az igényeinknek megfelelô típust találjuk 
meg. Nézzük meg például a fajtára jellemzô mé-
retet és alakot. Manapság egyre népszerûbbek a 
mindössze ujjnyi méretû bébirépák, illetve a sza-
bályos, gömbölyû gyökeret fejlesztô, úgynevezett 
párizsi vásár típusú fajták. Ezek akár balkonládában 
is megnevelhetôk, 50-75 nap alatt szedhetôk is. 
A kerekded végû, közepes méretû Nanti típusú faj-
ták tenyészideje 100-120 nap körül alakul, kiskerti 

termesztésre ideálisak, mind tavaszi vetéssel, mind 
másodveteményként. A hegyes végû, nagyobb gyö-
keret fejlesztô Flakker típusú fajták tenyészideje is 
hosszabb, elérheti akár a 180 napot is, tulajdon-
képpen az egész tenyészévben az ágyásban van-
nak, így ezeket inkább nagyüzemi termesztésben 
alkalmazzuk. 

Napjainkban a hagyományos narancssárga faj-
ták mellett különféle színes, fehér, citromsárga, pi-
ros, lila vagy szinte már fekete típusokat is találunk 
a piacon, amelyek semmilyen különleges termesz-
téstechnológiát nem igényelnek, a kínálatot azon-
ban szó szerint színesítik, így bátran próbálkozzunk 
a termesztésükkel.

ÁGYÁS ELÔKÉSZÍTÉSE, VETÉS A sárgarépa a 
korai vetésû zöldségfajaink közé tartozik, a magok 
már a tavaszi fagyok elmúltával, akár március ele-
jétôl a talajba kerülhetnek. Helyrevetéssel szapo-
rítjuk, palántát nem érdemes nevelni belôle, mert 
a kiültetéskor óhatatlanul megsérülô fiatal gyöke-
rekbôl sosem fejlôdik majd ki ép répatest. Ne cso-
dálkozzunk, hogy a csíranövények lassan, általában 
csak 3-4 hét elteltével mutatkoznak elôször a ta-
lajfelszínen. Mivel a magok illóolajat tartalmaznak 
(akárcsak a faj közeli, és általunk jól ismert roko-
na, a fûszerkömény), lassan képesek csak felvenni 
a vizet, így elhúzódó a növények kelése. A sûrûn 
vetett magok sorai között hagyjunk 20-25 cm-t, 
így késôbb a fejlôdô állomány lombja összeér, ár-

Sárgarépa a kiskertben
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nyékolja a talajt és így nem kell gyomtalanítással 
számolnunk. 

Gyakran alkalmazott megoldás a sárgarépa 
esetén az úgynevezett kettôs vetés. Ilyenkor a sár-
garépasorokba hónaposretek-magokat is vetnek, 
ezzel egy adott területet két növény termesztésével 
hasznosítanak. A retek ugyanis éppen lekerül a terü-
letrôl, mire elkezdene „útban lenni” a kelô répának. 
Egy további elôny, hogy a gyorsabban fejlôdô retek 
sorjelölôként segíti a munkánkat, így véletlenül sem 
fogjuk kikapálni a lassan kelô sárgarépasort. 

A sárgarépa lehetôleg ne frissen trágyázott 
ágyásba kerüljön. Vetés elôtt azonban öntözzük be 
a talajt, hogy a vontatott kelést gyorsítani tudjuk, 
és késôbb is figyeljünk arra, hogy kisebb vízada-
gokkal folyamatosan nedvesen tartsuk a magok 
környezetét. 

NÖVÉNYÁPOLÁS Ahhoz, hogy a gyökerek szabá-
lyosra, egyenesre nôjenek, laza talajra van szükség. 

Kötöttebb talajú kertben célszerû egy egyszerû, 
a burgonyatermesztésben is alkalmazott bakhá-
tat húzni a sárgarépának. A bakhátas termesztés 
késôbb a gyökerek felszedését is meg fogja köny-
nyíteni. 

Kötött talajon elôfordul, hogy a gyökér nem 
képes a növekedés ütemében egyre mélyebbre is 
hatolni, így a felsô része (a gyökér válla) idôvel a 
felszínre kerül. Ez történik akkor is, ha erôsen ön-
tözzük az ágyást, így a víz lemossa a talajt a nö-
vények körül. Ilyen esetben a gyökér felsô része 
megzöldül és megkeseredik, ezért szükség szerint 
töltögessük fel a tövek környékét. 

Az öntözésre fôként a csírázási idôszakban 
figyeljünk oda. Késôbb, a tenyészidôszak további 
részében idônként kell csapadékpótló öntözést vé-
geznünk. Kerülni kell a nagyobb vízadagok hirtelen, 
egyszerre történô kijuttatását, mert az a gyökerek 
hosszanti repedéséhez vezethet, és így a termény 
már nem tárolható. Ugyanez történhet egyébként a 
nyári aszályos idôszakot követô heves záporok ese-
tén is. Az ily módon sérült gyökereket szedjük fel és 
fogyasszuk el minél elôbb. 

TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI HATÁS A sárgarépáról 
elsôként talán a karotinoidtartalom jut eszünkbe. 
Ez a jellegzetes szín kialakításáért is felelôs vegyü-
let az A-vitamin elôanyaga, így hozzájárul a szem 
egészségéhez. Antioxidánsként a szabad gyökök 
megkötésén keresztül önmagában is szerepet 
játszik a daganatos betegségek megelôzésében.  
A répagyökér rosttartalma az emésztésre van jó-
tékony hatással. Egészséges snackként is népszerû, 
hiszen felcsíkozva vagy karikázva nyersen is fo-
gyasztható, sôt, még a gyerekek is szeretik. 

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp
Felszedés után a sárgarépa lombját ne kés-
sel vágjuk le, hanem csavarással távolítsuk 
el. A gyökereket tárolás elôtt nem szabad 
megmosni, hanem földesen kell homokba 
rétegezni, elvermelni. Nedves ruhába vagy 
papírba csavarva rövidebb ideig hûtôben is 
tárolható.
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A tavasz beköszöntével a színpompás kert 
már nem csak szép álom. Bár legtöbben azt 
gondolhatják, hogy csak virágokkal díszíthetjük 
környezetünket, számos olyan zöldségfélét is 
termeszthetünk, amiknek amellett, hogy üde 
színfoltjai lehetnek a kertnek, a konyhában is 
nagy hasznát vehetjük – jó példa lehet erre a 
mángold. 

Sajnos a mángolddal ritkán találkozhatunk piaco-
kon, üzletekben, pedig ez a zöld, sárga, piros vagy 
épp rózsaszín szárú zöldségkülönlegesség igazán 
hasznos és könnyen termeszthetô növénye lehet 
otthonunknak. 

Vetésével érdemes megvárni az elsô hosszabb, 
naposabb tavaszi idôszakot (március vége), ezután 
viszont már egészen nyár közepéig szórhatjuk 2-3 
cm mélyen kertünkbe a magokat. Minél nagyobb a 
napi átlaghômérséklet, annál magasabb a növény 

vízigénye, de ezen felül nem igényel szoros odafi-
gyelést. Azért, hogy minél tovább gyönyörködhes-
sünk a színes mángoldokban, csípjük le a virágos 
hajtását – ezzel növelhetô az élettartama. Akkor 
sem kell lemondanunk a színpompás zöldségrôl, ha 
nincs nagy termôterületünk, hiszen balkonládában 
is kiválóan nevelhetô.

Magas az A-, B1-, B2- és C-vitamin-tartal-
ma, ezen kívül pedig káliumot, kalciumot, vasat és 
magnéziumot is tartalmaz, így kiváló alapanyag le-
het konyhánkban! Enyhén kesernyés, sós íze reme-
kül helyettesítheti a spenótot – a szára és levele is 
ugyanúgy felhasználható. Elkészítési módja azon-
ban egy kissé eltér a parajétól: párolás vagy dinsz-
telés elôtt javasolt rövid ideig forrásban lévô vízbe 
dobni, ezzel eltûnik a keserû íze. Ezután tésztaéte-
lek színesítôjeként használhatjuk, de készíthetünk 
belôle salátát, fôzeléket vagy épp rakott ételeket is. 

Szerzô

Sokszínû zöldség a kertünkben
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Gránátalmát nevelni házikertben egyáltalán 
nem lehetetlen. Egy kis odafigyelés, sok 
napsütés, enyhe tél és máris otthonunkban 
érezhetjük a mediterrán hangulatot!

KÜLÖNLEGES A gránátalma egy rendkívül egye-
dülálló gyümölcs. Tudományos nevén Punica gra-
natum, a régi Perzsiában ôshonos. Miután az uta-
zók felfedezték, egyre szélesebb körben kezdték 
termeszteni Ázsiában, Afrikában, illetve Európá-
ban, a Földközi-tenger mediterrán éghajlatú part-
vidékén. A gránátalma, mint zamatos gyümölcs az 
egyiptomi, római és görög mitológia részévé vált, 
idôvel a királyi udvarházakban is megjelent, mint 
nagyra becsült étek. A rómaiak almaként tekin-
tettek rá, azonban nem sok közös vonása van az 
igazi almával. Termése valójában sokmagvú, re-
keszes bogyótermés. A kemény, vastag héj alatt, 
fehér hàrtyàkkal elvàlasztva talàlhatjuk az apró, 
fényes magokat, melyeket lédús, kocsonyás, édes 
gyümölcshús vesz körül. Fényes, kerekded, sötétz-
öld színû levelei és rózsaszínes, élénk narancssár-
gás-pirosas, tölcsért formázó virágai tavasztól 
nyárig pompáznak.

KÉT VÁLTOZAT A gránátalmának két változa-
ta létezik, az eredeti, a bokros cserje (Punica 
granatum) a 3-6 méteres magasságot, 2-2,5 m 
szélességet is elérheti, de metszéssel kordában 
tartva alacsonyabbra, 3-3,5 méteresre vagy még 

alacsonyabbra, és szélesebbre is lehet formáz-
ni. Kialakítható egytörzsû fának, vagy nevelhetô 
több törzsû bokros növénynek is. A kisebb, ala-
csonyabb termetû, törpe gránátalma (Punica gra-
natum ‘Nana’) hazánkban dísznövényként tartott, 
melynek a termése nem ehetô. Körülbelül 0,5-1 m 
magasra nô, melyet erkélyre, teraszra is tehetünk, 
dézsába ültetve. A dézsás növényt teleltessük, 
mert télen elfagy. 

ÜLTETÉS A gránátalmát csupasz gyökérrel, zsák-
vászonba csavart gyökérlabdával, vagy konténer-
ben elônevelve is meg lehet vásárolni. A csupasz 
gyökérzetû növényeket tavasszal ültessük az 
utolsó fagyok elmúltával, de még mielôtt a nö-
vények felébrednének téli nyugalmi állapotukból. 
A gyökérlabdás/konténeres növényeket szintén 
tavasszal a legérdemesebb kiültetni, azonban az 
év során bármikor lehet, de kerüljük a forró, száraz 
idôben történô ültetést.

Házikertben a gránátalma növényeket egy-
mástól legalább 4-5 méterre érdemes ültetni. 
Ássunk egy gödröt, amely másfélszer olyan mély 
és kétszer olyan széles, mint a növény gyökérzete. 
Szórjunk kis mennyiségû általános mûtrágyát a 
gödör aljára, majd helyezzük bele a növényt úgy, 

Mikor ültessünk és hogyan 
neveljünk gránátalmát?
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hogy a törzsön lévô föld által okozott elszínezô-
dés egy szintben legyen a talaj felszínével. A gyö-
kérlabdás/konténeres növény esetében az ültetés 
elôtt távolítsuk el az összes zsineget és zsákvász-
nat a gyökérlabdáról. A gyökereket terítsük szét 
minden irányba. 

Töltsük fel a gödröt elôször fele mennyiségû 
kiásott talajjal és fele mennyiségû érett kom-
poszt tal vagy szerves földkeverékkel, és gyôzôd-
jünk meg róla, hogy a gyökerek között nem ma-
radt légbuborék a talajban. Nedvesítsük meg a 
talajt és alakítsunk ki egy sekély kis talajmedencét 
a visszatemetett gödör körül, amely az öntözéskor 
megtartja a vizet. Ültetés után alaposan öntözzük 
meg a növényt magas foszfortartalmú folyékony 
mûtrágyával.

NEVELÉS KONTÉNERBEN Ültessük a növényt 
legalább 45 cm mély és ugyanilyen széles, vagy 
ennél nagyobb konténerbe, cserepes növények 
számára vásárolható szerves földkeverékbe. Tart-
suk a talajt egyenletesen nedvesen, de ne vizesen. 
A konténerben nevelt gránátalmát magasabb ká-
liumtartalmú általános mûtrágyával trágyázzuk. 
Két év után ültessük át egy nagyobb konténerbe. 
Amennyiben nem cseréljük le a konténert, úgy 

elképzelhetô, hogy vissza kell vágnunk a növény 
gyökereit, hogy kényelmesen elférjenek addigi he-
lyükön is. 

KÖRNYEZETI IGÉNY A gránátalma legjobban a 
forró, száraz területeken nô és általában a medi-
terrán éghajlatú régiókban termesztik. A növény 
termesztéséhez jó vízelvezetésû talajra van szük-
ség, a mélyen agyagos talaj a legjobb, de jól terem 
a homokos vagy vályogos talajban is. Optimális, 
ha a talaj pH-értéke 5,5–7,5 között van. A növényt 
teljesen napos, déli fekvésû, szélvédett helyen ér-
demes nevelni. A gránátalma önporzó. Amennyi-
ben a rendelkezésre álló tér megengedi, neveljünk 
két vagy több gránátalma növényt, mivel a ke-
resztporzás növelheti a terméshozamot.

Télre a dézsás példányokat fagymentes helyre 
kell vinni; világos, 1-5 °C fok hômérsékletû he-
lyiségben teleltessük. A kerti példányokat pedig 
fiatalkorban télre mindenképpen takarjuk. A sike-
res kinti túlélés titka, ha kijelöljük a kertben azt a 
pontot, ahol a legtöbb napsütés éri. Ha szabad-
földbe ültetjük, minimális öntözésre van szüksége, 
ám dézsában nevelve már rendszeres, mérsékelt 
öntözést igényel.

HAZAI TAPASZTALAT A helyesen gondozott grá-
nátalma igen hosszú életkort is megérhet. Azon-
ban arra ne számítsunk, hogy olyan méretes, szép, 
ízes gyümölcsöket terem, mint amilyenek a bevá-
sárlóközpontokban láthatók, ahhoz túl déli növény 
a mi klímánknak. A telt virágú fajták nem is ter-
mékenyülnek meg. Ettôl függetlenül már megje-
lenésével és élénk színû virágaival garantálja a 
mediterrán hangulatot.

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
Ha azt szeretnénk, hogy a gránátalma ala-
csony maradjon, minden télen le kell met-
szenünk a tetejét és a gyökereit, de mint 
említettem, van kifejezetten konténerben 
való nevelésre nemesített törpe, bokormé-
retû gránátalma.
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A Score 250 EC többkultúrás gombaölő szer. Sikeresen 
alkalmazható almában, körtében (piros bimbós állapottól) 
varasodás és lisztharmat ellen, valamint őszibarackban 
(rügypattanástól) levélfodrosodás, lisztharmat és 
levéllikasztó gombabetegségek ellen. 

Őszibarack levélfodrosodás: Score 250 EC

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

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

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

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200
www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com • blog.syngenta.hu • www.facebook/syngentaagrarklub
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PLANTELLA BALKONIA -
EGYEDI, 5 ALKOTÓELEMBŐL ÁLLÓ TALAJ
DÚSAN BURJÁNZÓ VIRÁGOK SZÁMÁRA
1. virágzást serkentő alkotóelemek
2. szükséges ásványi anyagok és tápanyagok
3. zöldkomposzt
4. kiváló vízfelszívó - és megtartó képesség
5. guanó

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

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

legkülönfélébb kártevőivel
szemben
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A csonthéjasok kora tavaszi virág- és 
hajtáselhalás betegségét a Monilinia laxa 
gombafaj, de a szintén hajtásszáradással járó 
almástermésûek tûzelhalás betegségét az 
Erwinia amylovora nevû baktérium okozza. 
Az ellenük való védekezés szempontjából 
alapvetôen fontos a két kórokozó 
megkülönböztetése, elkülönítése egymástól. 

A csonthéjasok virág-, hajtás- és vesszôpusztulás 
betegségét okozó Monilinia laxa gomba Magyar-
országon és Európában régóta, a XIX–XX. szá-
zad fordulójától ismert, ôshonosnak tekinthetô. 
Fôleg a kajszi- és meggykultúrákban felel nagy 
károkért, de a többi csonthéjas gyümölcsféléket 
is, sôt az azokkal rokon díszfákat, díszcserjéket, 
valamint a vad csonthéjasfajokat is károsítja. 

HÛVÖS, CSAPADÉKOS IDÔBEN A gomba a nö-
vény ágaiban, vesszôiben, azok felületén telel. Az 
itt képzôdô szaporodóképletek indítják a tavaszi 
fertôzést, melynek legkedvezôbb feltétele a hû-
vös, csapadékos idôjárás. A gomba elsôsorban vi-
rágfertôzô, az elsô tünetek a csésze- és sziromle-
veleken, a virág kocsányán, a porzókon és a bibén 
jelennek meg. Ezeken a részeken elszórtan apró 
gombostûfej-nagyságú barna foltok keletkeznek, 
mely barnulás késôbb kiterjed a teljes virágra. 
A virágkocsányon keresztül bejut a gomba a fás 
részekbe, és a fertôzés következtében a virágok 
után a kis levelek és a hajtások is hervadnak, 
petyhüdten lógnak, végül elbarnulnak, elhal-
nak. Az elpusztult virágok és hajtások nagy ré-
sze elszáradva még hosszú ideig a fán marad. 
A gomba, mivel virágon keresztül fertôz, így a 
fák legnagyobb veszélyeztetettsége a kórokozó-
val szemben viszonylag rövid idôre, a virágzásra 
korlátozódna, de egy hûvös, csapadékos idôjárás 
a virágzás elhúzódását is eredményezi, ezért le-
het súlyos a kár ilyen idôszakban.

Az almástermésûek hajtásszáradással és 
elhalással járó betegségét az Erwinia amylo-
vora baktérium okozza. Nevét onnan kapta, 

hogy a tünetei leginkább egy tûz okozta per-
zseléshez hasonlítanak. A kórokozó az Egyesült 
Államokban ôshonos, Európában elôször Ang-
liában találták meg az ötvenes években, ahon-
nan viszonylag hamar terjedt tovább nemcsak 
Európában, hanem más kontinensen is. Ma-
gyarországon 1995-ben nyárlôrinci almafák-
ból izolálták elsô alkalommal, azóta pedig az 
egész országban elterjedt, hol kisebb, hol na-
gyobb járványszerû megbetegedéseket okozva. 
A baktérium gazdanövényei a rózsafélék család-
jába tartozó nemzetségek több mint 100 faja. Az 
alma, a körte és a birs a legveszélyeztetettebb 
kultúrák, de széles körben betegít meg vadon 
termô dísznövényeket is. Csonthéjasokat nem!

Tünetei tavasszal a virágfertôzéssel indul-
nak, az alma, körte, birs csészelevelein, kocsá-
nyain vizenyôs foltok alakulnak, mely tünetek 
késôbb a gyümölcskezdeményeken is feltûnnek. 
A beteg növényi részek barnulnak, elhalnak, fe-
ketednek, és hasonlóan a moníliás tünetekhez, 
elszáradva a fán maradnak, tehát nem hullanak 
le. Leglátványosabb tünet, hogy a fiatal, de nem 
fásodott hajtásvégek pásztorbotszerûen meg-

Egyik gomba, másik baktérium

Moníliás virágszáradás
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hajlanak, rajtuk az elszáradt levelek szintén nem 
hullanak le. 

PÁRÁS MELEGBEN Ellentétben a moníliával, a 
tûzelhalás baktérium a meleg, párás idôszakot 
kedveli, tömeges fertôzésre ekkor kell számítani, 
és ekkor gyakori a betegségre jellemzô piszkosfe-
hér, krémszínû, esetleg rozsdabarna színû bakté-
riumcseppek megjelenése is a felületeken.

A vegetáció elôrehaladtával mindkét kór-
okozó okoz további megbetegedéseket, de az 
elszáradt, le nem hulló növényrészek kórképe ta-
vasszal, nyár elején a leglátványosabb, és ekkor 

mutatják tüneteikben talán a legnagyobb hason-
latosságot is, ami megtévesztô lehet a kórokozók 
felismerésében.

VÉDEKEZÉS A monília gomba kórokozó ellen 
könnyebb felvenni a harcot, mert szélesebb kör-
ben állnak rendelkezésre ellene készítmények. 
A védekezésre a réztartalmú szerek bô kínálata 
lemosószerként is, majd a virágzásig használha-
tó. Ezt követôen a virágzásban a rezet felváltó 
szabad forgalmú készítmények a Chorus 50 WG, 
a Switch 62,5 WG, Signum WG, Zenby és a Topas 
100 EC lehetnek.

Az ervíniás megbetegedés ellen a leghaté-
konyabb módszer a megelôzés. Ha a baktérium 
megtámadta a növényt, az akkor már nem gyó-
gyítható, így a fertôzött részeket drasztikus mó-
don el kell távolítani oly módon, hogy a tünet-
mentes részbôl 40-60 cm-t lemetszünk. Ha nagy 
átmérôjû a vágott felület, a sebet kezelni kell. 
A levágott fertôzött részeket meg kell semmisí-
teni, el kell égetni, vagy el kell ásni. Megelôzés-
re a réztartalmú szerek alkalmazhatók lemosó 
szerként, majd piros bimbós állapotig. A vegetá-
ció további idôszakában ezek a rézérzékenység 
figyelembevételével használhatók tovább. Az 
Aliett 80 WG gombaölôt virágzás elôtt idôjárási 
elôrejelzésre alapozva szintén megelôzô jelleggel 
kell ismételve kijuttatni a betegség kialakulása 
ellen.

Taxner Ágnes

Kerti tipp
A fiatal hajtások szintén pásztorbotszerûen 
meghajlanak, és a levelek lekókadnak a haj-
táshervasztó darázs kártétele nyomán. Ala-
posan vegyük szemügyre a gyanús részeket, 
mert ha egymás fölött spirálisan elhelyezkedô 
8-10 szúrásnyomot is felfedezünk, biztosak 
lehetünk benne, hogy ott az egyik alatt pete 
is van, amelybôl a kikelô lárva a hajtás bel-
sejében fog rágni és továbbfejlôdni. Itt véde-
kezésül elég, ha levágjuk ezeket a megszúrt 
hajtásokat. 

Tûzelhalás okozta hajtásszáradás

Pásztorbot szerû hajtásszáradás birsen





20

Március közepére remélhetôleg már mindenki 
befejezte a szôlô metszését. Erre a szôlô 
fakadásáig van lehetôségünk, a késôi 
beavatkozást azonban kerülni szükséges. A friss 
hajtások ugyanis rendkívül könnyen letörnek, 
amikor a venyigét a támrendszerrôl leszedjük, 
mindamellett a metszést követôen még idôt kell 
biztosítanunk olyan egyéb beavatkozásoknak 
is, mint a pl. a támrendszer-igazítás, kötözés és 
venyigekezelés.

MIKOR FAKAD A SZÔLÔ? A szôlô rügyfakadása 
csak részben genetikailag kódolt, vagyis fajtához 
köthetô tulajdonság. Az egyes évek végétôl a 
szôlô rügyei már az ún. kényszernyugalmi, vagy-
is fakadásra kész állapotban vannak. A fakadás 
idôpontja elsôsorban a léghômérséklet függvé-
nye. A rügyekben a hajtáskezdemények akkor 
kezdenek el fejlôdni, ha a napi középhômérséklet 
tartósan 10 ºC fölé emelkedik, valamint a napi 
középhômérsékletek összege a kényszernyugal-
mi idôszakban egy küszöbértéket átlép. Az egyes 
szôlôfajták eltérô idôpontban fakadnak, 1 hét,  
akár 10 nap különbség is lehet közöttük e tekin-
tetben. Magyarországon jellemzôen április elején 
kezd fakadni a szôlô. Minél melegebb termôhely-
rôl és évjáratról van azonban szó, annál hama-
rabb elindul a fakadás, míg extrém hideg tavaszú 
években (mint pl. 2021 is volt), ez a fenológiai 
stádium akár heteket is csúszhat.

MIÉRT KÖNNYEZIK A SZÔLÔ? Tavasszal a 
metszést követôen a sebzési felületeken egy 

vízszerû folyadék jelenik meg (1. kép). Ez nem 
más, mint a könnyezésként ismert jelenség, 
ami a felmelegedô talajok következtében bein-
duló nedvkeringés kezdetét jelzi. A könnyezés a 
fakadásól függetlenül zajló folyamat, mivel az 
elôbbit a talajhômérséklet, az utóbbit fôként a 
léghômérséklet befolyásolja. A könnyezés a nö-
vény számára semmilyen kockázattal nem jár. 
A metszés kapcsán mindössze arra kell ügyel-
nünk, hogy a könnyezési folyadék ne tudja el-
áztatni a függôleges helyzetû vesszôk rügyeit, 
így megakadályozva azok fakadását. Ennek ér-
dekében a metszlap vágásának irányát a rügyek 
síkjára merôlegesen alakítsuk ki. A szôlôvesszôk 
sokkal rugalmasabbá, hajlíthatókká válnak a 
nedvkeringés megindulását követôen. Ha olyan 
szálvesszôs tôkeformát alkalmazunk, mint pl. a 
hazánkban gyakori ernyômûvelés, a szálvesszôk 
lekötésével célszerû megvárnunk a könnyezés 
stádiumát, így elkerülve azok letörését.

MIT KELL MÉG TENNÜNK A SZEZON KEZDE-
TÉIG? A metszéshez kapcsolódik a venyige eltá-
volítása a támrendszerrôl. Kisebb mennyiségek 
esetén ezt szecskázhatjuk és akár a komposzt-
hoz is keverhetjük. A kötegekbe szedett venyi-
ge kellôen kiszárítva alkalmas lehet kandallók, 
kemencék befûtéséhez is. Ennek elônye, hogy 
a területet mentesítjük az esetlegesen áttelelt 
károsítóktól. A nagyüzemek ezzel szemben nagy 
teljesítményû venyigezúzó gépekkel felaprítják a 
venyigét és tápanyagforrásként visszaforgatják 
azt a talajba (2. kép).

Aktualitások a szôlôben

1. kép: Márciusban a metszés után 
könnyezési folyadék jelenik meg a 

vesszôk elvágott felületén

2. kép: A venyigezúzó gépek apró 
darabokra szeletelik a lemetszett 

vesszôket

 3. kép: Az idôs fás részek rögzítésére 
minden esetben rugalmas, tágulásra 

képes kötözôanyagot használjunk
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A fakadás elôtt el kell végeznünk a tám-
rendszer felújítását. A támkarókat üssük vissza a 
helyükre, a sérült oszlopokat és rögzítôszegeket 
szükség esetén cseréljük, a fémhuzalokat pedig 
feszítsük meg.

Következô feladat az idôs részek (törzsek és 
karok), valamint a szálvesszôk lekötése. Az elôbbi 
esetben minden esetben rugalmas, de erôs kö-
tözôanyagot használjuk (3. kép), míg a szálvesz-
szôket manapság egyszer használható vékony 
lágyvas huzalokkal (4. kép) szokás lekötni.

Érdemes tavasszal a tôkék tövét körbetá-
nyérozni (5. kép). Amennyiben a tôkenyakról ún. 

harmatgyökerek képzôdtek, azokat távolítsuk el, 
akárcsak az ott található nemes, vagy alanyvesz-
szôket. 

Mivel az idei tél-tavasz rendkívül száraz 
volt, a kitányérozott tôkéket érdemes beöntözni, 
esetleg ezt megelôzôen szerves vagy mûtrágyát 
is adagolva a növényeknek. 

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

Kerti tipp
Fontos, hogy az ún. tôkenyakról képzôdött 
harmatgyökereket mindig tôbôl vágjuk le, el-
lenkezô esetben a tôkenyak a következô sze-
zonban nagyszámú hajtást fog adni.

4. kép: Szálvesszôle-
kötéshez bármilyen 

természetbarát anyag 
felhasználható

5. kép: A szôlôtôkék  
nyitása, tányérozása 

kapával és ekével is kivi-
telezhetô 
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Elôzô lapszámunkban a málna károsítóit vettük 
sorra. Ahogy leírtuk, a bogyósgyümölcsûek magas 
kézimunka-igényük miatt lassan kiszorulnak az 
üzemi területekrôl a házikertekbe. Ez különösen 
vonatkozik 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 igényel esetleges növényvédelmi 
beavatkozást.

KIS MÁLNA-LEVÉLTETÛ (Aphis idaei) A málnát 
és szedret is fertôzô levéltetû az év folyamán 
folyamatosan jelen lévô károsító, a fiatal, zsen-
ge hajtásvégeken szaporodik fel és ott alkotja 
népes telepeit. A zöld színû, 2 mm-nél kisebb 
tetvek szívogatásának hatására a levelek torzul-
nak, zsugorodnak. Gyakran ezek alapján észlelik 
jelenlétüket. Nyár végén megjelenô szárnyas 
nemzedékük segíti szétterjedésüket, ekkor ala-
kul ki újabb fertôzési hullámuk. Fontos szerepet 
játszanak a málna vírusbetegségeinek terjeszté-
sében. A növényen áttelelô tojásaik ellen olajos 
lemosó permetezéssel (Vegarep EC) védekezhe-
tünk. Amennyiben áttelelô gombafertôzés ellen 
is szükséges a kezelés, akkor Nevikén Extra, Ola-
jos Rézkén, Zöld Réz vagy a Zöld Rezes lemosó 
permetezés a megoldás. Fakadás után a Biosol 
Káliszappan, Full 5 CS, NeemAzal és a Vegarep 
szerek használhatók ellenük. A kémiai beavatko-
zást a kezdeti fertôzési gócok idôbeni lemetszé-
sével, eltávolításával is megelôzhetjük. 

A HAJTÁS ÉS A VESSZÔ KÁRTEVÔI

MÁLNA-GUBACSSZÚNYOG (Lasioptera rubi) 
A nyáron rajzó gubacsszúnyogok sárga, 2-3 mm 
nagyságú lárvái sokadmagukkal a gubacsokban 
élnek, fejlôdnek, és abban is telelnek. A gubacsok 
miatt a hajtások növekedése lelassul, csökken a 
termés mennyisége. A gubacsok nagysága az 
1-2 cm-t is elérheti, alakjuk gömb alakú, de le-
het kissé szabálytalan is, felszínük repedezett. 
Ôszi lombhullást követôen válnak jól láthatóvá. 
A nyár végi letermett vesszôkkel együtt a guba-
csok nagy része kimetszhetô, de ôsszel is át kell 
nézni a vesszôket és a gubacsokat eltávolítani az 
állományból. Gubacsos vesszôket ne használjuk 
komposztálásra, a gubacsokat meg kell semmisí-
teni, így lehet a gubacsszúnyog felszaporodását 
megakadályozni. Kémiai védekezés ellene elhúzó-
dó rajzása miatt nem megvalósítható.

MÁLNA-VESSZÔSZÚNYOG (Thomasiniana, Res-
seliella theobaldi) Az imágó a hajtások, vesszôk 
tövi részéhez közeli epidermisz repedéseire rakja 
tojásait, a kikelô lárvák berágják magukat, ott 
táplálkoznak. Károsításuk hatására a háncstól a 
bélszövetig barnulás alakul ki, gyakran szövetbur-
jánzás követi, a kéreg elválik. A sebzéseken má-
sodlagosan behatolnak a szártövet fertôzô gom-
bák. Évente több nemzedéke fejlôdik, a kifejlôdött 
lárvák ôsszel a szárat elhagyva a talajban telelnek. 
A málnaállomány szellôsen tartásával, a letermett 
vesszôk szüret utáni mielôbbi kivágásával, eltávo-
lításával a kártevô felszaporodása egyensúlyban 

A málna kártevôi

Málna-gubacsszúnyog
gubacsa

Málna-karcsúdíszbogár okozta 
kártétel

Málna-vesszôszúnyog
lárvái
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tartható. Kimetszésnél törekedni kell a minél rö-
videbb, csupán 1-2 cm-es csonkok biztosítására. 
Fertôzött szaporítóanyaggal kerül be a kártevô, 
telepítés elôtt gyôzôdjünk meg a málnatövek 
mentességérôl.

MÁLNA-KARCSÚDÍSZBOGÁR (Agrilus auri-
chalceus) A díszbogár lárvaalakja károsítja a mál-
na és a rózsafélék hajtásait. A fémes zöld színû, 
hosszúkás bogarak 1 éves fejlôdésûek. Kikelô 
lárvái, melyek mérete meghaladja a 10 mm-t, 
csontfehérek, barna fejûek, kéreg alatt kacska-
ringós járatokat rágnak, ott fejlôdnek és ott is 
telelnek. Megnyúlt, orsó alakú megvastagodáso-
kat okoznak, amik akadályozzák a hajtások víz- 
és tápanyagellátását, növekedésüket. A gyenge, 
fertôzött hajtások a károsítás felett gyakran le-
törnek. 

A GYÖKÉR ÉS A SZÁRTÔ KÁRTEVÔI

MÁJUSI CSEREBOGÁR (Melolontha melolon-
tha) A cserebogárpajor kedvelt növénye a málna. 
Kertekben tavasszal elsônek ezen a növényen kell 
keresni a bogarakat a málnalevelek hátoldalán, 
ott pihennek rejtôzködve. A frissen kifejlôdött 
leveleken szabálytalan rágásukról könnyen fel-
ismerhetôk. Súlyos kárt a talajban 4 évig fejlôdô 
lárvái okoznak. A pajorok az élô növények gyöke-
reit rágják a talajban, a talajfelszínen a lárva nem 
látható. A gyökerét vesztett málnatô erôtlenné 
válik, lankad, hervad, kiszárad. A beteg tô kieme-
léskor gyökértôl mentes, vagy csak gyökércsonkjai 
vannak. A pajor a hervadó, elhalt tövet elhagyja, 
a szomszédos élô tôhöz mászik. Minél nagyobb, 
idôsebb a pajor, annál többet fogyaszt, kártétele 

is fokozódik. Málnaültetés elôtt, ha ásásnál több 
pajor is kifordul a földbôl, érdemes talajfertôt-
lenítést alkalmazni. A Force 1,5 G szer 7-10 g/
nm mennyiségben a cserebogárpajorok mellett 
a többi talajlakó kártevô ellen is védelmet nyújt. 
Szelídebb, nem mérgezô hatású az Artis Pro élô 
parazita szervezetet tartalmazó talajfertôtlenítô 
készítmény, ökológiai termesztésben is engedé-
lyezett. Az irtó hatásuk a fiatal, 1-2 éves lárvák 
ellen erôteljes. 

MÁLNA-GUBACSSZITKÁR (Pennisetia hylaei-
formis) A szeder mellett a málnát is károsítja.  
A lárvái föld alatti gyöktörzsben, a vastagabb 
gyökerek belsejében élnek és károsítanak rejtet-
ten. A károsított növény kihajtástól kezdve gyen-
ge, növekedésében elmaradt, fonnyadt, fokozatos 
elhalását figyelhetjük meg. A lárva megakadá-
lyozza a növények vízfelvételét, továbbszállítását, 
ez magyarázza a kiszáradáshoz hasonló tünete-
ket. Évente egy nemzedéke fejlôdik, az üvegszár-
nyú lepkéi június–augusztus hónapban rajzanak 
és rakják le petéiket a sarjak gyökérnyaki részé-
hez. Hatékony kémiai védekezés nem áll rendelke-
zésre. A tövek talajjal feltöltése jelentôsen meg-
akadályozza a szitkárok tojáslerakását, a további 
fertôzést. Ezt a módszert alkalmazzák üzemi ter-
mesztésnél is.

A TERMÉS KÁRTEVÔI

FOLTOSSZÁRNYÚ MUSLICA (Drosophila suzu-
kii) Bogyóstermésûek rettegett kártevôjévé vált 
hazánkban. Szapora, évente sok nemzedéket ki-
nevelô kártevô, mely ellen jelenleg megoldatlan 
a hatékony védekezés. A muslica nehezen kü-

Kerti tipp
A málnatövek közé ültetett tavaszi palánták 
számos cserebogárpajort magukhoz vonza-
nak, idôben történô kiemelésük gyökereikkel 
és a lárvákkal együtt csökkentheti egyedszá-
mukat. Érdemes ilyen „csali növényeket” is 
alkalmazni.

Málnatövek alól gyûjtött cserebogárpajorok
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lönböztethetô meg szabad szemmel a közismert 
ecetmuslicától. Mérete 2-3 mm, teste vörös-
barna színû, szeme piros, és a hím átlátszó pici 
szár nyain 1-1 sötét színû folt látható. A nôstény 
egyedek szárnya áttetszô, ezeken a megkülönböz-
tetô folt nem alakul ki. A foltosszárnyú muslica 
az ép, egészséges gyümölcs héját átfúrva helyezi 
bele tojásait a gyümölcsbe, a gyümölcs húsában 
kifejlôdô lárvák 3-5 mm hosszúak, csontszínûek, 
hamar bebábozódnak, és kifejlôdnek a szárnyas 
alakjai. A bogyóhéj átszúrásával másodlagosan 
megfertôzôdik a gyümölcs, megpuhul, rotha-
dásnak indul. Júniusi megjelenésétôl folyama-
tosan jelen van és fertôz a fagyokig. A kifejlett 
muslica telel át, tartós fagy hatására pusztul el.  
A fertôzött gyümölcsöket nem szabad hagyni a 
földre leesni, össze kell gyûjteni, és talajba ásással 
megsemmisíteni. Soha ne kerüljön a komposztra 
sem, abban képes áttelelni, továbbfejlôdni! A rovar 
megjelenése és fertôzése jól jelezhetô és nyomon 
követhetô sárga ragacsos lapok kihelyezésével és 

almaborecettel kiegészített csapdákkal. Az ellene 
engedélyezett Full 5 CS (7 nap) és a Laser Duplo 
(3 nap) rovarölô szerekkel a gyümölcsök érésének 
kezdetén javasolt a permetezés, a jelzett élel-
mezésügyi várakozási idô szigorú betartásával. 
A málna folyamatos érése és a helyes permetezési 
idô nehezen összeegyeztethetô folyamat. 

ZÖLD VÁNDORPOLOSKA (Nezara viridula), 
ÁZSIAI MÁRVÁNYOSPOLOSKA (Halyomorpha 
halys) Mindkét sok tápnövényû, behurcolt, ide-
genhonos, invazív poloskafaj nagy kihívás elé ál-
lítja a kertészkedôket. Tavaszi megjelenésüktôl a 
fagyokig jelen vannak, a kertben növô szinte min-
den zöldség- és gyümölcsfajt károsítják. Jól repül-
nek, hamar megtalálják a nekik tetszô növényeket. 
Málnánál a zöld és éredô bogyókon pihennek, 
miközben szívogatják azokat, méretükbôl kifolyó-
lag feltûnôek, könnyen észlelhetôk és összegyûjt-
hetôk. A málnánál is a levelek hátoldalára rakják 
a petecsomóikat, a kikelô poloskák néhány napig 
a telepben együtt maradnak. Ebben a stádiumban 
érdemes összegyûjteni a levelekkel együtt a po-
loskakolóniákat. Bár a „poloskavadászat” idôigé-
nyes munka, de a poloskák felszaporodása vele 
korlátozható. Csapdák, csalogató eljárások ellenük 
még nincsenek, házikertekben csak a rendszeres 
gyûjtésük vezet eredményre. Folyamatos növény-
rôl növényre történô migrálásuk miatt jelenlétük 
ellenôrzését és gyûjtését telelésre vonulásukig 
célszerû folytatni. Termésérést követôen a lamb-
da-cihalotrin hatóanyagú Full 5Cs és Karate Zeon 
rovarölô szerrel védekezhetünk ellenük. A folyton 
termô fajtáknál felhasználásuk nagy körültekin-
tést igényel.

Dr. Némethy ZsuzsannaZöld vándorpoloska lárvái

Barna márványospoloska 
petéi és kikelô lárvái

Málna-gubacsszitkár
lárvája

Málna- 
gubacsszitkár



FIZETETT HIRDETÉS

A FLUMITE® 200 ATKAÖLÔ SZER 
2022. március 3-tól 2022. június 30-ig ismét elérhetô 
a gazdálkodók számára a Flumite® 200 atkaölô szerünk, 
amely elsôsorban szôlôben, szilvában és más gyümölcs-
kultúrákban, valamint szántóföldi kultúrákban és dísz-
növények esetében használható fel. A Flumite® 200 
hatóanyaga a diflovidazin, amely egy eredeti magyar 
találmány. Az egyedi hatásmechanizmusú készítmény 
meggátolja az atkapopuláció kifejlôdését azáltal, hogy 
elpusztítja a tojásokat és a lárvákat, valamint ideiglene-
sen sterilizálja a kifejlett nôstény egyedeket. A hatóanyag 
bejut a levelekbe, így a levélfonákon és a szövedékben, 
vagy gubacsokban megbúvó atkákat is eléri, hosszú 
hatástartama pedig 40-60 napos védettséget biztosít. 
Széles hatásspektrumának köszönhetôen a Flumite® 
200 levél-, gubacs- és takácsatkák ellen is kiválóan al-

kalmazható, kíméli a hasznos ízeltlábúakat, a méhekre 
pedig nem jelölésköteles. Integrált növényvédelmi tech-
nológiákban is alkalmazható. A megfelelô hatás elérése 
érdekében azonban kulcsfontosságú a kijuttatás idôzí-
tése. A tavasszal végzett korai permetezés az áttelelô 
egyedek elpusztítását, illetve az atkák felszaporodásának 
megakadályozását szolgálja, míg a nyári kezelés az újabb 
felszaporodás megelôzésére és az áttelelést szolgáló to-
jások képzôdésének elhárítására ajánlott. A permetezést 
megelôzôen a növényállomány vizsgálata segít az idôzí-
tésben. A Flumite® 200 1×5 ml-es, 5×5 ml-es, 1 dl-es, 
2 dl-es, valamint 1 l-es kiszerelésekben elérhetô.

A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. 
Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a hasz-
nálati útmutatót!

Agro-Chemie Kft. – Hagyomány és megbízhatóság 
a hazai növényvédôszer-gyártásban
Az Agro-Chemie Kft. immár több mint 10 éve jelen van a növényvédôszer-piacon Magyarországon.  
A cég budapesti üzeme elsôsorban hatóanyagok szintézisével, valamint növényvédô szerek formázásával, 
gyártásával és kiszerelésével foglalkozik. Az Agro-Chemie Kft. saját termékeit külföldön és 
Magyarországon egyaránt forgalmazza.

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

Központi telefonszámunk: + 36 9000 800
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Bizonyára Önöknek is feltûnt, hogy az elmúlt 
években gombamód nônek ki az egyre kisebb 
zöldfelülettel rendelkezô ikerházak a környe-
zetükben. Fiatal családoknak, nyugdíjasoknak 
akár megfelelô élettér is lehet, ám az egyre 
kisebb, kertnek szánt területek más kertépíté-
szeti megoldásokat igényelnek. 

A kisebb területeket okosan kell kihasználni, de jó 
tervvel kiválóan és praktikusan be lehet rendezni 
úgy, hogy mindennek jusson elegendô hely és nö-
vény a kertünkben. 

MIRE HASZNÁLJUK? Amennyiben kisebb terület 
áll rendelkezésünkre, elôször is el kell döntenünk, 
mire fogjuk használni? Díszkert lesz, amiben nap 
mint nap örömünket leljük? Vagy vannak gye re-
keink, háziállataink, esetleg szeretünk a szabad-

ban sütni, fôzni, vendégeket fogadni? Mind fontos 
eldöntendô kérdés! 

HOVA KERÜLJÖN? Amikor ezeket átgondoljuk, 
számba kell vennünk, hogy milyen tereptárgya-
kat szeretnénk elhelyezni odakint? Kerti tároló, 

Kicsi kertek, apró oázisok

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.
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ÉLŐ ALGÁS
NÖVÉNYI
TÁPOLDAT TERMÉK

100%
BIO

A TERMÉSZET EREJÉVEL!
NANOTECHNOLÓGIA A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

DWWW.ORGANICWORL .HU

KERESSE A GAZDABOLTOKBAN

pad, grill, játszótér, trambulin, ezek mind helyet 
foglalnak. A kerti sütôt sokan szeretnék a háztól 
távolabb elhelyezni a füst és az illatok miatt, de az 
illatok a szomszéd utcából is átérzôdnek és ha már 
fôzünk, legyen a ház konyhája közel, ha bármire 
szükségünk lenne. Ez apró dolognak tûnik, ám 
mindig bebizonyosodik, hogy hasznos megoldás. 
A gyerekek játszótere is jó, ha szem elôtt van, így 
nem lesz kellemetlen érzésünk, hogy nincsenek 
szem elôtt. A kerti tároló, bár helyet foglal el, 
nem kell feltétlenül a közelünkben lennie, hiszen 
nem mindennapos használatra van, ám nem is kell 
annyira eldugni. Ha megfelelô növényválasztással 
társítjuk, akkor még dísze is lehet a kertünknek, 
ahogy minden más tárgy is. Mindig ügyeljünk arra, 
hogy a környezet és a beleépített, benne elhelye-
zett tárgyak harmóniában legyenek. 

PRAKTIKÁK Sokan úgy vélik, kicsi kertekben nem 
lehet sok növényt elhelyezni, ám ez nem feltét-
len igaz, mert lépcsôzetes elrendezéssel vagy más 
megoldással akár igazi dzsungelt is varázsolha-
tunk. Nem kell félni a falakra futtatható növé-
nyektôl sem, mert megfelelô gondozással gyö-
nyörûen karban lehet tartani.

Érdemes olyan praktikákat keresni, akár az 
interneten is, amelyekkel optikailag csalhatunk 

is, így nagyobbnak láttathatjuk a kertünket, mint 
amekkora. Erre az egyik legalkalmasabb a tükör 
elhelyezése, melyet növényekkel veszünk körbe, 
így duplázzuk a látványt. Titokzatos hatást érhe-
tünk el egy betonkerítés elé felállított tömör ajtó-
val, kapuval, mely azt sugallja, hogy mögötte van 
még látnivaló, nem mellesleg nagyon impozáns 
látvány.

Az íves járdák vagy a terasztól a kert hátsó 
felébe vezetô egyre kisebb járólapok is hosszítják 
a teret a szemlélô számára és a fehér szín alkal-
mazása is nagyobbnak, tágasabbnak mutatja 
majd kertünket. Érdemes a terasz fölé szôlôlugast 
építeni, vagy akár egy pergolára felfuttatni, így 
felfelé nézve is természetes közeggel van kapcso-
latunk. 

Egy biztos, hogy akár kicsi, akár nagy felület-
tel rendelkezünk, tervezés nélkül ne kezdjünk neki. 
Papíron sokkal könnyebb kijavítani az esetleges 
hibákat, mint késôbb, amikor ezt már csak fárad-
ságos munkával tehetjük meg. 

Bujtás Anikó




