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A nagy kerteket díszítô virágágyások,  
a rendezett sorokban zöldellô finomságok 
mindig gyönyörû látványt nyújtanak. A kisebb, 
látszólag nem hasznosítható területekre 
azonban gyakran kerülnek szobrok, kisszékek, 
széthagyott eszközök. 2022 tavaszára már 
Magyarországra is elért a magaságyástrend, és 
egyre nagyobb teret hódítanak maguknak – szó 
szerint – a hazai kertekben. Nézzük is meg, 
miért is lett ennyire keresett ez a megoldás! 

A városiasodás folyamatával egyre nagyobb lett a 
beépített területek aránya. Ez ma már sok helyen 
azt jelenti, hogy minden négyzetméternyi még sza-
bad vagy éppen már zöldterületnek nagy jelentôsé-
get tulajdonítanak, és ezeket igyekeznek a lehetô 
legjobb módon a fenntartható infrastruktúrába 
forgatni. Ennek egyik, ha nem a legnépszerûbb esz-
köze lett a magaságyás. 

MIÉRT ÉRDEMES MAGASÁGYÁST ÉPÍTENI? Ta-
lán már mindannyian találkoztunk a többnyire fá-
ból kialakított eszközökkel akár a környezetünkben 
lévô kertekbe bepillantva, akár a barkácsáruházak 
polcain már készen kapható formában. Azon túl, 
hogy helyszûkében is kiváló lehetôséget adnak arra, 
hogy otthon termesztett zöldségekkel, fûszerekkel 
vagy épp virágokkal díszítsük kertünket, sokkal na-
gyobb szabadságot is kapunk az említett növények 
vetésével kapcsolatban. 

Ha az adott kert talaja rossz minôségû, alig 
2-3 fajtával tudunk csak megküzdeni, vagy éppen 
kavicsos, sziklás, amiben semmilyen zöldfelületet 
nem tudunk kialakítani, remek alternatíva a magas - 
ágyás, ahol is mi választhatjuk ki, milyen típusú 

földet használunk a számunkra szimpatikus növé-
nyekhez.

Mivel egy-egy ágyás kis területet jelent, álta-
lában a családnak éppen szükséges mennyiséget 
tudjuk megtermelni, nem kell elkötelezôdni nagy 
mennyiségû (és lehet, hogy éppen silányabb minô-
ségû) termés mellett. Tavasztól ôszig folyama-
tosan, egymás után vethetô az adott idôszakban 
kívánt zöldség, fûszer vagy épp virág. 

Emellett persze a mi egészségünknek is ad-
hat néhány pluszpontot: a megemelt keret földjét 
könnyebb gondozni is, nem kell annyit hajlongani, 
így akár az idôsebb rokonoknak is egyszerûbbé vál-
hat a kert mûvelése. 

Magaságyás a sztár

Kerti tipp
Ha egy adott fajta termesztése nem sikerült 
jól, vagy többfélét szeretnénk kis mennyiség-
ben kipróbálni, gyorsan tudunk váltani, hiszen 
a kiemelt ágyások egy szezonon belül több-
ször is hasznosíthatók. 
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HOGYAN KÉSZÍTSÜNK MAGASÁGYÁST? Ha 
az áruházakban készen kapható ágyások helyett 
inkább barkácsolásba kezdenénk, 2+1 fô lépésbôl 
könnyen össze is állhat a folyamat:
1. Válasszuk ki a keret alapanyagát! Legtöbbször 

fából készítik, de persze kôbôl vagy cement-
bôl öntött verzióval is próbálkozhatunk. Ha a 
fa mellett döntünk, keressük fel a legközelebbi 
barkácsboltot, és vegyünk pallót vagy tetôlécet 
az elkészítéshez. A szakemberek által javasolt 
alapanyag legalább 50 mm vastag és 150 mm 
széles. Fontos azonban, hogy ne használjunk 
olyan faanyagot, ami korábban vegyszerrel volt 
kezelve, mert ez árthat a veteményesünknek! 
A keret összeállítása után (az ágyásunk élet-
tartamának növelése érdekében) kezelhetjük a 
fát például a vegyszermentes lenolajjal, illetve 
kibélelhetjük fóliával, hogy a nedvességtôl így 
is védjük.

2. A keret után kezdôdhet az ágyás rétegezése. 
Alulra a rágcsálók ellen érdemes dróthálót fe-
szíteni, majd erre kerülhet rá a kavicsos, köves 
szint, ami a megfelelô vízelvezetést segíti. Ezek 

után jöhet a „komposztréteg”, azaz a fák, bok-
rok ágai, levágott fû, majd a kiválasztott nö-
vényeinknek megfelelô, tápanyagokban gazdag 
földkeverékkel zárjuk a sort. 

3. A már kész magaságyás gondozására is ügyel-
ni kell: mivel könnyebben kiszáradhat, fontos 
a rendszeres öntözés. Ezen túl a már említett 
„komposztréteg” folyamatosan bomlik, így a 
föld is ülepedik majd, ezért a legfelsô termô-
föld rétegének pótlása is idôközönként szüksé-
gessé válik. 

MIT ÉS HOGY ÉRDEMES VETNI? Szinte bármit, 
amit csak szeretnénk! A helykihasználás és gaz-
daságosság szempontjából érdemes figyelni arra, 
hogy kis termetû, gyorsan fejlôdô, folyamatosan 
szedhetô növényeket termeljünk, így egész szezon-
ban tudjuk hasznosítani akár a legkisebb területet 
is. Választhatunk vöröshagymát, fokhagymát, ret-
ket, spenótot, sárgarépát, paradicsomot, de a kü-
lönbözô salátafélék is remekül mutatnak egymás 
mellett a magaságyásban. 

Varsányi Zsófi

Magas-

ágyásokba is 

kiváló 

választás! 

Vetőmagjainkat keresse a 
gazdaboltok polcain!

A torma a káposztafélék családjába tartozó, 
Európa déli területein ôshonos évelô növény. 
Noha gyógyhatása már régóta ismert – 
megtalálható ókori leírásokban, sôt még 
egy pompeji falfestményen is szerepel –, 
zöldségnövényként való termesztése csupán 
a 15. században indult meg Németországban, 
ahol ma is jelentôs a fogyasztása.

Gyökerének jellegzetes csípôs íze miatt (amelyet 
a mustárolaj, és ahhoz nagyon hasonlító vegyüle-
tek adnak) a magyar konyha kedvelt alapanyaga. 
A tengerentúlon, ahova a hódítók közvetítésével 
jutott el, kevéssé ismert, inkább rokona, a wasabi 
vagy vízitorma a népszerû. 

TERÜLETVÁLASZTÁS ÉS ELÔKÉSZÍTÉS A tor-
mának elsôsorban a gyökere fontos számunkra. 
A vastag fôgyökeret fogyasztjuk, a leágazó ol-
dalgyökereket (az úgynevezett talpgyökereket) 
pedig szaporításra használjuk mind kiskerti, mind 
nagyüzemi körülmények között. Mivel a gyökérzet 
akár egy méter hosszúra is nôhet, nagyon nehéz 
úgy felszedni, hogy egyetlen darabkát se hagyjunk 
a talajban. A torma hajlamos a gyomosításra, és ha 

egyszer megtelepedett a kertben, nehéz kiirtani. 
Évelô növény, tehát minden évben újból kihajt a téli 
nyugalmi periódust követôen, ezért gondosan vá-
lasszuk ki a helyét. Célszerû a kertnek egy félreesô 
sarkába telepíteni, ahol sem a gyomosítási hajlama, 
sem a viszonylag nagy, akár 1,5 méteres mérete 
nem okoz gondot. 

A növény az alacsonyabb hôigényû zöldség-
fajok közé tartozik, a gyökere pedig kifejezetten 
fagy tûrô, a talajban is áttelel, sôt, egész évben 
folyamatosan lehet felszedni. A kertben egy na-
posabb területet válasszunk neki, de részleges ár-
nyékban is jól fejlôdik. 

Ha kötöttebb talajon szeretnénk termeszteni, 
érdemes bakhátra telepíteni a növényeket, így jobb 
minôségû gyökeret nevelhetünk. A kb. 40 cm-es 
bakhát kialakításakor mélyen lazítsuk fel a talajt és 
forgassunk bele érett szerves trágyát, amely nem-
csak tápanyaggal fogja ellátni a növényeket, de a 
talaj szerkezetére is jó hatással van. A bakhátakba 
aztán akár tavasszal, akár ôsszel telepíthetôk az 
oldalgyökerekbôl kialakított dugványok. Egy kisebb 
családot egy vagy két tô torma el tud látni ele-

Torma a kiskertben

Fotó: wikipedia

Fotó: wikipedia
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gendô gyökérrel, de ha több tövet szeretnénk ne-
velni, a kifejlett növény nagy mérete miatt legalább 
fél métert hagyjunk sor- és tôtávolságnak. 

ÁPOLÁSI MUNKÁK, FELSZEDÉS Az ültetést kö-
vetôen már két héttel megjelennek az elsô hajtások 
a talajfelszínen. Egy gyökérbôl több tôlevélrózsa is 
kifejlôdik, amelyek hatására idôvel a gyökér defor-
málódik, elágazóvá válik a gyökérnyaki részen. Ha 
szép, hengeres gyökeret szeretnénk nevelni, akkor 
még a tenyészidôszak elején távolítsuk el az ösz-
szes felesleges hajtást, csak egyet, a legerôsebbet 
hagyjuk kifejlôdni. Van egy további kézimunka-igé-
nyes folyamat a torma termesztése során, amit el 
kell végeznünk, ha szabályos, úgynevezett „piacos” 
gyökereket nevelnénk, ez pedig az oldalgyökerek 
eltávolítása. Ehhez június-júliusban ki kell földelni 
a gyökereket, és az oldalukról le kell dörzsölni vagy 
késsel le kell vágni a fejlôdô oldalgyökereket, majd 
visszatemetni, visszaépíteni a bakhátakat. 

Mivel a tenyészidôszak során a torma igen 
nagyra nô, ráadásul eleve a nyirkosabb területeket 

kedveli, ezért öntözést igényel. Jó megoldás az is, 
ha a kerti csap vagy kút környékére telepítjük, mert 
itt biztosan elegendô vizet fog kapni. Száraz ter-
môterületen a gyökér megfásodik és nagyon csípôs 
ízû lesz.

A gyökereket októberben lehet elkezdeni fel-
szedni, de nem fog romlani a minôségük, ha a ta-
lajban teleltetjük át ôket. Felszedéskor igyekezzünk 
a talpgyökereket is kiemelni a talajból, hogy követ-
kezô évben ne gyomosítsák el a területet. A fôgyö-
keret fogyaszthatjuk, a talpgyökerek egy 10-20 
cm-es darabjából pedig újabb tövet ültethetünk. 
A talajban maradó vagy véletlenül ott hagyott gyö-
kérbôl mindenképpen ki fog hajtani a növény, de a 
több éves gyökerek idôvel elfásodnak és így nem 
fogyaszthatók, ezért érdemes inkább „felfrissíteni” 
a töveket minden ôszi felszedéskor. 

TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI HATÁS A torma fo-
gyasztott részének, a gyökérnek feldolgozásig nin-
csen semmilyen különösebb illata, amikor azonban 
darabolni, reszelni kezdjük, megsérülnek a sejtfalak 
és kiszabadulnak a nyálkahártyát irritáló vegyüle-
tek, amely reakció egyébként a növény természetes 
védekezô mechanizmusa a kártevôi ellen. A hagyo-
mányos, gyógynövényként való felhasználása is a 
jellegzetes ízéhez, illatához kötôdik. Alkalmazták 
gyomorbántalmak ellen, az emésztés serkentésére, 
és nátha kezelésére is jól használható a nyálkahár-
tyára kifejtett hatása miatt. Mivel helyi vérbôsé-
get okoz, pakolásként is hatékony izombántalmak 
esetén. 

A gyökere mellett a tormanövény friss, fiatal 
levelei is fogyaszthatók, ajánlott kipróbálni tavaszi 
saláta készítéséhez. 

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp
Feldolgozáskor figyeljünk arra, hogy a gyökér 
hô hatására veszít a csípôsségébôl, sôt, hosz-
szabb fôzési idô alatt hajlamos a barnulásra, 
keseredésre. A csípôsségét ecet vagy citromlé 
adagolásával szabályozhatjuk, de veszít az 
erejébôl akkor is, ha lefedetlenül tároljuk. 

Fotó: wikipedia
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Július elején a korai zöldségféléket 
betakarítjuk, azonban ne zárjuk be a kertkaput 
és hagyjuk parlagon a megmûvelt földünket. 
Ekkor jön el az ideje ugyanis a másodvetésnek, 
így akár a téli hónapokban is fogyaszthatunk 
friss zöldségeket a kertünkbôl. 

ELSÔ LÉPÉSKÉNT tegyünk rendet ott, aho-
vá majd a másodvetéseink kerülnek. Szedjük ki a 
bent maradt gyökereket és leveleket, amelyek a 
talajban maradtak, ezeket akár a komposztba is 
beletehetjük. A nitrogént megkötô gyökérzettel 
rendelkezô növények (pl. borsó) gyökerét a földben 
hagyhatjuk, a másodvetett zöldségek felveszik a 
tápanyagot. Ássuk fel a talajt, majd keverjük bele a 
mûtrágyát és/vagy a komposztot. Az apró morzsás 
szerkezetért egyengessük el a talajt, készítsük el a 
magágyakat és öntözzük meg alaposan. 

A másodvetésû növényeknél érdemesebb rö-
vid tenyészidejû fajtákat választanunk, olyanokat, 
amelyek mind az augusztusi, mind az októberi in-
gadozó idôjárást is jól tûrik. Kaphatók betegségek-
nek ellenálló fajták. A másodvetésû növények beta-
karítási ideje általában az ôszi fagyok idejére esik.

MIKET ÜLTESSÜNK MÁSODVETÉSKÉNT? 
Cékla: fontos, hogy rövid tenyészidejû fajtát ke-
ressünk. Vessünk 3-4 szem magot egy fészekbe, 
és egyeléskor 10 cm-re hagyjuk meg egymástól a 
növényeket. A vetés sortávolsága 40 cm, mélysége 
2-3 cm. Jó vízgazdálkodású, humuszban gazdag, 
mélyrétegû talajban terem megfelelôen. Általában 
a vetéstôl számított 90-100 napra szedhetô. Téli 
tárolásra október végén, november elején, még a 
fagyok beállta elôtt szedjük.

Uborka: a konzervuborka-fajták alkalmasak a má-
sodvetésre. A fürtös fajtáknál a virágok nem egye-
sével, hanem csoportosan fejlôdnek, egy-egy levél 
tövébôl 2-3 virág, illetve késôbb termés is fejlôdik. 
Vannak magyarországi nemesítésû régi és új, kiváló 
minôségû fajták is (pl. Mohikán, Barbara). A magot 
2-3 cm mélyre vessük a 15-20 cm mélyen fella-

zított talajba. Elônyösebb az ikersoros elrendezés:  
80 + 40 × 10-15 cm. A vetés után a kelésig a talajt 
naponta, kétnaponta mindenképp öntözzük meg. 
Rendszeres talajkarbantartást igényel állomány-
ban, ennek célja a kelô gyomok pusztításán kívül, 
hogy a talaj felsô rétegének a lazítása is megtör-
ténjen.

Csak akkor vessünk uborkát a másodvetésben, 
ha lehetôségünk van a folyamatos öntözésre és a 
tápoldatozásra is. 

Zöldbab: válasszuk inkább a zöldhüvelyû fajtákat, 
mert ezek nem szálkásodnak, emellett húsosak, 
ezért már akár a magvak kifejlôdése elôtt fogyaszt-
hatók a hüvelyek. A bokorbabot 35 cm sor- és  
10 cm tôtávolságra vessük, melyek vetésmélysé-
ge 3-5 cm. Fészekbe is vethetjük a magokat, 5-6 
magot szórunk egy fészekbe. A tenyészterületnek  
30 × 30 cm ajánlott.  

Fejes káposzta: a káposzták tenyészideje 80-90 
nap. A viaszos vastagabb levelû fajták jöhetnek 
számításba, ugyanis az ültetés idôpontja a legme-
legebb nyári napokra esik. Azt érdemes tudni, hogy 
október végére már egy komolyabb talaj menti fagy 
leállíthatja a növények fejlôdését.

Karfiol, brokkoli: a fajtaválasztásnál fontos té-
nyezô, hogy az adott fajta hogyan reagál a nyári 

A második is nyerô…
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nagy melegre, mennyivel húzódik el a tenyészideje. 
Erre csak tökéletes öntakarással rendelkezô fajták 
alkalmasak, amelyek elviselik a –8 Celsius-fokot is. 
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján komolyabb 
talaj menti fagyok csak november közepe táján 
jelentek meg. A fajták tenyészideje 95-100 nap, 
így már július elején ki kell ültetni ôket, érdemes 
palántázni is. 

Kínai kel, fodros kel: a fajtáktól függôen egész 
augusztusban ültethetôk, rövid a tenyészidejük: kb. 
55-65 nap, de éppen elég nagy zöldtömeget ké-
pesek termeszteni ez idô alatt. A nálunk lévô fagy 
annyira nem károsítja ezeket a fajtákat, ezért akár 
télen is kint maradhatnak a kertben, mert szintén 
kiváló fagytûréssel rendelkeznek.

Kelkáposzta: július legelején vethetô, jól viseli az 
alacsonyabb hômérsékleteket is, de ilyen körülmé-
nyek között is biztonságosan termeszthetô. 

Sárgarépa: sokan nem tudják, hogy a júniusi vetés-
sel nagyjából 100 napos tenyészidejû répák remek 
érettségi állapotot érnek el a kiváló téli tároláshoz. 
Nem érnek túl, kiváló ízûek és egészségesebbek, 
mint a klasszikus tavaszi vetésûek, ahol a rövid te-
nyészidôszakú fajták a magas nedvességtartalom 
miatt friss fogyasztásra alkalmasak.

Téli retek: mély rétegû, laza és folyamatosan ned-
ves talajba ültessük. Augusztusi vetéssel is betaka-
rítható a fagyok elôtt.

Gumós kömény: biztonsággal kifejlôdik az ôszi 
betakarításig. Az utolsó vetés idôpontja július vé-
gére tehetô. 40 × 15 cm-es sor-, illetve tôtávol-

ságra vessük. 80-110 nap múlva szedésre érettek 
a gumók. A gumós édeskömény igen hajlamos a 
felmagzásra, egy pici káros környezeti hatásra 
magszárba tud indulni, ezért biztonságosan csak 
az ôszi termesztése ajánlható.  

Rukkola, fejes saláta, tépôsaláta, sóska és spe-
nót: a salátafélék a fagyok elôtt kikelnek, sôt a sa-
láta még karácsonykor is szedhetô, fôleg ezeken az 
enyhe teleken. A másik két levélzöldség pedig kora 
tavasszal lesz betakarítható. A sóska elég szívós, 
évelô levélzöldség. 

Csemegekukorica: aprómorzsás magágyat igényel 
vetéskor, a vetésmélység 3-4,5 cm. A tôtáv 13–16 
cm közötti, a sortávolság pedig 76 cm. Másodveté-
se júliusra tehetô.

Póréhagyma: a téli póréhagymát szabad földbe 
ve tés sel vagy palántázással termeszthetjük. Mag-
jait 30 cm-es sortávolságra kell elvetni. Ha palán-
tákat szeretnénk nevelni, március elején egy ládába 
vessük el a téli póréhagyma magjait. A palántákat 
április végén, május elején ültethetjük ki végleges 
helyükre, egymástól 10-12 cm-es tôtávolságra.  
Az év azon idôszakában fogyasztható, amikor 
viszonylag kevés friss zöldség érhetô el. A póré-
hagyma fényigényes növény, napos, világos helyen 
termesszük. Víz- és tápanyagigényes, jó állapotú, 
frissen trágyázott talajban, rendszeres öntözés 
mellett fejlôdik megfelelôen. A vetemény gondo-
zása során a rendszeres öntözésre, mûtrágyázásra, 
valamint a gyomlálásra és kapálásra kell figyelnünk.

A vetômagválasztástól a növényvédelemig 
minden segítséget megkaphatunk a felkészült me-
zô gazdasági szakboltokban.

Bors Anita

Kerti tipp
A másodvetésû növényeket is gondozni kell, 
mindig figyeljünk oda a gyomtalanításra, a 
talajlazításra, az öntözésre, a tápoldatozásra 
és a növényvédelemre is.

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

és kiegészítő trágyázásához

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

ízesebb terméseket eredményez

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

tengeri algával
• Hozzáadott vitaminokkal és

természetes káliummal

BIO PLANTELLA KERT
• 100%-ban szerves összetételű

folyékony trágya
• A növényeknek kiváló fejlődést

biztosító tengeri algával
• Természetes növekedési

hormonokkal és a szükséges
tápanyagkeverékkel

Kerti és dísznövények minden fajtájának alapvető

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

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

A hozzáadott természetes kálium keményebb,

BIO PLANTELLA SZERVES PARADICSOM TRÁGYA 

A LEGHATÉKONYABB TERMÉKEK AZ EGÉSZSÉGES 
NÖVÉNYEKHEZ ÉS LÉDÚS PARADICSOMHOZ

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

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

a zöldségeskert többi kártevője ellen

természetes káliummal

100%-ban szerves összetételű

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

A növényeknek kiváló fejlődést

Kertészkedjen velünk!

TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 
SZÜKSÉGE? 
Kertészeti szakértőink 

tanácsait itt olvashatja:

hu.UNICHEM.si

• 

TOVÁBBI KERTÉSZETI 
SZAKTANÁCSRA VAN 

Kertészeti szakértőink 



10 11

A legtöbb népies neve a köszmétének van, 
mondják pöszmétének, piszkének, büszkének, 
egresnek. Ma már nem annyira népszerû 
gyümölcs, a ribiszkefélék családjába tartozik, 
bár sokkal tüskésebb, ami megnehezíti az 
ápolást és a betakarítást. A köszméte (Ribes 
uva-crispa) eredetileg Európa és Ázsia ritkás 
erdeiben volt honos.

Az 1-1,5 m magas, szélesen elterülô cserje, rit-
kásan álló hosszú, vékony, szürkésbarna ágakkal.  
A bokrokon szépen karéjozott levelek vannak, 
melyek kettesével, hármasával, ritkábban ötösé-
vel elhelyezkedô hegyes tüskék hónaljában állnak. 
A levelek szôrösek, kerekdedek vagy szív alakúak, 
szélességük 2,5-3 cm. Az egres zöld vagy rózsa-
szín, és apró erek találhatóak rajta, melyek álta-
lában kis méretûek, de bizonyos fajok akár szilva 
nagyságúra is megnôhetnek. 

TERMESZTÉSE A köszméte az igénytelen gyü-
mölcsfajok közé tartozik. A kemény téli hidegeket 
jól tûri, termesztése során a legnagyobb gondot 
a korai virágzás miatti fagyérzékenysége jelenti, 
hiszen egy-egy kései fagy akár a teljes termést is 
tönkreteheti.

Életerôs, egy-két éves növényeket vegyünk. 
Mielôtt elültetjük a bokrokat, a gyökereknek ásott 
gödrökbe tegyünk szerves trágyát. A köszméte ko-
rán fakad, ezért tavasszal ne ültessük. Telepítésé-
nek legjobb idôszaka ôsszel, a lomb lehullása után 

van. Ültessük egymástól kb. 1,5 méterre, teljes 
napfénybe vagy félárnyékba. Miután elültettük, 
nyessünk le a 15-20 cm-es hajtásokat, és minden 
évben nyessük meg, hogy elôsegítsük a gyümölcs-
termést. Elsô évben távolítsuk el a rügyeket, hogy 
a növény nagyra nôjön és egészségesen fejlôdjön. 
Forróbb klímájú környéken ültessük olyan helyre, 
ahol védett a nagyon erôs délutáni napsütéstôl – 
a nagy meleget nem kedveli, mert az lombhullást 
és gyümölcsperzselést okoz. Nem is különösebben 
fényigényes, ezért elviseli, hogy más gyümölcs-
fák közé ültessék, az állandó árnyékot azonban 
nem szereti. A köszméte nem túl igényes a talaj-
ra, kötöttebb talajokon is jól megél, de a dús, jó 
víz el vezetésû, nedves, savanyú kémhatású talajt 
kedveli. A könnyen kiszáradó, vékony termôrétegû 
területeken nyaranta többször is alaposan meg 
kell öntözni a bokrokat. Egy fácskáról, kedvezô 
körülmények között, 2-3 kg termést várhatunk.

TAVASZI METSZÉSE Fontos és nagy figyelmet 
igénylô munka a köszméte tavaszi metszése. Mi-
vel az egy-két és hároméves gallyak hozzák a leg-
szebb gyümölcsöket, így arra kell törekedni, hogy 
minél több ilyen termôrész legyen a fácskán. Ezért 
a metszést a ritkítással kezdjük, hogy a korona 
megújulhasson. A termôrészeket kissé visszavág-
juk, míg a gyengébb vesszôket rövidre kurtítjuk. 
Különösen kell ügyelni arra, hogy a lisztharmattal 
fertôzött vesszôvégeket eltávolítsuk. A metszéssel 
egyidejûleg kell eltávolítani a tôsarjakat, amelyek 
olykor elég nagy számban törnek elô a tô köze-

Hogyan termesszünk köszmétét? lében. Ezeket nem a talaj felszínén, hanem mé-
lyebben kell elvágni, különben még több sarj fog 
elôtörni.

HÁZIKERTBEN TÖRZSES CSEMETÉT ÜLTES-
SÜNK! Házikertben legcélszerûbb törzses cse-
metéket ültetni. Ezeket oltással állítják elô a fa-
iskolák, amelyek a 80-100 cm magas fácskákat 
aranyribiszke (Ribes aureum) alanyon nevelik meg. 
A magas törzsû köszmétefácskáknak sokféle elô-
nyük ismert: könnyebb a talajukat megmûvelni, 
egyszerûbb és könnyebb a metszésük és a szüre-
telésük, mutatósak, azonban ha bôséges termésük 
van, támasztékkal kell ôket ellátni. A lisztharmat-
nak a magasan, levegôs körülmények között levô 
korona jobban ellenáll és eredményesebben meg-
védhetô, mint a talajszinten levô bokor. 

FAJTÁK, SZAPORÍTÁS Fajtái közül a ’Pallagi 
óriás’, a ’Zöld óriás’, a ’Szentendrei fehér’ és a 
ritkábban elérhetô ’Gyöngyösi piros’ ajánlhatók 
a házikertbe. A köszmétefajták többnyire ön-

meddôk, ezért kielégítô termésük csak úgy lesz, 
ha egymás közelébe különbözô fajtájú fácskákat 
ültetünk. A növényekrôl magunk is szaporíthatunk 
újakat, amelynek egyik módja a dugványozás, me-
lyet – rendhagyó módon nem tavasszal, hanem – 
augusztus végén, szeptember elején végzünk. En-
nél is egyszerûbb a kora tavaszi porbujtás, amikor 
egy érett vesszôt úgy rögzítünk a földben, hogy 
csúcsa a talaj felszíne fölött maradjon, és csak 
meggyökeresedés után távolítjuk el az anyatôrôl.

Dr. Karacs-Végh Anita

Kerti tipp
A köszméte akkor is kemény marad, ha meg 
van érve, a kóstolás a legjobb módja annak, 
hogy meghatározzuk, mikor jön el a sze-
dés ideje. Az éretlen és a savanyú gyümöl-
csöket ôsi idôk óta sokféleképpen hasz-
nálják: gyógy kenôcsöket, levest, mártást, 
gyümölcs sajtot készítenek belôlük.
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Kora tavasszal az egész agrárágazat 
korábban nem jellemzô mértékû vízhiánnyal 
küzdött. Aszályos idôszakok egyre nagyobb 
valószínûséggel alakulhatnak ki térségünkben 
a globális klímaváltozás következtében, 
mindamellett az ôszi, téli és kora tavaszi vízhiány 
rendkívül ritka jelenség. A szélsôséges idôjárásból 
adódó termesztési nehézségek egyre nagyobb 
kihívást jelenthetnek a szántóföldi kultúrák 
mellett akár a szôlôültetvényekben is. 

MEKKORA A VÍZIGÉNYE? A szôlô a száraz-
ságtûrô növények közé tartozik, így még akár a 
mediterrán térség száraz vidékein (pl. Dél-Fran-
ciaország, Spanyolország, Görögország) is jel-
lemzôen öntözés nélkül termeszthetô. Öntözésre 
csak olyan termôhelyeken van feltétlenül szük-
ség, ahol az évi csapadékmennyiség nem éri el 
a 450 mm-t, a tenyészidôszakban pedig a 300 
mm-t. Ilyen mennyiségû csapadék mindössze a 
növény túlélését biztosítja, az intenzív termesz-
tés és megfelelô hozamok eléréséhez azonban 
legalább évi 600-650 mm csapadékmennyiség 
szükséges. Hazánkban a sokévi átlagban ezek 
az értékek kialakulnak, ugyanakkor az évjáratok 
a csapadékmennyiségben és annak eloszlásában 
is rendkívül szeszélyesek. A csemege- és bor-
szôlôültetvények vízigénye eltérô. 

A mai csemegeszôlô-világpiacon csak azok 
a fürtök piacosak, amelyek 500-1000 gramm 

tömegûek és 4 g feletti bogyóméretûek. Ilyen 
feltételeket általában öntözés nélkül nem tudunk 
kialakítani. A borszôlôket Európában a túlterme-
lési válság miatt sokáig nem is volt szabad ön-
tözni, ezt azonban napjainkra egyre több régió 
számára megengedték, így elkerülve a növények 
alapvetô élettani funkcióinak leállását és az ül-
tetvények folyamatos kipusztulását.

MIKOR KELL A VÍZ? A rügyfakadástól a virág-
zásig viszonylag kis vízigény jellemzô, ilyenkor 
ugyanis a növény a talajban az ôszi-téli csapa-
dékból, valamint a fás részekben felhalmozott 
vízkészletbôl gazdálkodik. A talajtípusnak nagy 
szerepe van a növény számára rendelkezésre álló 
vízkészlet alakulásában. Minél kötöttebb, agya-
gosabb talajról van szó, annál kisebb az esélye, 
hogy a kifejlett ültetvények viszonylag mélyen 
(zömében 40-80 cm) elhelyezkedô gyökérrend-
szere vízhiánnyal küzdene. Homokos, kavicsos, 
laza szerkezetû talajok esetében, valamint seké-
lyen gyökeresedô fiatal ültetvényekben azonban 
gyakran alakulhat ki aszálykár. Az elvirágzás 
szempontjából is fontos, hogy ne alakuljon ki 
vízstressz ebben az idôszakban. Az érés kezde-
téig még a hajtások és bogyók növekedése is 
rendkívül sok vizet igényel, ilyenkor a vízhiány 
visszafordíthatatlan mértékben károsíthatja a 
növekedési folyamatokat, amely a terméshoza-
mot is jelentôsen mérsékeli. Maga az érés (für-

A szôlô vízigénye és öntözése

1. ábra: A csepegtetô öntözést ese-
tenként tápoldatozásra is használják

2. ábra: Esôztetô öntözéssel fékez-
hetô a növények túlmelegedése

3. ábra: Az öntözôrendszer a tavaszi 
fagyvédelemben is használható
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Melyek azok a szerek, amikre minden bizonnyal 
szükségünk lesz a kertgondozás során? 
1. A legfontosabb kora tavaszi kerti munkák egyi-

ke a veteményes terület elôkészítése. Csak az-
után kezdjünk ültetni, miután a talajt is fertôt-
lenítettük, mert így elpusztíthatjuk a talajban 
élô drótférgeket, pajorokat. A FORCE 1,5G 
talajfertôtlenítô a kártevôk elleni védelem 
megbízható és ideális készítménye. A gázosodó 
granulátum a gyökérzónába bedolgozva fejti 
ki tartós hatását. Praktikus kiszerelésének kö-
szönhetôen („sószóró”) a kijuttatása egyszerû 
és könnyû. 

2. A SWITCH nagyágyúként vethetô be kertünk 
több növénykultúrájában is. Csak néhányat ki-
emelve pl. csonthéjasok virágmonília, dísznö-
vények szürkepenész betegsége, szôlô botritisz 
esetén számíthatunk a készítmény megbízha-
tóságára. 

 Itt az ideje, hogy a meggyötört füvünk (gyep, 
díszfû) újjászületése érdekében Switch perme-

tezéssel védekezzünk a sárgás-barnás „hópe-
nész” foltok ellen.

3. A Score 250 EC is többkultúrás gombaölô 
szer. Sikeresen alkalmazható almában, kör-
tében (piros bimbós állapottól) varasodás és 
lisztharmat ellen, valamint ôszibarackban 
levélfodrosodás, lisztharmat és levéllikasztó 
gombabetegségek ellen. 

 Ôszibarack-levélfodrosodás: Score 250 EC
 A gomba hûvös és csapadékos idôjárásban 

erôteljesen fertôz. Rügypattanás után 3 ke-
zelés feltétlenül indokolt Score 250 EC-vel, 
amelyeket célszerû 8 naponként végrehajtani. 
A hatóanyag felszívódó tulajdonsága miatt el-
jut a hajtáscsúcsokhoz is, valamint gyógyító 
hatása révén a 3-4 napos lappangó fertôzéssel 
szemben is véd. 

4. A rovarkártevôk visszaszorítására a legsokol-
dalúbb készítmény a KARATE ZEON, mely na-
gyon sok növénykultúrában biztosít védelmet 
pl. molykártevôk, levéltetvek, cseresznyelégy, 
foltos szárnyú muslica stb. ellen. Gyors taglózó 
hatása elhúzódó rovarriasztó tulajdonsággal is 
párosul. 

5. A kártevôk és kórokozók mellett korán meg-
jelennek a gyomok is, melyek igen ellenállóak, 
ezért már a kezdetektôl fontos a rendsze-
res irtásuk. A MEDALLON PRÉMIUM totális 
gyomirtó használata segít elkerülni a kapálás 
okozta derékfájást. Gyárilag adalékolt formu-
lációjának köszönhetôen minden egyszikû és 
kétszikû gyomnövény lepermetezése esetén 
hatásos, már fagypont feletti hidegben is.  
A permetlé elsodródására viszont vigyázzunk, 
mert a kultúrnövényben is kárt tesz, ezért azo-
kat, ha szükséges, takarással védjük.

A Syngenta Kft. a fenti készítményekkel járul 
hozzá a professzionális kertápolás 

 megoldásaihoz.  

A fenti, kis kiszerelésben is kapható szereket 
keresse a gazdaboltokban. 

KERTINDÍTÓ

switch_hirdetes_148x210mm.indd   1 2022. 03. 29.   16:23:19

A tavasz a megújulás esélyét jelenti minden növény számára. Az enyhe tél miatt a kártevôk-kórokozók 
tömeges felszaporodására készülhetünk. 
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vonzza ôket. A csapdák telítettségét naponta el-
lenôrizni kell és a benne lévô sört is cserélni. Az 
olyan kialakítású csapda a megfelelô, melynek 
teteje van, ami megakadályozza felülrôl az esôvíz 
bejutását, a sör hígulását. Hasonló csalogató ha-
tással rendelkezik a csigacsapdákban használható 
tejsavó is.

HERNYÓFOGÓ HULLÁMPAPÍR Az almamoly és 
a szilvamoly lárvái bábozódás elôtt a fák kéregre-
pedéseibe húzódnak. A fatörzsre helyezett 10-20 
cm széles hullámpapírcsíkok kedvezô búvóhelyet 
biztosítanak számukra. A csíkot szorosan körbe-
kötve kell felerôsíteni a fatörzs alsó 60-80 cm-es 
szakaszára, és 4-5 hetente cserélni, levétel után 
megsemmisíteni szükséges.

RAGACSOS ÖV A mindkét oldalukon ragacsos 
felszínû szalagok szorosan a fatörzsre tekerve 
segítenek megállítani a vándorló, fakoronába 
igyekvô rovarokat. Számos molylárvát, hangyát 
fog meg a szalag. Fontos, hogy szorosan tapad-
jon a fakéregre, alatta a rovarok ne jussanak át, 
8-10 naponként, ha beszárad, vagy megtelik, 
cserélni kell. 

RAGACSOS SZÍNCSAPDÁK (rovarcsapdák) Az 
egyik legelterjedtebb csapdaféle. Régóta tudott, 
hogy bizonyos színek magukhoz vonzanak egyes 
rovarcsoportokat. Talán a legismertebb a sárga 
szín rovarcsalogató hatása. Ezen a tulajdonságon 
alapszik a SÁRGA SZÍNÛ ragacsos rovarcsapda 
mûködése. Beltéren (lakásban, fóliában, üveg-
házban) és szabad földön is hasznos rovarjelzô. 
Gyakran már olyankor is jelzi a rovarok jelenlétét, 
amikor azokat még nem észleljük, vagy azért, mert 
csak helyenként, foltokban vannak csupán jelen, 
vagy mert rejtetten élnek. Jelzés mellett gyérítik 
is a rovarkártevôket. Beltéren jelzik levéltetvek, 
molytetvek (liszteskék), tôzeglegyek jelenlétét, 
szabadban levéltetvek, cseresznyelégy, dióbu-
rok-fúrólégy megjelenését, de a földibolhák, fény-
bogarak összegyûjtésére is alkalmasak. A tujákat 
fertôzô boróka-tarkadíszbogár rajzására is felhív-
ják a figyelmet. Kétféle sárga színû csapda van for-
galomban. Az ismertebb az élénksárga színû, míg a 
zöldessárga színû csapda elsôsorban a szôlôtripsz 
és a dohánytripsz kimutatására vált be. 

A FEHÉR SZÍNÛ ragacsos csapdák a poloska-
szagú szilvadarazsak virágzáskori rajzását jelzik. 
Mellette a csonthéjas gyümölcsfák sárgulásos 
fitoplazma betegségét terjesztô szilva-levélbol-
hákat is megfogják. Hatékonyak a gyümölcsfák 
púposszú kártevôjének gyérítésében is.

A KÉK SZÍNÛ csapdák az üvegházban nevelt nö-
vényeket, palántákat fertôzô nyugati virágtripsz 
jelzésére alkalmasak. Üvegházban nevelt meg-
fertôzôdött palántákkal házikertekbe is bekerül és 
megtelepszik ez a kártevô. 

A termesztett növények károsítói ellen régóta 
alkalmaznak különbözô csapdákat. Ezek illat, íz 
vagy színek segítségével vonzzák magukhoz a 
károsítókat, gyérítik egyedszámukat. Mellette 
felhívják a figyelmet megjelenésükre. 

A csapdák csak akkor mûködnek hatékonyan, ha 
közel helyezzük azokat a rovarok, állatok élette-
réhez, hogy rátaláljanak. Talajlakó kártevôknél a 
talajba, talaj felszínén élôknél a felszínre, míg a 
lombon élô rovarok ellen a lombra, a korona szélé-
re különbözô magasságban kell kihelyezni. 

DRÓTFÉRGEK, CSEREBOGÁRLÁRVÁK CSA-
LOGATÁSA A talajban élô drótférgeket vonzza 
a csírázó búza- és kukoricamagok illata, ezekbôl 
kis csomónyit a talaj 5-8 cm-es rétegébe ásva 
sok drótféreg összegyûjthetô. A csírázó magokat 
a kultúrnövény ültetése elôtt 10-14 nappal érde-
mes kihelyezni, és a talaj használata elôtt ásóval 
egyben, földlabdával együtt kiemelni. Ez a magke-
verék a cserebogár lárváit is vonzza. Régi szokás, 
hogy a májusi palántázást megelôzôen 1-2 héttel 
elszórtan a területre palántákat vagy csírázott 
burgonyagumókat ültetnek. Ezeknek is csalogató 
szerepük van, az éhes talajlakó lárvák az elsô ta-
lajba kerülô növényeket keresik fel. Ne feledjük el 
a talajba kerülô növényi részeket a talaj felszínén 
is megjelölni, hogy megtalálásuk, eltávolításuk 
idôben megtörténjen. A talajlakók aktív állapotá-
hoz legalább 8 °C-os talajhômérséklet szükséges.

MEZTELENCSIGA-CSAPDA A kertekben sok 
kárt okoznak a csupasz csigák, a növények le-
veleit, terméseit is megrágják, tönkreteszik.  
A talajszintbe besüllyesztett, sörrel töltött csiga-
csapdák számos csigát összefognak. A sör illata 

Rovarcsapdák –  
a növényvédelem 
segítôi

tök és vesszôk) folyamatában is sok vízre van 
szüksége a növényeknek, fôként a bogyó és a 
fás részek cukorfelhalmozását és raktározását 
akadályozza a súlyos vízhiány. A túl intenzív víz-
ellátásnak is lehetnek káros hatásai, ami fôként 
a „felhíguló” termésben és a kórokozók (fôként 
szürkerothadás) fellépésében követhetô nyomon. 

MILYEN ÖNTÖZÉSEK LEHETSÉGESEK? Házi-
kertekben és kisüzemekben a tôkék kitányéro-
zását vagy barázdák kialakítását követô árasz-
tásos technológiák is megoldhatók. Ilyenkor 
arra ügyeljünk, hogy az öntözést követôen az 
átiszapolt talajfelszínt fedjük le porhanyós föld-
del, esetleg szalmával, így elkerülve a talajfel-
szín késôbbi túlzott kicserepesedését. Nagyobb 
ültetvényekben jellemzôen a csepegtetô (1. kép) 
vagy esôztetô (2. kép) öntözést alkalmazzák. Az 
elôbbi rendkívül víztakarékos és a vízben ol-
dott tápanyagok adagolására is alkalmazható, 
az utóbbi a lombfelület visszahûtésével védi a 
növényeket a légköri aszály káros hatásaitól is. 
Ez utóbbi rendszer alkalmazható a tavaszi fa-
gyok elleni, ún. fagyvédelmi öntözésben (3. kép). 
A talaj vízkészletének megôrzésében segít-
ségünkre lehet továbbá pl. a szalmatakarás 
(4. ábra) is. Az ültetvény füvesedését kerüljük a 
száraz és rossz vízgazdálkodási területeken, mi-
vel a jelen lévô további növénytakaró akár évi 
100-150 mm csapadékot is elvonhat a szôlôtôl.

 Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

4. ábra: A szalmatakarás segít a talaj vízkészletének 
megôrzésében

A csigacsapda nyílásait a talajszintbe kell helyezni

Sárga színû ragacsos lapcsapda Kék színû ragacsos lapcsapda Dióburok-fúrólégy sárga csapdán
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Gombaölő szerVITISAN SP 100 g 1 kg

Levegőn nem száradó ragasztóanyag
Nagy sűrűségben gyérítésre is

kifejlett alakok
előrejelzésére és gyérítéséreRAGACSLAPOK

Sárga: levéltetvek, molytetvek, tőzeglegyek, földibolhák, kukoricabogár stb.
Speciális cseresznyelégy elleni sárga ragacslap
Kék: nyugati virágtripsz
Fehér: gyümölcsdarazsak

DELTASTOP

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

Lisztharmat, szürkepenész és varosodás ellen
Rövid várakozási idők
Megelőző és eradikatív hatás

feromoncsapdák - hím egyedek
előrejelzésére és gyérítésére

Fajspecifikus
Tartós, ellenálló csapdatest
4-5 hetes feromon hatástartam

Felhasználható: szőlő, almatermésűek, bogyós gyümölcsűek, padlizsán,
spárga, tökfélék,endívia, madársaláta, dísznövények

A KOMBINÁLT SZÍNCSAPDÁK a lakásban, üveg-
házban és szabadban nevelt növények számára 
készültek, kék és sárga színû részbôl állnak. Ké-
pesek az általunk még nem észlelt kártevôk széles 
skáláját összegyûjteni és idôben felhívni a figyel-
met a veszélyükre.

KÉK SZÍNÛ TÁLCSAPDÁK A kék szín bundás-
bogarakra és virágbogarakra gyakorolt csalogató 
hatásáról kék színû vízzel töltött tálakkal gyôzôd-
hetünk meg. Gyümölcsfáink virágzásakor komoly 
kárt tudnak okozni a virágok termôrészeinek ki-
rágásával a bundás- és virágbogarak. Virágzás-
kor a beporzó rovarok védelmében a permetezési 
lehetôség igen korlátozott, ezért bír különös je-
lentôséggel ez a módszer. A fák koronája alá, a 
földre helyezett tálak vizében számos virágká-
rosító bogár gyûlik össze, a fogás hatékonysága 
fokozható a vízhez adagolt illatosítószerrel (mo-
sogatószer, öblítôszer). A módszer egyszerû és 
hatékony, tömeges fogásra alkalmas.

SZEXFEROMONCSAPDÁK Kártevôink sokasá-
gánál kifejlesztettek és forgalomban vannak az 
ún. szexferomoncsapdák, melyekben a nôstény 
egyedek jellegzetes illatanyagával vonzzák a hím 
egyedeket. Azok a csapda tartályába vagy bele-
hullanak, vagy ragacsos felületére ráragadnak. 
A megfogott hím egyedek száma jelzi felszapo-
rodásukat, a szükséges védekezés optimális idô-
pontját. A nôstények megtermékenyítése után 
7-10 nap múlva történik a tömeges peterakás, 
megindul a fiatal lárvák kelése, a beavatkozás 
ideje. Az évente több nemzedéket fejlesztô kár-

tevôknél a csapdák az új nemzedékeket is jelzik. 
Gyümölcsfajok, zöldségfélék, dísznövények gya-
kori, legfontosabb kártevôire már kaphatók a faj-
specifikus csapdák (www.csalomoncsapdak.hu).

VONZÓ ILLATANYAGOK Gyümölcskárosító ro- 
 va rok összegyûjtésére ecettel kevert érett gyü-
mölcs leveket szoktak alkalmazni. Készen is áru-
sí tanak edényeket erre a célra, házilag is elké-
szít hetôk. Olyan méretû lyukakat kell a csapda 
oldalfalára fúrni, amin a rovarok még bemásznak, 
de ki már nem tudnak jutni. A fogás fokozására 
sárga színû edényeket alkalmaznak. Pár csepp 
rovarölô szer adagolása a lébe megrövidíti a 
fulladással járó szenvedésüket. Darazsak, foltos 
szárnyú muslinca gyûjtésére váltak be ilyen típusú 
csapdák, ellenük más védekezési megoldás házi-
kertekben jelenleg nem áll rendelkezésre.

FÉNYCSAPDÁK Sok rovar fényérzékeny, esti 
sötétségben a lámpa fényéhez repül. Ezen a tu-
lajdonságon alapszik a fénycsapdák mûködése. 
A csapdák lámpája alá edényt, abba néha vizet 
helyeznek, a megszédült rovarok lepotyognak. 
A modern fénycsapdák már napelemmel mûköd-
nek. A fénycsapdák sokféle rovarfajt gyûjtenek, 
megbízhatóan lehet nyomon követni azok megje-
lenését, felszaporodását, új fajok megtelepedését. 

A felsoroltakon kívül más csapdatípusokat is 
fejlesztenek, melyek az illat-, színanyagok és fe-
romonok vonzó hatásait ötvözik, kombinálják, s 
velük a csapdák gyûjtô hatása fokozható.

Dr. Némethy Zsuzsanna
Házilag készített

darázscsapda Darázscsapda

Napelemmel mûködô fénycsapda
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HIRDETÉS

A COMBI-PROTEC engedélye a fenti, úgyneve-
zett fúrólegyek mellett a pettyesszárnyú mus-
licára és az ázsiai márványos poloskára is szól, 
de jelen írás alapvetôen a cseresznyelegyek és a 
dióburok-fúrólégy elleni védekezést taglalja.

A csalitechnológia lényege röviden úgy fog-
lalható össze, hogy a COMBI-PROTEC az enge-
délyezett rovarölô szerek, pl. a MOSPILAN 20 
SG csökkentett dózisával együtt, nagy csep-
pekben, kis vízmennyiség felhasználásával, 
a célkártevôk rajzási idôszakában, cirka 10 
naponta kijuttatva még azelôtt elpusztítja a le-
gyeket, hogy azok letojhatnák petéiket, tehát a 
cseresznye, a meggy és a dió „megkukacosodna” 
tôlük. A COMBI-PROTEC e legyekre vonzó, csa-
logató hatással bír, a benne levô rovarölô szer, 
a MOSPILAN 20 SG pedig nagy biztonsággal 
elpusztítja ôket.

Sajnos a rendelkezésre álló, engedélyezett 
szabadforgalmú, nem repellens/rovarriasztó 
hatású hatóanyagok, rovarölô szerek száma 
csekély. Cseresznyelegyek ellen kiskertben csak 
az acetamiprid hatóanyag használható. Aceta-
miprid hatóanyagú, kis kiszerelésû készítménybôl 
a legismertebb a MOSPILAN 20 SG. A dióbu-
rok-fúrólégy ellen az acetamiprid/MOSPILAN 20 
SG mellett még a kis kiszerelésû, spinozad ható-
anyagú LASER DUPLO is használható.

A COMBI-PROTEC csalitechnológia sikeres-
ségének záloga az alábbiak pontos betartása:
• A cseresznyelegyek, illetve a dióburok-fú-

rólégy megjelenését rajzásmegfigyelô szí-
nes ragacslapokkal lehet a legegyszerûbben 
követni. A cseresznyelegyek rajzáskezdete 
általában májusra, az akác virágzási idejére, 
a dióburok-fúrólégyé pedig július közepére 
tehetô.

• Egy héttel a fúrólegyek megjelenését kö-
vetôen az elsô kezelést el kell végezni.

• A kezeléseket általában tíznaponta kell meg-
ismételni a legyek rajzási idôszakában. Ezt a 
permetezési menetrendet a kezelést 24–48 
órán belül követô, legalább 10 mm-es esô, 
illetve forró, 30 °C-os idôjárással párosuló 
száraz idôjárás írhatja át. Amennyiben a ke-
zelésünket két napon belül az esô lemossa, 
akkor azt mielôbb, egy-két napon belül meg 
kell ismételni. Száraz, forró idô esetén a ke-
zeléseket akár hétnaponta is szükséges lehet 
megismételni.
Cseresznyelegyek esetében évjárattól és faj-

tától függôen akár 3-5, dióburok-fúrólégy eseté-
ben 5-6 kezelés is szükséges lehet.

A kezeléseket nem a hagyományos perme-
tezési módon kell végezni! A csalitechnológiánál 
elég a fák lombkoronájának alsó három méter 

Lépre csalva, avagy a COMBI-PROTEC 
csalitechnológia
A COMBI-PROTEC csalitechnológiát korábban csak viszonylag szûk meggy-, cseresznye- és diótermelôi 
kör ismerte. Legnagyobb várakozással a cseresznyelegyekkel és a dióburok-fúróléggyel küzdôk várták 
engedélyezését, mely végül is 2021 májusában megtörtént.

Dióburok-fúrólégy kártétele Cseresznyelégy kártétele
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feletti részét, felsô felét úgynevezett „fröcs-
kölô” technológiával bespriccelni, azaz a nagy 
méretû, 2-3 mm átmérôjû cseppekkel kezelni. 
A cél az, hogy a rovarölô szerrel „mérgezett” 
COMBI-PROTEC cseppek a nem túl jól repülô, 
a talajból kikelô legyek számára megfelelô mó-
don és rendszerességgel jelen legyenek védendô 
fáinkon.
• A nagy cseppek képzésére a dugattyús, tol-

dószárral ellátott háti permetezôk alkalma-
sak. Célszerû alacsony nyomáson és nagy 
lyukú szórófejjel dolgozni, hogy a cseppek 
minél nagyobbak legyenek. Ezeket a nagy 
cseppeket, ahogy korábban már jeleztük, 
elég a fák lombozatának külsô részére, ma-
gasabb fáknál három méter magasság felett 
elvégezni.

Permetlékészítésnél elôször a sûrû állagú 
COMBI-PROTEC-et oldjuk fel kézmeleg, maxi-
mum 40 °C-os vízben, majd annak teljes felol-
dódását követôen adjuk hozzá a rovarölô szert.

A csalitechnológia alkalmazásánál a gyár-
tó javaslata és tapasztalatai alapján kerüljük a 
fúrólegyekre repellens/riasztó hatású rovarölô 
szerek, pl. piretroidok használatát, illetve soha 
ne kombináljuk a csalikezelést gombaölô szerrel 
vagy lombtrágyával, mert azok riasztó hatással 
lehetnek a célkártevôinkre, így eredménytelenné 
válhat a védekezésünk.

Amennyiben a szomszéd kertben, 20-25 mé-
teren belül kezeletlen cseresznye-, meggy-, illet-
ve diófa van, nem számíthatunk tökéletes véde-
lemre, mert a kezeletlen fáról/fától folyamatosan 
berepülô legyek óhatatlanul megfertôzhetik a 
mi, egyébként kezelt fánkat is.

A kezeléseket a rajzás idôszakában az adott 
rovarölô szer élelmezés-egészségügyi várakozási 

idejének betartása figyelembevételével kell vé-
gezni. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idô 
a MOSPILAN 20 SG esetében az érés/szüret elôtt 
cseresznyénél és meggynél 14, diónál 30 nap. 
LASER DUPLO alkalmazásánál dióban ugyancsak 
30 nap az élelmezés-egészségügyi várakozási 
idô.

Ne feledkezzünk meg az egyéb rovarkárte-
vôk, cseresznye és meggy esetében pl. a levél-
tetvek, illetve dió esetében pl. az almamoly elleni 
védelemrôl sem. A csalitechnológia mellett, he-
lyesebben 2 kezelés között ezen kártevôk ellen 
szükség lehet egy-egy teljes dózisú rovarölô sze-
res kezelésre is.

A Sumi Agro Hungary Kft. ajánlata:
• Cseresznyelegyek ellen 2 liter permetléhez 

100 ml COMBI-PROTEC + 2,5 g MOSPILAN 
20 SG, azaz a 4 grammos MOSPILAN 20 SG 
tasak 2/3 része szükséges.

• Dióburok-fúrólégy ellen 2 liter permetlé-
hez 100 ml COMBI-PROTEC + 4 g MOSPI-
LAN 20 SG, vagyis egy teljes tasak 4 gram-
mos MOSPILAN 20 SG kell.

A két liter permetlé gyakorlatilag néhány fa 
kezelésére elegendô.

A hatékony csalikezelés kis gyakorlással 
könnyen elsajátítható.

Jelenleg a legkisebb COMBI-PROTEC ki-
szerelés mérete 500 ml, ami a javasolt techno-
lógia esetén gyakorlatilag néhány cseresznye-, 
meggy-, illetve diófa ötszöri kezelésére elegendô.

A COMBI-PROTEC csalitechnológia haté-
konysága sokkal jobb, mint a hagyományos teljes 
dózisú rovarölô szeres kezeléseké, arról nem is 
beszélve, hogy a csalitechnológiával a többszö-
ri kezelés ellenére jóval kevesebb rovarölô szert 
juttatunk ki.

Reméljük, hogy a COMBI-PROTEC-et Ön is 
kipróbálja, és segítségével hatékonyan meg tudja 
védeni kedvenc cseresznye-, meggy- és diófáit a 
fúrólegyek terméspusztító hatásától!

Jáger Ferenc
fejlesztési és engedélyezési igazgató

Sumi Agro Hungary Kft.
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Tavasszal itt az ideje a gyep helyreállító, 
levegôztetô kezelésének. Az egészséges 
talaj szilárd összetevôk, víz, levegô, 
mikroorganizmusok és szerves anyagok 
keverékébôl áll. A levegôztetés arra való, 
hogy a földben fenntartsuk a víz és a levegô 
egyensúlyát, így a talaj egészséges maradjon.

A jól levegôztetett talaj könnyedén beszívja az 
esô- és az öntözôvizet egyaránt. Jó vízlevezetés 
és magas levegôtartalom jellemzi. Ez kulcsfontos-
ságú, mert számos hasznos mikroorganizmus a 
természetben aerob életformát folytat, így pedig 
életjelenségei fenntartásához oxigénre van szük-
sége. 

MEGFELELÔ GYÖKÉRRENDSZER Gyengén le-
vegôztetett talajban a mikroorganizmusok nem 
mûködnek kellôképpen, ennek következményeként 
a szerves anyagok hatékony lebontása sem bizto-
sított, így a fontos tápanyagok felhasználásának 
mértéke is csökken. Továbbá az egészséges növe-
kedéshez és a stresszes idôszakok elviseléséhez 
szükséges ellenálló képessége maximalizálásához 
minden növénynek szüksége van arra, hogy kiter-
jedt gyökérrendszert fejlesszen ki, hogy a vitális 
vízhez és tápanyagokhoz való hozzáférése bizto-
sított legyen. 

A rosszul levegôztetett talaj szemcséi a ter-
heléstôl kisebbek lesznek, és a tömörödéstôl a 
talajszerkezet is károkat szenved. Ennek követ-
kezményeként kevesebb tér marad a növények 
gyökereinek, és kisebb hely jut a levegônek és a 
víznek. A jól levegôztetett talajban lévô jó gyö-

kérszerkezet biztosítja a növény túlélését forró és 
száraz körülmények között.
A levegôztetés fô céljai tehát:
• Enyhíti a talajtömörödést
• Növeli a felszíni víz elvezetését
• Javítja a talaj levegôellátottságát
• Javítja a talajszerkezetet
• Javítja a gyökerezôképességet
• Elôsegíti a szerves anyag felszín közeli lebon-

tását
• Növeli a szárazságnak való ellenállás képes-

ségét (közvetve úgy, hogy ösztönzi a gyökér 
mélyebb növekedését, és a felszínt a csapadék 
és az öntözés számára nyitottan tartja)

MÓDSZEREK Fontos, hogy elôször a száraz nö-
vényi maradványokat a gyepbôl el kell távolítani, 
ezzel a filcesedést csökkenteni. Sok különféle le-
vegôztetési módszer létezik, de a kiskerti rutin-
munkát a lyukasztás jelenti.

A rutin levegôztetésnek a talaj felsô 70-150 
milliméteres részére kell koncentrálódni. A szük-
séges felszerelés a megmûvelendô terület nagysá-
gától és minôségétôl függ. A traktorra szerelhetô 
célszerszámok nagy méretválasztékban kaphatók, 
és igazodnak a mezôgazdasági haszonjármûvek-
hez, hogy minden munka a lehetô leghatékonyab-
ban elvégezhetô legyen.

Kisebb területekhez, különösen díszgyepek 
esetében jobb választás lehet a kisebb méretû, 
önhajtású, gyalog tolható levegôztetô. Ezek el-
érhetôk dob- vagy ütôs szerkezettel, és különféle 
méretû és típusú szerszámok fogadására alkalma-
sak (lyukasztó, tömör, üreges és a kanál típusok).

A lokalizált munkák esetében fontos szerep 
jut a kéziszerszámoknak (kerti vasvilla), fôként 
száraz foltok vagy helyi kiszáradásos és tömörö-
déses problémák esetén. 

Amennyiben a talaj kötött, agyagos, a terü-
let vízállásos, érdemes a gyepszellôztetéssel egy 
menetben homokszórással is próbálkozni, a talaj 
lazítására, a vízáteresztô képesség növelésére.

Mayerhoffer Attila

Miért fontos a levegôztetés?

Kerti tipp
A lyukasztás tavasszal és nyáron is végezhetô 
mûvelet. A lyukasztók egy sor különféle át-
mérôben és hosszban kaphatók, de olyan lyu-
kat ütnek, amely nem fog tátongani.
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Külön ki kell térni a gyepre, ugyanis a fû az 
egyik legnagyobb vízigényû növény a kertben, hi-
szen ez foglalja el általában a legnagyobb terü-
letet. A vízszámlán jócskán lehet fogni azzal, ha 
a gyepes terület egy részét (amely nem áll aktív 
használat alatt), kiváltjuk alacsony, talajtakaró 
cserjékkel. Ezek a növények dekoratív, egységes 
fedést adnak, megakadályozzák a terület gyo-
mosodását, és nem igényelnek nyírást, metszést. 
Megfelelô fajválasztással az öntözések is minima-
lizálhatók, így a beültetett kertrész kis túlzással 
gondozásmentes lesz. A módszer bevethetô elô-
kertekben, de akár utcafronti ágyásokban is.

AZ ÖNTÖZÉS, mint jellemzôen a legnagyobb 
költségû kertfenntartási elem, részben, de akár 
egészében is kiváltható az esôvíz gyûjtésével. Eh-
hez nagy befektetés sem kell, csupán egy, az eresz 
alá helyezett hordó vagy dézsa is megfelelô indu-
lásképpen. Amennyiben a módszer beválik, a rend-
szert lehet fejleszteni, például föld alá kihelyezett 
nagy kapacitású gyûjtôtartállyal, és egy búvárszi-
vattyúval, így folyamatosan nagy mennyiségû ön-

tözôvíz állhat rendelkezésünkre. Az esôvíz mellett 
a talajvíz is hasznunkra válhat, magas vízigényû 
kertekben egy fúrt kút jó megoldás lehet, az egy-
szeri nagyobb befektetés pár év alatt megtérül!  
A vezetékes víz használata is nagyban csökkent-
hetô, ha például csepegtetô öntözôt használunk! 

Az öntözés optimalizálásához szintén remek 
módszer a mulcsolás. A mulcsanyag (fakéreg zú-
zalék, zúzott kô, faforgács, szalma) lassítja a talaj 
kiszáradását, hatékonyabbá teszi az öntözést, és 
még a gyomosodást is megakadályozza. A mulcs 
bevethetô a díszágyásokban, a cserjék, örökzöldek 
alatt vagy akár a veteményesben is!

BIOMEGOLDÁSOK A házi veteményezés, zöld-
ségtermesztés önmagában is költségcsökkentô 
elem, azonban további forintokat lehet fogni 
azzal, ha áttérünk a biokertészeti módszerekre. 
A gazdaboltban, kertészetekben beszerezhetô, 
gyakran nem kimondottan olcsó vegyszerek és 
növényápoló szerek kiválthatók hatékony és már 
jól bevált biokertészeti anyagokkal. Csigaölô he-
lyett használható fahamu vagy tojáshéjtörmelék, 
levéltetû ellen remek a csalánlé, a cserebogárpajor 
pedig eltéríthetô és befogható csalinövényekkel, s 
a sor még folytatható. Kis utánajárással majdnem 
minden bolti adaléknak, szernek megtalálható a 
biokertészeti környezetbarát alternatívája! 

Megyeri Szabolcs

A költséghatékonyság a legtöbb ember szá-
mára fontos szempont, legyen szó fôzésrôl, 
ruházkodásról, vagy éppen a kertészkedésrôl. 
A spórolás természetesen nem egyenlô azzal, 
hogy a gyengébb minôséget választjuk, sokkal 
inkább költségoptimalizálást jelent. Vagyis azt, 
hogy a megfelelô színvonalat a lehetôségekhez 
képest a legkedvezôbb áron tartjuk fenn, de 
egyben azt is jelentheti, hogy a lehetôségeket 
alakítjuk úgy, hogy végül anyagilag jól járjunk. 
A kacifántos bevezetô után lássuk közért-
hetôbben, hogy a kertészkedés, a kertfenntar-
tás területén hogyan érhetjük el a legjobbat a 
legalacsonyabb kiadásokkal! 

KOMPOSZTÁLÁS Az egyik legalapvetôbb költ-
ségmegtakarítási módszer a komposztálás, így 
ugyanis egy csapásra két területen is jól járunk. 
Az egyik, hogy a kertben keletkezô zöldhulladék 
túlnyomó részét nem kell elszállíttatni (vagy el-
égetni, ami amúgy is hamarosan tilos lesz az 
egész országban), hanem helyben feldolgozhatjuk. 
A másik, még kedvezôbb pozitívum, hogy értékes 
tápanyaghoz juthatunk szinte ingyen, ráadásul a 
kerti zöldhulladék mellett a konyhai szemét egy 
része is hasznosítható. A komposztáláshoz szük-
ség lesz komposztanyagra, ami lehet bármilyen 
növényi törmelék, fûnyesedék, levél vagy gyom-
növény, a háztartási hulladékból pedig komposz-
tálható többek között a kávézacc, a teafilter, a 

színezetlen kartonpapír, a tojáshéj, a zöldségaprí-
tás, gyümölcshámozás maradéka vagy a fonnyadt 
gyümölcs. A komposztláda akár házilag is elké-
szíthetô, de persze bolti edények is vásárolhatók, a 
komposzthalom gondozása pedig tényleg igazán 
egyszerû, és a tévhitekkel ellentétben kellemetlen 
szagokkal sem jár.

KONYHAKERT Szintén remek spórolási lehetô-
ségeket nyújt a megfelelô növényválasztás, ezzel 
ugyanis a kert könnyen fenntartható, és például 
alacsony vízigényû lehet. A honos növények álta-
lában beérik a természetes csapadékkal is (emel-
lett növényvédelmi feladatokat is csak ritkán 
igényelnek), a kifejezetten szárazságtûrô fajok 
pedig szintén alig igényelnek kiegészítô öntözést. 
Amennyiben nem minden ágyásba dísznövények 
kerülnek, hanem kisebb-nagyobb területen me-
diterrán fûszernövényeket vagy zöldségeket 
termesztünk, akkor a bevásárlásokon foghatunk 
értékes forintokat. Már egy kisszobányi (10-14 
négyzetméteres) veteményes is alkalmas arra, 
hogy a zöldségeket tekintve részben függetle-
nedjünk a boltoktól, piacoktól. Természetesen 
a konyhakerti termesztés is jár kiadásokkal, és 
idôt, energiát is kell fordítani a haszonnövények-
re, azonban kis gyakorlatot követôen a mérleg 
biztosan pozitív lesz! 

Spórolós kertek

Kerti tipp
Csepegtetô öntözôt magunk is készíthetünk. 
Ehhez csupán egy bármely szakboltban meg-
vásárolható, erre a célra készített, sûrûn ki-
lyuggatott gumitömlô kell, mely az egyik végén 
lezárt, a másik végét pedig a csaphoz rögzítjük. 
A tömlô az ágyások között elvezetve folyama-
tos vízellátást biztosít majd.
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A kenderrôl eszünkbe juthat a textilgyártás, 
sokaknak azonban az elsô gondolatuk 
valószínûleg a „kábítószer” kifejezés lesz. 
A növény tenyeresen összetett jellegzetes 
leveleirôl könnyen felismerhetô, érdekessége 
még, hogy egyivarú, kétlaki. A kenderfajok 
közép-ázsiai eredetûek, de a legújabb 
tanulmányok szerint Európában is ôshonosnak 
tekinthetôk.

A Cannabis sativának két jól ismert alfaja a var. 
indica – vagy indiai kender (ôshazája India és Pa-
kisztán) –, illetve a var. sativa, mely jóval maga-
sabbra nô (több méteres magasságot is elérhet), 
levélkéi keskenyebbek, világoszöldebb színû, és 
nincs kellemetlen, macskavizeletre jellemzô szaga. 

A kenderfajok dudvás szára értékes rostokat 
tartalmaz, melyet évezredek óta használ az em-
beriség, a legelsô haszonnövények között tart-
juk számon. Mivel a növényben található rostok 
erôsek és ellenállóak, így leginkább zsákok, köte-
lek, vitorlavásznak készülnek mind a mai napig 
kenderfonál felhasználásával. A növény magja 
szintén évezredek óta ismert, fontos élelmezési 
alapanyag, kiváló zsírosolaj-összetételû.

A termôs virágok felszínén található speciális 
mirigyszôrökben gyanta választódik ki, és ebben 
a gyantában találhatók a növényt „hírhedtté, 
híressé” tevô kannabinoid típusú vegyületek. 
A megszárított nôivarú virágokat hívjuk ma-

rihuánának, az összegyûjtött, préselt gyantát 
pedig hasisnak. A pszichotróp hatás kiváltásáért 
a delta-9-tetrahidrokannabinol (röviden THC) 
vegyület felelôs, mely a Cannabis sativa var. sa-
tiva alfajban nagyobb arányban fordul elô, mint 
az indiai kenderben. Hosszú távú fogyasztása 
függôséget, érzelmi labilitást okoz, a tanulási 
folyamatok lassulnak, a memória károsodik – de 
fontos kiemelnünk, hogy a kialakult függôség 
mértéke jóval kisebb, mint a dohányzás, vagy 
rendszeres alkoholfogyasztás esetén. 

GYÓGYSZERALAPANYAG Amit kevesen tudnak, 
hogy a káros hatások mellett a THC-nek jelentôs 
szerepe van a modern kori orvoslásban. Depresz-
szió kezelésében korábban is elfogadott volt a 
növény használata például az Egyesült Államok-
ban, jelenleg pedig több gyógyszerkészítménye is 
ismert, melyeket kemoterápia kiegészítô kezelé-
sében a hányás csillapítására és étvágyfokozó-
ként alkalmaznak, fájdalom- és görcsoldóként 
sclerosis multiplexben szenvedô betegeknél is 
alkalmazható, illetve vannak kifejezetten epi-
lepsziás betegeknek szánt termékek, melyek 
többségében szintetikusan elôállított THC-t tar-
talmaznak. Hazánkban a szabályozás továbbra 
sem teszi lehetôvé ezen gyógyszerkészítmények 
forgalmazását, de orvosi kérésre, eseti engedély-
lyel behozhatók Magyarországra.

Sokrétû kender
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BIZTONSÁGOS? A kiválasztott gyantában 
kannabidiol (röviden CBD) típusú vegyületek is 
képzôdnek, melyeknek nincs pszichotróp hatá-
sa, viszont számos jótékony tulajdonsággal ren-
delkeznek: gyulladáscsökkentôk, antioxidánsok, 
védik az idegsejteket. A THC-hez hasonlóan a 
CBD csökkenti a hányingert a kemoterápia so-
rán, szorongás, álmatlanság, depresszió kezelé-
sében is hatékony. Állandó izomfájdalom, ízü-
leti fájdalom csökkentésében is fontos szerepe 
lehet. Mindezek fényében nem meglepô, hogy 
a CBD iránti kereslet ugrásszerû növekedése 
tapasztalható. Hazánkban is rengeteg termék 
kapható bioboltokban, és internetes webáru-
házakban is. Itt mindjárt el kell különítenünk a 
magból sajtolt olajokat és az ún. CBD olajokat, 
mely utóbbiak növényiolaj-alapú (sokszor ken-
dermagolaj-alapú), CBD-vel dúsított termékek. 
Kérdéses viszont, hogy a hazai szabályozás 
figyelembevételével mennyire tekinthetô legá-
lisnak e készítmények forgalmazása, illetve biz-
tonságosnak a fogyasztásuk?

A törvényi szabályozás rendkívül bonyo-
lult és nehezen áttekinthetô. Ezért az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi In-
tézet (továbbiakban OGYÉI) kiadott egy hivatalos 
állásfoglalást, mely a következô linken olvasható: 
https://ogyei.gov.hu/dynamic/cbd_allasfogla-
las_0720.pdf. 

A HIVATALOS ÁLLÁSFOGLALÁS alapját a 
kender „új élelmiszer” státusza határozza meg: 
„új élelmiszerek azok az élelmiszerek, amelyeket 
1997. május 15. elôtt nem fogyasztottak je-
lentôs mennyiségben élelmiszerként a Közösség 
területén, és azok fogyasztása az élelmiszer új-
szerûségébôl adódóan egészségügyi kockázato-
kat vethet fel a fogyasztó számára.” Az unió ál-
láspontja alapján a kannabinoidokat tartalmazó 
kendertermékek (a hozzáadott CBD tartalmú 
kenderolajakat is ideértve) új élelmiszerek. „Az 
ilyen termékek a közösségi szintû engedélyezé-
sükig jogszerûen nem forgalmazhatók” – mivel 
az engedélyezési eljárás még nem zárult le, „az 
a készítmény, ami bármely formában meg-
növelt/hozzáadott CBD-t tartalmaz, jelenleg 
legálisan nem forgalmazható élelmiszerként/
étrend-kiegészítôként – tekintettel a CBD 
nem engedélyezett új élelmiszer státuszára”. 
A kender magja természetes módon nem tar-
talmaz kannabinoidokat, a feldolgozás során 
viszont kismértékben „szennyezôdhet”, mely 
a Hemp Industries Association adatai alapján 
nem haladja meg a 25 mg/kg-ot. Ez tehát az 
elfogadott érték, az e feletti kannabinoidtar-
talommal rendelkezô termékek forgalmazása 
jelenleg nem jogszerû! 

Természetesen ez az állásfoglalás a jelenlegi 
állapotot tükrözi, a szabályozás a jövôben nyil-
ván változni fog. 

Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia

Hazánkban csak alacsony THC-tartalmú (ma-
ximum 0,2%) kenderfajták termeszthetôk en-
gedély nélkül, melyek szerepelnek a Nemzeti 
vagy Közösségi Fajtajegyzékben. A vetéshez 
kizárólag fémzárolt vetômag használható. 
A vásárlást igazoló bizonylatokat legalább a 
vetési évet követô év végéig meg kell ôrizni. 
Magas THC-tartalmú kender termesztés-
technológiai kutatásával, nemesítéssel, fajta-
elôállítással csak az OGYÉI tevékenységi en-
gedélyével rendelkezô szervezet foglalkozhat 
(162/2003. [X. 16.] Korm. rendelet). 

 Jó tudni!



Széles választékunkban mindenki 
gyorsan megtalálhatja új kedvencét!

Keresse a                     termékeit 
a gazdaboltokban!


