
Készítsünk fûszerkertet!

Grillzöldségek

Zöldmunkák a szôlôben
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Bodza a kertben

2022/4. szám



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

wd40_nyeremeny_kertihirmondo.pdf   1   2022. 04. 27.   14:31:36



1

A napsütéses idô egyik legfôbb pozitív 
hozadéka, hogy egyre több idôt tölthetünk a 
szabadban. Itt nem csak a vízparti sétákra, 
parkban pihenésre gondolunk – a tavasz 
beköszöntével a kerti grillezés szezonja is 
elkezdôdött. Errôl sokaknak egybôl az ízletes 
húsok juthatnak eszébe, de mi most olyan 
zöldségféléket (és melléjük néhány tanácsot) 
mutatunk, amikkel garantáltan sztárjai lehetünk 
a baráti grillpartiknak! 

CUKKINI Talán senkinek nem kell bemutatni a 
grillzöldségek között is nagyon kedvelt cukkinit. 
Nem lôhetünk mellé, ha április végén, május elején 
vetjük el magjait, ilyenkor ugyanis a nagy fagyok 
már jobbára elkerülik országunkat, és a didergôs 
reggelek helyét átveszi az egyre melegebb nap
sütés. A fejlôdéshez tágas helyre van szüksége, 
így érdemes olyan területet kiszemelni, ahol egy
mástól távolabb is elszórhatók a cukkinimagok. 
A tápanyagokban bôvelkedô talajt kedveli, ezért 
erre is figyelni kell a helyválasztáskor, öntözés
sel azonban csak a növekedés elsô szakaszában 
kell aktívan foglalkoznunk, a késôbbiekben a talaj 
mélyébôl is megszerzi vízforrását. Hosszúkás gyü
mölcsei nyár közepétôl, a virágzás után már pár 
nappal, egészen a fagyok kezdetéig szüretelhetôk.

PADLIZSÁN Egy másik népszerû finomság a pad
lizsán, ami a cukkinihez hasonlóan a melegebb 

idôjárást kedveli. Emiatt ajánlott a tavasz eleji 
palántázása és a folyamatos idôjáráshoz szokta
tás, de akkor sem kell aggódnunk, ha most jutott 
eszünkbe a padlizsántermesztés. Tápanyagdús 
földbe is elszórhatjuk a magokat a fagyok el
múltával, de ügyeljünk arra, hogy a növény fej
lôdése során a lehetô legtöbb napsütést kapja. 
Amennyiben ez nem megvalósítható, fólia alatt 
is próbálkozhatunk a neveléssel. Magas víztartal
ma miatt vízigényes növény, így a kevésbé esôs 
országrészeken mindenképpen szükséges a plusz 
öntözés. Az elsô termésekkel nyár közepén szá
molhatunk, onnantól kezdve ôsz elejéig biztosí
tott a padlizsánkészletünk. A tökéletesen érett 
termés élénk, fényes lila színû, ilyenkor javasolt a 
szüretelés is, hiszen ha tovább várunk, színe mat
tá válik, íze pedig keserû lesz.

KUKORICA Sokakat eltántoríthat a kukorica 
vetése, mert azt gondolják, hogy hatalmas hely
igénnyel bír. Ezt megcáfolva biztatunk mindenkit, 
hogy ne vesse el az édes csemege nevelésének 
gondolatát. A tavasz második felétôl vethetô fi
nomság kiválóan gondozható kerítések mellett, 
de akár területelválasztóként is megállja a helyét. 
Ha több sor is elfér a kertünkben, akkor közöttük 
kb. egy lépésnyi, a tövek között pedig fél lépésnyi 
helyet hagyjunk ki. A magokat fészekbe vessük, 
egyegy mélyedésbe 34 magot szórjunk. Növe
kedéskor két tô maradjon meg fészkenként. Rend

Ízletes színkavalkád a tányérunkon

Kerti tipp
Csíkokra vagy karikákra vágva pácoljuk be 
olívaolajos, zöldfûszeres keverékbe a grillezés 
reggelén. Mire eljön az ebédidô, a cukkini már 
készen is áll a pár perces, gyors sütésre. Ha 
valami laktatóbbat terveznénk, hosszában 
félbevágva darált húsos keverékkel, paradi
csommal, különféle sajtokkal töltve is a rá
csokra tehetjük.

Kerti tipp
A grillezéshez mindig kemény húsú padlizsá
nokat válasszunk. Attól függôen, hogy nyárs
ra vagy közvetlenül a rácsra szeretnénk tenni, 
kockázzuk/karikázzuk vagy vágjuk fel hosszá
ban. Nagyon fontos, hogy mielôtt továbbme
gyünk, sózzuk be ôket, és hagyjuk állni 1015 
percig. Ezzel a felesleges víztartalmát kienge
di, és a keserû ízt is elkerülhetjük.
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kívül fény és vízigényes, öntözésre különösen a 
virágzás elôtti héten, illetve a virágzást követô 
23 hétben van szüksége. A tövekrôl általában 
három csô csemegekukoricát takaríthatunk be, 
típustól függôen ez a vetéstôl számított 6090 
nap környékén kezdôdhet el. Jó tanácsként el

mondható, hogy termés akkor a legízletesebb, ha 
a csô végén lévô bajusz már lehervadt és a szemek 
könnyen behasíthatók.

A fenti három mellett számos más színes, 
otthon termesztett zöldséget is felhasználhatunk, 
hogy barátainkat, családtagjainkat lenyûgözzük. 
Burgonyából olívaolajban, zöldfûszerekkel pácol
va, alufóliába csomagolva kitûnô köret készülhet, 
de a paprikát, a gombát vagy a hagymát közvet
lenül a rácsokra helyezve is mennyei vegetáriánus 
opciót kínálhatunk a vendégeknek. 

Varsányi Zsófi

A  
vetőmagjait keresse 
a gazdaboltokban!

Kerti tipp
A megtisztított kukoricacsöveket locsoljuk 
meg egy kis olívaolajjal vagy kenjük meg 
barbecue szósszal, mielôtt a grillre tesszük. 
Utóbbival a megszokott édeskés íz helyett 
egy különleges, füstösebb, de mégis zamatos 
végeredményt kapunk. Ha mindenképpen a 
fôtt kukoricához hasonló édes ízre vágyunk, 
hagyjuk rajta a csöveken a csuhét és így te
gyük fel ôket a rácsra. A védelem miatt a ned
vességtartalmának nagy részét megôrzi, így 
az ismert, jellegzetes íze is megmarad.
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Tapasztalataink szerint konyhakerti vagy 
dísznövények telepítése elôtt csak a rutinos 
kertészkedôk vizsgálják meg a talaj kémhatását. 
Pedig a pH alapjaiban befolyásolja munkánk 
eredményét.

A környezeti adottságok, az idôjárási, csapadék, 
fény, szél és fagyviszonyok, valamint a táp
anyagtartalom mellett a növények számára az 
egyik legfontosabb tényezô a talaj kémhatása. 
Addig még tervezni sem érdemes, amíg errôl akár 
egy egyszerû, odahaza is elvégezhetô teszttel 
legalább megközelítô pontossággal nem tájéko
zódunk. Ezzel sok bosszúságot kerülhetünk el, de 
mindenekelôtt a növények érdekében érdemes ezt 
megtenni.

MIÉRT LÉNYEGES A KÉMHATÁS? A talaj 
kémhatása befolyásolja az oldott állapotban lévô 
tápanyagok hasznosulását, felszívódását. A kém
hatás döntôen a talaj mésztartalmának függvé
nye. A túl alacsony pH akadályozza a kalcium, 
a magnézium és a foszforfelvételt, míg lúgos 
tartományban a foszfor mellett a mikroelemek 
többségének felvétele gátolt. Ugyanakkor a mész 
hiánya egyes konyhakerti növényeknél és gyü

mölcsöknél – például a paradicsomnál, a papri
kánál, az almánál – csökkenti az eltarthatóságot. 
A vidéki, tapasztalt gazdák régen nem kizárólag 
ezért, hanem a morzsás szerkezet kialakításához 
is elôszeretettel használtak meszet. Általánosság
ban elég annyit tudnunk, hogy az enyhén savanyú 
és a semleges kémhatású talajok a legtöbb növény 
számára megfelelôk, ugyanakkor vannak kife
jezetten savanyú talajokat igénylôk – ilyen pél
dául a legtöbb örökzöld és sok más dísznövény –, 
de akadnak meszes talajt kedvelô növények is. 
A tûrôképességet ne keverjük össze az optimá
lis igénnyel: elôbbi mindössze arra utal, hogy az 
adott növény bizonyos határok közt és mértékben 
képes többékevésbé tolerálni a számára ked
vezôtlenebb adottságokat.

Mi befolyásolja a talaj természetes kémhatá
sát? Az alapkôzet természetesen döntô tényezô, 
miként a csapadékviszonyok is. Érdemes megfi
gyelni: csapadékos klíma alatt általában savanyú 
talajok dominálnak, aminek magyarázata, hogy a 
kalcium és a magnézium ott mélyebb rétegekbe 
mosódik le, és uralkodóvá válnak a savas elemek, 
mint például a vas és az alumínium.

INDIKÁTORNÖVÉNYEK A friss telektulajdo
nosok, ha megmûveletlen telket vásárolnak, 
elsôként szinte kivétel nélkül kiirtják az ott élô 
természetes flórát, majd sok esetben olyan dísz
növényekre költenek tetemes összegeket, ame
lyek számára az adott viszonyok nem kedveznek. 
Mielôtt tereprendezésbe és kerttervezésbe fog
nánk, térképezzük fel, milyen vadon élô növények 
uralják birtokunkat, melyek jelzik számunkra a 
talaj kémhatását is. Ezeket alkalmasint érdemes 
megtartani, fôleg a fákat és a bokrokat. Lúgos 
kémhatásra utal az ismertebb, gyakoribb, vadon 
élô fajok közül például a tavaszi hérics, a me
zei katáng és a mezei zsálya jelenléte. Savanyú 
talajon gyorsan meghonosodik egyebek mellett 
a fekete bodza, a piros gyûszûvirág és a mezei 
árvácska. Ezzel máris támpontot kapunk, mit 
érdemes és mit nem szabad telepítenünk, leg

A talajok kémhatásáról

A kémhatás mértékegysége a pH, azaz a hid
rogénionkoncentráció negatív logaritmu
sa. A kémhatást laboratóriumi körülmények 
között oldott állapotban mérik, 1 rész talaj 
és 2,5 rész desztillált víz vagy káliumklorid 
oldat hozzáadásával. A vizes és a káliumklo
ridos kémhatás között 0,20,3 pHértéknyi 
eltérés van, aminek oka, hogy utóbbi a ta
lajkolloidok felületérôl a szuszpenzióba több 
savanyúságot okozó hidrogéniont visz. Ilyen 
pontosságú mérésre azonban egy kertész
kedônek csak ritkán van szüksége. 

 Jó tudni!
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alábbis abban az esetben, ha talajjavításra nincs 
szándék vagy lehetôség.

Általános, hogy a kerttulajdonos, ha növényei 
szemmel láthatóan nem érzik jól magukat, elég
telenül fejlôdnek, nem a kedvezôtlen, szélsôséges 
kémhatásra, hanem tápanyaghiányra, vízhiányra, 
valamilyen gomba vagy rovarkártevôre gyanak
szik. Ha a talaj kémhatása nem megfelelô, hiába 
fektetünk sok munkát a tápanyagutánpótlásba, 
hiába öntözünk, ápoljuk és védjük ôket, nö vé
nyeink nem fejlôdnek megfelelôen.

ECETTESZT A pHérték hozzávetôleges pon
tossággal házilag is egyszerûen meghatározható: 
kevés háztartási ecet vagy 10%os sósav szüksé
ges hozzá. Egy talajrögre cseppentsünk valame
lyikbôl, és ha pezsgést tapasztalunk, de felhabzás 
nem történik, optimális a mésztartalom. Erôteljes 
pezsgés magas mésztartalmat feltételez. Ha a ta
laj ecetre vagy sósavra egyáltalán nem pezseg, az 
a mészhiány, azaz a savasság jele.

4,5 alatt erôsen savanyú, 4,5 és 5,5 között 
savanyú, 5,5 és 6,8 között gyengén savanyú, 6,8 
és 7,2 között semleges, 7,2 és 8,5 között gyengén 
lúgos, 8,5 és 9,0 között lúgos, míg 9 felett erôsen 
lúgos talajról beszélünk.

UTÓLAGOS TALAJJAVÍTÁS Utólagos, mes
terséges kémhatásmódosításnál az ecetpróba 
nem minden esetben elegendô: vannak esetek, 
amikor ehhez ismernünk kell a talaj pontos 
pHértékét. Ilyen szolgáltatást számos labora
tórium vállal. Ne feledjük, fôleg fás szárú dísz
növényeknél nem minden esetben nyújt hosszú 
távú, megnyugtató megoldást a pH módosítá
sát célzó beavatkozás, hiszen ahogyan a nö
vény gyökérrendszere fejlôdik, egyre mélyebbre, 

olyan rétegekbe hatol le, ahol a talaj kémhatá
sán nem, vagy csak kismértékben tudunk vál
toztatni. Sekély gyökérzetû növények, zöldség
félék esetében, alacsony mésztartalomnál a 
meszezés jó megoldás, de többnyire a gondot a 
kiskertekben nem ez, hanem a túlságosan ma
gas mésztartalom jelenti.

HA TÚL SAVANYÚ Lúgosításra tehát használ
hatunk mészkôport, mészkôôrleményt, oltott 
meszet, de mésztartalmú mûtrágyát is. Az oltott 
mész igen erôteljesen emeli a pHt, ezért óva
tosan bánjunk vele: rendszeres kijuttatás esetén 
folyamatában ellenôrizzük a kémhatásváltozást. 
Eredményesen javítható a savanyú talaj fahamu
val, csak arra ügyeljünk, hogy csírázó magvakkal 
és a még fiatal növények, zsenge palánták gyökér
zetével ne érintkezzen. A talajjavítást éppen ezért 
lehetôleg ôsszel vagy kora télen végezzük.

HA TÚL MESZES Amennyiben növényünk sava
nyú talajt kedvel, ám lúgos kémhatást mértünk, 
csökkentenünk kell a pHértéket. Erre a célra bi
zonyos mértékig alkalmas a tôzeg is, viszont az 
ára eléggé borsos, legalábbis a szükséges meny
nyiségben nem olcsó alternatíva. A tôzegnél ha
tékonyabbak a mûtrágyák: az ammóniumszulfát, 
az ammóniumnitrát és a karbamid, csakhogy az 
elmúlt egy évben ezek ára is az egekbe szökött. 
Ha utóbbiak mellett döntünk, óvatosan, körülte
kintôen járjunk el, egy alkalommal csak kis adagot 
juttassunk ki.

Veszelka András

Kerti tipp
A zöldségfélék többsége jól fejlôdik enyhén 
savanyú talajban. A cukkini, a spenót, a brok
koli, a cékla, a karfiol viszont lúgos talajt ked
vel, miként gyümölcsfáink közül a dió és az 
ôszibarack, illetve a szôlô is.

Kerti tipp
Az örökzöldek, ezen belül fôleg a fenyôfélék 
nem tolerálják a meszes talajt. Pusztán „mert 
megtetszett” alapon ne vásároljunk, mert 
ami egy fotón, katalógusban, kertészetben 
impozáns látványt nyújt, nem megfelelô pH
nál vegetálni fog, lassan, vontatottan fejlô
dik, de akár ki is pusztulhat. Vásárlás elôtt 
a pHigényrôl kérdezzünk meg szakembert, 
vagy nézzünk utána az interneten. 



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

család számára alkalmas
• EFFECT PROTECT SZÚNYOGRIASZTÓ 

akár 6 órás védelmet biztosít a 
közönséges és a tigrisszúnyogok 
ellen

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

HATÉKONY A 
ROVAROK ELL

EN!

EGYRE TÖBB RO
VAROK ÁLTAL T

ERJESZTETT BE
TEGSÉG JELENT

KEZIK, 

EZÉRT FELTÉTLE
NÜL FONTOS A

 HATÉKONY VÉ
DELEM BIZTOS

ÍTÁSA. 

AZ EFFEKT TE
RMÉKCSALÁD

 TERMÉKEI KIVÁ
LÓ MEGOLDÁST

 

NYÚJTANAK. 

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

office@unichemgaia.hu                                                                                               hu.unichem.si / tippek-kerthez-es-hazhoz
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! HASZNÁLAT 6 M TÁVOLSÁGRÓL

HATÉKONYAN
TÁVOL TARTJA A

SZÚNYOGOKAT ÉS 
KULLANCSOKAT

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

tigrisszúnyog ellen. 
• Gyors és folyamatos hatás 

akár napi 10 órán keresztül. 

TARTÓS VÉDE
LEM 

AZ EGÉSZ CSA
LÁDNAK  

EFFECT HANGYAIRTÓ 

CSALÉTEK



50 ml 5 l0,5 l

 
Esőállóság

Hatékony permetezés és
elsodródásgátlás

Habzásgátló hatás

Fokozza a kombinációs
partner hatóanyagának
felszívódását

VITISAN SP
 Biológiai gombaölő szer

100 g 1 kg

20 g 500 g

Hatás- és tapadásfokozó  adalékanyag
atka-,  rovar-, gombaölő és 
gyomirtó szerekhez 

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

Helyileg felszívódó készítmény  
Összetett hatásmechanizmus
Rejtett életmódú kártevők ellen is

Felhasználható: alma, körte, őszibarack, 
szőlő, kukorica, káposztafélék, paprika, 
hajtatott zöldségfélék és dísznövények

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

Felhasználható: almatermésűek, bogyósok, meggy,
cseresznye, kajszi, szilva,  szőlő, fűszernövények,
dísznövények, burgonya

Csak hernyók ellen hat
Gyors kártétel-megszüntetés 
Rövid várakozási idők

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti 
kultúrákban

www.biocont.hu

50 ml

NEEM AZAL T/S
 Biológiai rovarölő szer

DIPEL DF
Mikrobiológiai rovarölő szer

HELIOSOL

Ökológiai kiskerti növényvédelmi megoldások

1 l
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A pillangósvirágúak népes családjának tagjai 
szerte a világon megtalálhatók, és közülük 
soknak napjainkra kulcsfontosságú szerepe lett 
az emberi táplálkozásban. Idetartoznak az olyan 
fontos fajok, mint a takarmánynövényként 
termesztett lucerna, a feldolgozóiparban is 
hasznosított szója, de számos dísznövényünk is 
ebbôl a családból származik.

Hazánkban különösen két fajnak, a zöldségnö
vényként fogyasztott borsónak és babnak van 
jelentôsége. Mindkét faj termesztése alapvetôen 
nagy területen, gépesített technológiával történik, 
azonban kiskertben is kiválóan alkalmazhatók. Ko
rai vetésûek, amely mellé rövid tenyészidô párosul, 
így mindössze nagyjából a szezon felében foglalják 
a helyet az ágyásban, és miután lekerültek a terü
letrôl, lehetôségünk van egy úgynevezett másod
vetésû növény termesztésére. 

A középamerikai származású bab kettôs hasz
nosítású. Fogyaszthatjuk „éretlenül” zöldbabként, 
amikor a hüvelytermések még a fejlôdésük kezdeti 
szakaszában vannak, bennük a magok még éppen 
csak kialakultak, és a termés fala még zsenge, 
ehetô. De gyakran elôfordul a konyhában az „érett” 
változata fejtett bab vagy szárazbab formájában, 
amikor már csak a magokat fogyasztjuk, hiszen a 
hüvely ekkorra már elszáradt, felnyílt. 

TERÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE, FAJTAVÁLASZTÁS, 
VETÉS A bab termesztése nem igényel különö
sebb talajelôkészítést. Nem szükséges frissen trá
gyázott ágyásba vetni, ugyanis a pillangósvirágú 
növények gyökerén, úgynevezett gyökérgümôkben 
olyan baktériumok élnek szimbiózisban a növény
nyel, amelyek képesek megkötni a légköri nitrogént, 
és azt a növény számára a fejlôdéshez biztosítani. 
A magok nagy mérete miatt egy egyszerû vetôágy 
is megfelel a célnak. 

Kiskerti zöldbabtermesztéshez ajánlott fajták 
vetômagjából manapság már jelentôs kínálat áll 
rendelkezésre a boltokban. Amikor fajtát válasz
tunk, érdemes több szempontot is figyelembe ven
ni. Elsô kérdés a hüvely színe. Hazánkban hagyo
mányosan a sárga hüvelyû zöldbab a keresett, de 
egyre népszerûbb a zöld hüvelyû zöldbab is, sôt, 
nemritkán sötétlila, majdhogynem fekete hüvelyû 
fajták magját is meg lehet találni a kínálatban. Ezek 
termesztése semmiben sem különbözik egymástól, 
kísérletezzünk bátran, legyen minél színesebb a vá
laszték! 

A szín mellett fontos kérdés, hogy lapított 
termésû fajtát keresünk, vagy inkább a kerek ke
resztmetszetû típus a preferált. Mindezeken felül 
pedig célszerû ellenôrizni vetômag vásárlásakor, 
hogy bokros növekedésûe az adott fajta, vagy fu
tóbabról vane szó. Ez utóbbi ugyanis valamilyen 
támrendszert fog igényelni a termesztéshez, és a 
tenyészideje is hosszabb, így ne ilyet válasszunk, 

Egy rövid tenyészidejû kedvenc: a zöldbab
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ha a zöldbab után vetnénk még valamit ugyanabba 
az ágyásba. Hagyományos zöldbabtermesztéshez 
ajánlott inkább bokorbabot vetni, amelynek pontos 
méretérôl a vetômagos tasakon találunk tájékozta
tás, de általában 3060 cmes magassággal lehet 
számolnunk. 

Tavaszi termesztéshez a magokat akár már 
április végén elvethetjük, ha a talaj már felmele
gedett. Az idei évben az elhúzódó esôzések és az 
átlagosnál hûvösebb idôjárás miatt azonban a bab 
vetési ideje kitolódott május elejére, közepére. 

A magok 810 órás elôáztatásával felgyorsít
hatjuk a kelést, de az ily módon vetett állomány a 
fejlôdés kezdetén érzékenyebb a vízhiányra, ügyelni 
kell a megfelelô öntözésére. A magokat 4050 cm
es sortávolságra és 510 cmes tôtávolságra ves
sük. Alkalmazhatunk úgynevezett fészkes vetést is, 
ilyenkor 58 magot vetünk egyegy csomóba, majd 
ahogy a növények fejlôdnek, a bokrok támasztékul 
szolgálnak egymásnak, ugyanakkor kissé megne
hezíti a dolgunkat, hogy a sûrû lombból kell hogy 
szedjük a terméseket. 

Ha elnyújtva, hosszabb idôn át szeretnénk a 
zöldbabot szedni, próbáljuk ki az úgynevezett sza
kaszos vetést. Ekkor nem minden babot egyszer
re vetünk el, hanem 12 hetente vetünk 12 sort 
akár egészen július közepéig. Az elhúzódó vetés és 
érés miatt a szedés sem egyetlen idôpontra kerül, 

és hosszabb idôn keresztül fogyaszthatjuk a friss 
zöldbabot a kertünkbôl. 

Amennyiben magát a babot termesztjük má
sodveteményként, az elôzô növény lekerülési ide
jétôl függôen, de lehetôleg június vége és július 
vége között vessük. 

ÁPOLÁSI MUNKÁK A zöldbab vízigényes növény, 
sôt vannak a vízellátás szempontjából kifejezetten 
érzékeny fejlôdési stádiumai, mint például a csírázás 
(amely a legtöbb egyéb zöldségnövény esetében is 
igaz), a virágzás és terméskötés idôszaka, illetve a 
hüvelyek kezdeti fejlôdése. A talaj víztartalma mel
lett a levegô páratartalma is fontos kérdés a bab 
termesztése során. Ha ugyanis virágzáskor száraz a 
levegô, a növény elrúghatja a virágokat és így nem 
lesz termés a bokrokon. Ezt megelôzendô, párásít
sunk egy rövidebb, 510 mmnyi frissítô öntözéssel, 
és tartsuk nedvesen a talajt a növények körül. 

Öntözésen és trágyázáson kívül legfeljebb a 
gyomok irtásával kell számolnunk a babnövények 
fejlôdésének kezdeti idôszakában. A kelô állományt 
ne bolygassuk, mert a fiatal növénykék nagyon ér
zékenyek és könnyen törnek. Ha szükséges, akkor 
is csak sekélyen kapáljunk, mert a bab gyökérze
te sérülékeny. Késôbb aztán, amikor a bokrok már 
annyira magasak, hogy összeérnek, árnyékolni fog
ják maguk körül a talajt, így a gyomokkal már nem 
lesz gondunk. 

Az elsô hüvelyeket a legtöbb bokorbabfajta 
esetében már két hónappal vetés után szedhet
jük. A szedésérettség megállapításához használjuk 
támpontul a vetômagos tasakon szereplô, a hüvely 
hosszára és vastagságára vonatkozó adatokat. 
Egy négyzetméteren átlagosan 1,52,5 kg termést 
szedhetünk le összesen a bokorbabról.

Dr. Szabó Anna

Kerti tipp
Ha a zöldbabnál tenyészidôszakban egy alka
lommal nitrogéntrágyát juttatunk ki, az elsô 
szedést követôen számíthatunk egy második 
virágzásra és így egy további szedésre is. 



www.substral.huwww.substral.hu

Megújult külső – régi, jól bevált hatásmód!
• Professzionális technológia eredeti Osmocote lassú felszívódású műtrágyával

• Optimális és folyamatos tápanyagellátás
• Kettős hatás: azonnali + hosszú távú, akár 6 hónapig tartó hatás

• A tápanyagok a hőmérséklettől és vízellátástól függően szabadulnak fel
• Praktikus, visszazárható tasak, 100%-ban újrahasznosított papírdoboz

• NPK műtrágya SZINTE MINDEN NÖVÉNYFAJ részére

SUBSTRALSUBSTRAL OSMOCOTEOSMOCOTE
hosszú hatású termékekhosszú hatású termékek

M új lt kül ő é i jól b ált h tá ód!

VOG_Substral_feloldal_20220509.indd   1VOG_Substral_feloldal_20220509.indd   1 2022. 05. 18.   19:022022. 05. 18.   19:02

A bőtermő és 
betegségtűrő 

uborka fajtáinkat 
keresse a 

gazdaboltok polcain!



10

Idén áprilisban a tavalyihoz hasonló, lassú 
tavaszi felmelegedés volt jellemzô, ami a szôlô 
megkésett, vontatott fakadását eredményezte. 
A szôlô vegetációs idôszakának csúszása miatt 
még nem kell aggódnunk az évjárat kimenetelét, 
a szôlô-borminôséget illetôen, hiszen a késô 
tavaszi, nyári és ôszi idôjárás tényezôi egyelôre 
még ismeretlenek. A tavalyi év is kitûnô példa 
a vontatott fakadás után bekövetkezô gyors 
fejlôdési és érési folyamatokra. A szôlészkedôk 
számára a késôi kitavaszodás egyetlen elônye, 
hogy több idô maradt a metszésre és az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítô mûveletekre. 

 
INDULNAK A ZÖLDMUNKÁK A zöldmunka kife
jezés kizárólag a szôlôtermesztésben használa
tos fogalom, mely alatt a vegetációs idôszakban, 
közvetlenül a növényeken elvégzett beavatko
zásokat értjük. A zöldmunkák egy része a szôlô 
hajtásainak, leveleinek, teljes lombozatának sza
bályozására irányul, más beavatkozások viszont 
a virág és termésfürtök fejlôdésére, beérésére 
vannak kihatással. A zöldmunkák segítségével 
van lehetôségünk a metszéssel megalapozott 
hajtás és fürtszám, valamint lombfelület és 
terméshozam „finomhangolására”, így kialakítva 
a lehetôség szerinti legjobb termésminôséget. 
A zöldmunkák az ültetvényen belül végzett be
avatkozások közül kiemelt szerepet játszanak a 
szôlô hozam és minôségszabályozásában.

MELYEK A NÉLKÜLÖZHETETLEN ZÖLDMUN-
KÁK? Valamennyi szôlôültetvényben szükséges 
elvégezni a tôketörzsek tisztítását, vagyis az ott 
képzôdô fattyúhajtások eltávolítását (1. kép). 
A tôkenyakról és törzsrôl képzôdô hajtások je
lenléte számunkra szükségtelen, sôt kockázatos 
is lehet bizonyos gombás betegségek (pl. pero
noszpóra) fertôzése szempontjából. Ha ezeket 
zsenge, alig kifejlett állapotukban nem távolítjuk 
el, a késôbbiekben elfásodva, esetleg a következô 
évi metszéskor lényegesen több idôt igényel ez a 
mûvelet. Egyes fajtákra és általában a fiatal ül
tetvényekre jellemzô a nagyszámú fattyúhajtás 
megjelenése az idôs fás részeken, törzseken és 
karokon. E hajtásokat évente több alkalommal is 
szükséges eltávolítanunk, kivéve, ha a következô 
évi metszés szempontjából a belôlük képzôdô 
vesszôkre még szükségünk lehet. 

A fattyúhajtásokon túl elôfordulhat, hogy a 
túl nagy számban megjelenô ikerhajtások (2. kép), 
alapi hajtások is túlzsúfoltsághoz vezetnek, így 
ezek közül is a szükséges mértékben válogassunk 
le. Alapszabály, hogy egyegy eredési pontról 
minden esetben csak egyetlen hajtást hagyjunk 
meg. Amennyiben a tôkén nagy terhelést alakí
tottunk ki és igen nagy számban 2 és 3 fürtös 
hajtások fejlôdtek ki, szükség lehet a termôhaj
tások mérsékelt ritkítására is (3. kép).

Valamennyi ültetvényben elvégezzük a haj
tások támrendszerhez való igazítását, amely jel

Kezdôdnek a zöldmunkák a szôlôben

1. kép: A fattyúhajtások korai 
eltávolítása alapvetô feladat az 

ültetvényekben

2. kép: Az ikerhajtások közül a 
fejlettebbeket, jobb irányúakat 

hagyjuk meg

3. kép: A hajtásválogatás legkorábbi 
idôpontja a virágfürtök 

megjelenése
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lemzôen a zöld hajtások huzalok közé befûzését 
vagy kötözését jelenti. E mûvelet legfontosabb 
célja, hogy a hajtások egyenletesen legyenek a 
támrendszeren elosztva, a túlzsúfolt és hiányos 
lombozati szakaszok egyaránt rontják a növény 
fejlôdését. 

HAJTÁSOK VISSZAVÁGÁSA Nem kötelezô zöld
munka, de a legtöbb ültetvényben szükséges a 
szôlô hajtásainak visszavágása, amelyet cson
kázásnak, a köznyelvben pedig gyakran teteje
zésnek neveznek. A támaszon túlnyúló hajtások 

a további növekedésük 
során a lombfalra csün
genek és árnyékolják azt, 
ezzel rontva a beérési 
potenciált. Ezt az önár
nyékoló hatást szükséges 
elkerülni, mindamellett 
a jól idôzített csonkázás 
javítja a termés beérésé
nek feltételeit. A korán 
és erôsen visszavágott 
hajtások azonban rosszul 
reagálnak a beavatkozásra 
és rajtuk rendkívüli gyors 
fejlôdésnek indulhatnak a 
hónaljhajtások. Ez utób
biak, jóllehet hozzájárulnak a fürtök beéréséhez, 
de a túlzott megerôsödésük már a fürtzóna zsú
foltságát idézheti elô (4. kép). Ilyen esetekben az 
alsó hónaljak egy részét távolítsuk el tôbôl, vagy 
vágjuk vissza 24 levelesre.

 Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

4. kép: A hónaljhajtá-
sok jelenléte hasznos, 
de túlzott megerôsö-

désüket kerülni kell

Kerti tipp
A hajtásigazítás legkorábbi idôpontja a haj
tásválogatás utáni hetekben lehet, célszerû 
megvárni azt az állapotot, amelyben a haj
táshossz minimum 5060 cm hosszúságú, így 
elkerülve az esetleges letöréseket.
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A Karate Zeon 5 CS folyékony 
rovarölô szer. Hatóanyaga mik
rokapszulázott lambdacihalot
rin, ami a piretroidinszekticid 
csoportba tartozik. 

Hatásmódja: a permetlé átha
tol a rovarok bôrszövetén és 
gyors ölôtaglózó hatást fejt 
ki. Kártevôk és növényi kultúrák 
széles körében felhasználható 
pl. gabonafélékben, almáster
mésûekben, csonthéjasokban, 
zöldségfélékben, kerti bogyó
sokban, gyógy és fûszernövé
nyekben stb. 

A Karate Zeon keverhetô a 
Syngenta Kft. egyéb növény
védô szereivel, ez egyszerûsíti 
a permetezést és megkönnyíti a 
kertgondozást is. Az adagolási 
szabályok és normák betartása 
mellett a készítmény nem fito
toxikus. 

Az egyedi mikrokapszulá
zott formulációjának köszön
hetôen védôhatása többszöröse 
a többi piretroidnak.

JÓ TUDNI!
• Inszekticidek: rovarkártevôk 

ellen kifejlesztett készítmé
nyek a növények védelmére.

• Amerikai kutatók vélemé
nye szerint 2050re boly
gónk össztermésének több 
mint 50%át fogják meg
semmisíteni a kártevôk.

• Fitotoxikusság: a növények
re gyakorolt mérgezô hatás, 
amely a levelek összesodró
dásával, vagy pirosodásá
val, égéssel, néha akár fia
tal példányok pusztulásával 
is járhat.

Melyek a Karate Zeon 5 CS 
alapvetô elônyei?
• A mikrokapszulázási tech

nológiának köszönhetôen a 
Karate Zeon védôképessége 
a kezelés után hosszú ideig 
fennmarad.

• A Karate Zeon kipermetezve 
erôs kezdeti hatást mutat, 
ami már az elsô napokban 
megfigyelhetô. Ezzel le
hetôséget teremt a termés 
megôrzésére, vagy növé
nyeink sértetlen állapotban 
tartására, ami fontos, hiszen 
a sérülésekrágásokszívo
gatások a gombafertôzések 
nyitott kapui. 

• A Karate Zeon készítmény 
riasztó (repellens) hatással 
is rendelkezik, képes meg
gátolni a rovarok ismételt 

megtelepedését a növé
nyen. Ezzel megnyújtja a 
készítmény aktivitásának 
idôtartamát is, csökkentve 
a szükséges permetezések 
számát a kertben. 

• Egy készítmény használha
tó a növényi kultúrák széles 
körében szívó és rágó kár
tevôk ellen egyaránt.

A Karate Zeon 5 CS a követ-
kezô növénykultúrákban en-
gedélyezett:
• bogyósok (földieper, málna, 

ribizli, egres)
• zöldségek (uborka, paprika, 

tökfélék, dinnyék, káposz
tafélék stb.) 

• szôlô
• gyümölcsök (csonthéjas és 

almatermésûek)
• héjasok (mandula, dió)
• zöldfûszerek

Karate Zeon: a KÁRTEVÔK ELLENI HARC mûvésze
Legyen valaki gazdálkodó, kistermelô vagy hobbikertész, mindig szembesül azzal a problémával, hogy 
miként védje meg földjét, kertjét, növényeit a kártevôktôl. A felszaporodott rovarok nagymértékben 
károsíthatják növényeinket rágásukkal-szívogatásukkal. Ha nem védekezünk ellenük idôben, akkor 
nemcsak esztétikai problémát okozhatnak növényeinken, hanem komoly gazdasági kárt is, ráadásul 
az addig befektetett munkánk is odavész. Termésünk megmentése érdekében szívesen látnánk a 
fegyvertárban olyan hatékony készítményt, amelyik sokféle növénykultúrában, sokféle rovarkártevô 
ellen hatékony. A Syngenta Kft. ilyen készítménye a Karate Zeon 5 CS.
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ADAGOLÁS: A készítmény al
kalmazása elôtt olvassa el a 
helyes dozírozásra vonatkozó 
címkeszöveget!

JÓ TUDNI!
• A klímaváltozás, az aktív 

kereskedelem, a növény
egészségügyi karanténsza
bályok megszegése a rovar
kártevôk kontrollálhatatlan 
elterjedéséhez vezet. Nem 
régi példa a puszpángmoly 
behurcolása Oroszország, 
Belorusszia és Ukrajna te
rületére. A zöldfelületek 
bôvítésére, valamint a Szo
csiban az olimpiai parkhoz 
importált buxusokkal beke
rült a kártevô is. 

• Még Nagy Sándor katonái 
használtak megszárított 
kamillavirágokat a rovarok 

elleni küzdelemben. Éppen 
egyes kamillavirágokban 
található anyagok alapján 
szintetizálták azokat a mo
dern piretroidokat, amelyek 
közé a Karate Zeon készít
mény is tartozik.

A Karate Zeon 5 CS nagy haté
konyságú, kipróbált készítmény, 
amely a kijuttatási szabályok 
be tar tásával biztonságosan 
hasz nál ható kultúrnövényeink 
széles körében a kártevôk egész 
sora ellen.

| 200 négyzetméteres lefedettség csapdánként 
| Kültéri használatra

ÉLVEZZE ÚJRA A KERTJÉT!

Bevonzza és elpusztítja a szúnyogokat és a lárváikat, meggátolva 
a szaporodásukat, így a szúnyogpopuláció növekedését.

A csapda belsejében mikró-dózisú 
rovarirtó és lárvairtó szer bevonat

Érintkezéskor elpusztítja a felnőtt 
szúnyogokat és a kikelt lárváikat

A Floridai Egyetem és a Pentagon 
fejlesztése

CSAK TÖLTSÖN BELE VIZET!CSAK TÖLTSÖN BELE VIZET!

Extra hatékonyság
Egyszerű használat

Hosszantartó védelem
Biztonság
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A fekete bodza (Sambucus nigra) terjedelmes, 
levegôs bokrot vagy törzses fácskát 
nevelô cserje, a legnagyobb mennyiségben 
termesztett bogyós gyümölcsnek számít 
jelenleg Magyarországon, amely nálunk szinte 
mindenütt megél. Évszázadok óta gyûjtött 
gyógynövény világszerte.

Útszéleken is találkozhatunk idônként óriásira 
(36 m) nôtt példányaival, de a kertünkben dísz
cserjeként is megállja a helyét, mivel májusjú
niusban virágzáskor nagyon dekoratív tányérnyi, 
illatos fehér virágernyôivel, augusztusszeptem
ber körül pedig a lilásfekete bogyóival is díszít.  
A kert bármely részében kevés odafigyelés mellett 
is szépen fejlôdik. 

ÜLTETÉS Az egészséges szép csemetéket egy
mástól kb. 34 méter távolságra ültessük el, mert 
idôsebb korukban nagy lesz a helyigényük. Gyor
san növekszik, így ültetés elôtt gondoljuk át, hány 
tôre lesz szükségünk. A fiatal bodzatövet nyáron 

kössük ki egy karóhoz, mert a nyári viharok kitépik 
vagy eltörik, télen pedig elsô évben takarjuk be 
falevéllel vagy faforgáccsal, így védve az erôs fa
gyok ellen. A tavaszi napsütéstôl egy raschel há
lóval védjük, vagy eleve félárnyékos helyre ültes
sük, mert a facsemetéket a tavaszi nap gyakran 
az elsô hónapokban kiégeti. Talajra és klimatikus 
tényezôkre nem igényes, viszont a megfelelô kö
rülmények biztosítását a növények jó kondícióval 
és magasabb terméseredménnyel hálálják meg. 
A bodza szikes, pangó vizes, gyorsan kiszáradó ta
lajok kivételével bárhol termeszthetô. Árnyékban 
is megél, de a napfényt, félárnyékot, valamint a 
vízzel és a tápanyagokkal jól ellátott talajt kedve
li a legjobban. Vegyi növényvédelmet pedig csak 
akkor követel, ha nagyritkán a levéltetvek meg
jelennek rajta. 

FAJTAHASZNÁLAT Hazánkban és a környezô 
országokban is a fajtahasználat szinte csak az 
osztrák származású ’Haschberg’re korlátozódik. 
A fajta kiváló termesztési tulajdonságainak és 
beltartalmi értékeinek köszönhetôen vált olyan 
népszerûvé, hogy sokáig más fajták telepítése 
iránt különösebb igény nem is mutatkozott, de 
nagyüzemi körülmények között a fajta negatív 
tulajdonságai is egyre jobban megmutatkoztak, 
mint pl. az elhúzódó érés, növényvédelmi problé
mák, valamint a korlátozott érési és feldolgozási 
szezon. Emellett az utóbbi években a dán fajták 
(’Sambu’, ’Sampo’, ’Samyl’, ’Samdal’, ’Samocco’, 

Bodza a kertben

Kerti tipp
Telepítésre a kora tavasz vagy az ôsz az 
ideá lis. A fekete bodza magról, dugványo
zással és sarjakról könnyen szaporítható, de 
a faiskolákban bôven termô, törzses cseme
ték is kaphatók. 
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’Samidan’) és az osztrák ’Haidegg’ klónok számos 
hazai és külföldi termesztô, feldolgozó számára 
figyelemre méltó fajtabôvítési lehetôséget kínál
nak, melyek gyümölcsminôség, termôképesség és 
a szüreti idô szempontjából is ígéretesek.

HASZNOS A VIRÁGA ÉS TERMÉSE IS A kertbe 
ültetett bodza a gyümölcsbokrokhoz hasonlóan 
hasznos növény, amelynek virága és bogyói is fo
gyaszthatók. A bodza virágát palacsintatésztába 
mártva szokták kisütni, cukros vízbe áztatva ki
váló üdítôital/szörp készíthetô belôle. A beérett, 
fekete bogyók különféle vitaminokat, gyümölcs
cukrot, értékes, szerves savakat, cseranyagot és 
pektint tartalmaznak, ezért belôlük dzsemet, ivó
levet, likôrt és bort állítanak elô. Leve a gyümölcs
készítményeket bordóvörösre színezi. A fekete 
bodza gyógynövény is: a virágjából náthás/lázas 
betegeket gyógyító tea készíthetô. 

TÖBB BODZAFAJ LÉTEZIK Hazánkban két má
sik bodzafaj is ismert: a fürtös bodza (Sambucus 

racemosa) kerti díszcserje, amelynek csontfehér 
virágai kúpos bugában nyílnak, keserûmandula 
illatúak, bogyói feketék, fogyasztásra nem alkal
masak; a másik, a gyalogbodza (Sambucus ebu-
lus) nem bokor, hanem agresszíven terjedô, évelô 
növény, melynek hajtásai az ôszi fagyok hatásá
ra elpusztulnak. A virágának kellemetlen szaga 
van, porzói bíbor vagy fekete színûek, bogyói 
mérgezôek, hányást, szédülést, eszméletvesztést 
okoznak.

Dr. Karacs-Végh Anita
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A lisztharmat gyümölcsökön, zöldségeken és 
dísznövényeken is megjelenô gombabetegség. 
Ektoparazita gomba, tehát a növény felszínén 
élôsködik (kivétel a paprika-lisztharmat). 
A mérsékelten meleg (20-24 °C) idô, esôs 
idôszakok és a magas páratartalom elôsegítik 
a terjedését. Áttelelése a növényi maradványok, 
rügypikkelyek közt, vagy a vesszôkön történik. 
Tavasztól kezdi el a növények fertôzését a 
spórák elszórásával.

TÜNETEK A betegség elsô tüneteire már rügy
pattanás után felfigyelhetünk. A fiatal hajtások 
felületén fehér, finoman hálózatos bevonatot 
láthatunk. Ezt elsôdleges vagy primer tünetnek 
nevezzük. A levelek kanalasodnak, torzulnak, a 
hajtás is meggörbül, satnyul, és a hajtáscsúcs 
rendszerint elszárad. Valamivel késôbb jelent
kezik a betegség másodlagos vagy szekunder 
tünete. Az egészséges hajtások egyes levelein 
foltszerû, fehér micélium bevonat látható, amely 
hamarosan a teljes levelet bevonja. A levél kana
lasodik, helyenként megvörösödik, hullámosodik, 
majd elszárad. Általában a lisztes bevonatot a 
levelek felsô (színi) részén észlelhetjük, de van 
pár kivétel, amikor a levelek alsó (fonáki) részén 
tapasztalhatjuk a tünetet, mint például a mo
gyorólisztharmatnál.

ÁLTALÁNOS VÉDEKEZÉS A védekezés szem
pontjából fontos, hogy lisztharmattal szemben 
ellenálló vetômagot használjunk. A növényt 
megfelelôen gondozzuk, mert az egészségesebb 
növény ellenállóbb a betegségekkel szemben. 
Mivel a gomba a sûrû állományokat, egymásba 
érô növényeket kedveli, fontos a ritkítás, met
szés, ezáltal elôsegíthetjük a légmozgást. A be
teg növényi részeket vágjuk le és semmisítsük 
meg. A vegyszeres védekezés is elengedhetetlen 
a fertôzött állományban. Felszívódó és kontakt 
szerek rotációjával permetezzünk a fungicidre
zisztencia megelôzése érdekében.

FONTOSABB LISZTHARMAT BETEGSÉGEK
• Gyümölcsöknél:

almalisztharmat, szôlôlisztharmat, szamó
calisztharmat, köszméte amerikai liszthar
mat, mogyorólisztharmat

• Zöldségeknél:
paprikalisztharmat, töklisztharmat, ubor
kalisztharmat

• Dísznövényeken:
juharlisztharmat, tölgylisztharmat, platán 
lisztharmat, rózsalisztharmat, babérmeggy 
lisztharmat, orgonalisztharmat, kecs ke rá
gó lisztharmat

Ujvári Péter

A lisztharmatról
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Kertekben, növénytermesztésre használt 
területeken a közönséges földigiliszta terjedt 
el talajainkban. Talajlazító, talajkeverô, táp-
anyag-gazdagító szerepük jelentôs. A giliszták 
a talajok termôképességének indikátorai. 
Talajmûvelési, növényápolási munkák során 
érdemes törekedni életfeltételeik biztosítására, 
egyedszámuk növelésére. 

Hazánkban közel hatvan, a gyûrûsférgekhez 
tartozó földigilisztafaj él. Közülük a közönséges 
földigiliszta (Lumbricus terrestris) az a faj, mely 
elsôsorban emberi tartózkodási helyek közelé
ben kertekben, mezôgazdaságilag hasznosított 
területeken terjedt el. Méretük 1030 cm, egyes 
egyedeik ennél is hosszabbak, testük szürkés vagy 
rózsaszínû. Komposzt készítésében a trágyagilisz
ta (Eisenia fetida) mûködik közre. Színe vöröses
barna, mérete az elôzônél lényegesen kisebb, 313 
cm csupán, jellemzôen bomló szerves anyagokban 
(komposzt, trágya) él, járatai felszínhez közeliek. 

A közönséges földigiliszták táplálékai elsôsor
ban elkorhadt, elrothadt növényi részek szerves
anyagtartalmú földdel keverve, különbözô növé
nyi hulladékok, néha kis méretû, elhullott állatok 
is lehetnek. Gyakran feljönnek a felszínre növényi 
táplálékért, elsôsorban levelekért, azokat járataik
ba behúzzák, majd elrohadás után elfogyasztják. 
A giliszták a megemészthetetlen földet kis cso

mókban kiürítik testükbôl. A talaj felszínén gyak
ran találkozhatunk jellegzetes ürülékhalmaikkal.

A lebontó szervezetekhez tartozó földigilisz
ták nagy mennyiségû növényi maradványt dol
goznak fel, eközben forgatják, mozgatják a talajt, 
így az lazábbá, porhanyósabbá válik.

A földigilisztákra a bôrlégzés jellemzô, eh
hez testük felületének nedvesen kell maradnia, 
száraz közegbe kerülve bôrük kiszárad, légzésük 
leáll. Hirtelen nagy mennyiségû csapadék esetén, 
amikor a talaj telítôdik vízzel, kiszorítva onnan a 
levegôt, oxigénhiány miatt tömegesen a talajfel
színre jönnek. A víz leszivárgása után visszahú
zódnak eredeti helyükre.

A földigiliszták a talaj termôképességének 
indikátorai. Növénnyel borított talajban magas 
az egyedszámuk. A talaj állapota befolyásolja a 
földigiliszták tartózkodási helyét, a talaj kiszá
radásakor és a hômérséklet megemelkedésével a 
talaj mélyebb, még nedves és hûvösebb réte geibe 
vándorolnak. Ilyen kedvezôtlen körülmények kö
zött átmeneti nyugalmi állapotba (diapauza) hú
zódhatnak. 

HASZNOSAK A földigiliszták munkájuk során 
tápanyaggal gazdagítják azt a talajt, ahol élnek. 
Elkészített járataik révén segítik a víz és levegô 

Segítôink, a földigiliszták

Közönséges földigiliszta

Trágyagiliszta
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mozgását, biztosítják a gyökerek mélyebbre ha
tolását. Hozzájárulnak a növényi maradványok 
lebomlásához a talajban, azaz tápanyaggal gaz
dagítják, lazítják a talajt, javítják szerkezetét. El
juttatják az ásványi sókat a növények gyökereihez. 
Járataikban folytatott mozgásukkal – a mélyebb 
és felszíni rétegek között – keverik a talajt, vas
tagítják a talaj humuszrétegét. A talajfelszínen 
látható jellegzetes ürülékcsomóik gazdagok nitro
génben, foszforban és káliumban, az átlagos kerti 
talajok 510szeres értékét is elérhetik. A giliszták 
váladéka összeragasztja a talajszemcséket, ezzel 
hozzájárulnak a morzsalékos talajszerkezet kiala
kulásához. 

A földigiliszták növényeket és ásványi anya
gokat fogyasztanak, bélrendszerükben a talajban 
meglévô, de a növény számára nem felvehetô táp
anyagot könnyen felvehetô formájúvá alakítják át. 
Minden olyan termesztéstechnikai eljárás, ami a 
giliszták megkívánt életkörülményeit biztosítja, 
segíti szaporodásukat.

TALAJTAKARÁS, MULCSOLÁS A termesz
tôágyásokban a növények közötti talajfelszín ta
karása jótékony hatást gyakorol a giliszták sza
porodására. Erre a célra növényi eredetû, vágott, 
510 cm vastagságú réteg alkalmas, mely állhat 

fûnyesedékbôl, magot még nem fejlesztett ki
húzott gyomokból, szalmából, darált, aprított 
fanyesedékbôl stb. A felsorolt takaró réteg folya
matosan nedvesen tartja a talajfelszínt, gátolja 
annak kiszáradását, árnyékolja a talajt, meggá
tolja túlzott felforrósodását, ami mind a gilisz
táknak, mind a növények gyökereinek kedvezô. 
A víz a mulcsrétegen keresztül lassítva szivárog 
be a takart talajba, segítségével a talaj tömörödé
se, levegôtlensége elkerülhetô, a növényi mulcs
réteg folyamatosan szerves anyaggal is ellátja az 
alatta lévô talajt. 

KÍMÉLETES TALJMÛVELÉS A földigiliszták sza
porodásának és aktivitásának védelmében évente 
nem, csak 25 évente javasolt a hagyományos 
ásás. A talajforgatással a giliszták járatait, az 
általuk kialakított levegôzô csatornákat össze
romboljuk, a talaj felsô rétegeiben élô giliszták 
egy része megsérül, és mélyebb talajrétegekbe 
húzódik. Ezzel a beavatkozással többéves munká
juk kedvezô hatását tesszük tönkre. Ásás helyett 
talajlazító vagy ásóvilla használatára javasolt át
térni a földigiliszták védelmében.

A földigiliszták életfeltételeit folyamatosan 
növényzettel borított talajban tudjuk biztosítani. 
Tavasszal vagy nyár végétôl a területen érdemes 
zöldtrágya növényt nevelni az éppen növénnyel 
nem hasznosított parcellában. A zöldtrágya célja 
és kedvezô hatása hasonló a mulcsoláshoz.

A felsorolt talajmûvelési módok új szemléletet 
igényelnek, merôben eltérnek a hagyományostól. 
Alkalmazásuk gazdagítja a talajfauna összetéte
lét, a talajéletet és a talaj tápanyagtartalmát is.

Dr. Némethy Zsuzsanna

Kerti tipp
Mulcsolásra lehetôség szerint szerves anyagot 
érdemes felhasználni a mûanyag talajtakarók 
helyett, utóbbiak alatt lényegesen kevesebb 
gilisztát figyeltek meg a szakemberek. Fe
nyôzúzalék felhasználása nem javasolt, a föl
digiliszták azt nem kedvelik.

Gilisztahalom a talaj felszínén
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Ugyan csak a nyár elején járunk, de nem árt 
tisztában lennünk azzal, hogy a kártevôk késôbb 
sem tétlenkednek. Közülük elsôsorban azokat 
vesszük számba, amelyeknek a nyári meleg után 
is érdemes figyelmet szentelnünk. 

Az ôszi kártevôkre jellemzô, hogy a nyári idôszak
ban vándorolnak a zöld növényekrôl növényekre 
és ôsszel elvonulnak telelni. Többféle olyan ható
anyag rendelkezik engedéllyel, amely több kártevô 
ellen is felhasználható. 

LEVÉLTETVEK Nyár ele
jén a friss, zsenge haj
tásokon jelennek meg a 
gyümölcsfákon, díszfákon, 
cserjéken, dísznövényeken, 
majd az aljnövényzeten és 
a lágyszárúakon. Ôsszel 
gazdanövényt váltanak és telelésre készülnek. 
A levelek jelenlétükkor torzulnak, összesodród
nak, elszínezôdnek. Mézharmatot is termelnek a 
tápanyagcseréjük során, amelyet a hangyák nagy 
örömmel fogyasztanak. Szívogatásukkal sok nö
vénybetegséget terjesztenek. Vírusvektorok, és 
olyan egészséges növényeinket is megfertôzhetik, 
amelyek fontosak számunkra. A vírusokra pedig 
nincs növényvédelmi megoldás, csak a megelôzés. 
Acetamiprid, lambdacihalotrin hatóanyagokkal 
eredményesen védekezhetünk azonnali vagy elhú
zódó hatással. 

Biológiai védekezéskor ragacsos szín és il
latanyagcsapda, napraforgóolaj, szója lecitin, 
fenyôolaj, paraffinolajok, réz-hidroxid rovar- és 
gombaölô szer is alkalmazható. 

GYAPOTTOK-BAGOLY-
LEPKE Nyári idôszakban 
még a zöld és virágzó nö
vényeken jelenik meg kár
tételével. A lepke hernyója 
a károsító. Sok gazdanövé
nye van, kedvencei között 

található a paprika, a paradicsom vagy a bab. 
A kártétel a bimbókon, virágokon, vagy a termé
seken egyaránt tapasztalható. Cipermetrin ható
anyagú, metoxifenozid, bacillus thuringiensis ssp. 
kurstaki rovarölô szerekkel lehet védekezni elle
nük. Rajzásmegfigyelésre használhatjuk a raga
csos szín és illatanyagcsapdákat (szexferomon) 
is, illetve a fürkészdarázs mint makroszervezet is 
alkalmas az ökológiai védekezésre. Utóbbit elég 
nehéz beszerezni a mezôgazdasági boltokban, 
mert körültekintô tárolást igényel már a szállítása 
is, így a nagykereskedôk ezt nem vállalják fel. 

ZÖLD VAGY VÁNDOR-
POLOSKA A leggyakoribb 
gazdanövényei a paradi
csom, a paprika és a hüve
lyesek. A kifejlett egyedek 7 
fokig mozgásképesek, majd 
1 fokon mozgásuk lelassul 
és megdermednek. Ôsszel a felnôtt példányok 
leleményesen meleg helyre húzódnak, elbújnak 
a különbözô repedésekben, tapasztaljuk, hogy a 
lakásokba is berepülnek, így biztosítják az átte
lelésüket. Jelenlétüket egyszerû észrevenni a le
veleken, zöldségeken, szúrásaik és gyomor nedveik 
nyomai jól láthatók. A felnôtt példányok zöld 
színük miatt jól elbújnak a zöld leveleken, azon
ban a lárvák könnyen észrevehetôk. Hatékonyan 
védekezhetünk piretroid hatóanyagokkal (lamb
da-cihalotrin, tau-fluvalinát). Számos zöldség-, 
gyümölcs, illetve dísznövénykultúrában alkal
mazhatók. 

Ôszi figyelem…
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BODOBÁCS Rokona a po los
kák nak, viszont nem ára szt 
kellemetlen szagot. Táp lá lé
kai elsôsorban dísz fák ter
mé sei (hársfa és a mály va
félék), egyes gyü mölcs és 
zöldségfélék (földi eper, re
barbara, cukorrépa, padlizsán), olykor kor ha dó növé
nyi részek és rovarok, csigák, hernyók el hullott te
temei. FONTOS! A verôköltô bodobács nem tartozik 
a kártevôk közé, tömeges mozgásának hátterében 
a telelôhelykeresés áll, így házfalakat, napsütötte 
meleg párkányokat tömegesen borítják be. Kártételt 
beltéren sem okoznak, csak kellemetlen lakótársak. 
Poloskák elleni szerek hatékonyak ellenük. 

AKNÁZÓMOLYOK A nö
vény levelét károsítják és 
jellegzetes kárképük van. 
Súlyosabb esetben teljes 
lombhullást is okozhatnak. 
Jól idôzített permetezéssel 
lehet az elsô nemzedékek 
ellen védekezni, ez azonban igazán nehéz. A véde
kezést nehezíti, hogy a kártevô elsô nemzedékének 
rajzása egybeesik a virágzással, ekkor csak olyan 
készítményeket lehet használni, amelyek a méhkí
mélô növényvédelmi technológiában alkalmazha
tók. Itt is a megelôzés kap nagyobb jelentôséget, 
minden kártétel a termésmennyiség csökkenését 

okozza és még a következô év hozamára is hatás
sal van. A védekezést az avar megsemmisítésével 
kell kezdeni, mert a gyümölcsfák fertôzött lehul
lott levelein telel a kártevô. Lambdacihalotrin, 
Acetamiprid hatóanyagú szerekkel eredményes 
lehet az imágók elleni harc, számos kultúrában 
alkalmazhatók. Az ökológiai ter mesztésben a Ba
cillus thuringiensis ssp. kurstaki, rajzásmegfigye
lésre a feromonos rovarcsapdák, szôlô és alma
kultúrában, illetve a mechanikai védekezésben a 
ragacsos szín és illatanyagcsapdák nyújthatnak 
megoldást.

Vásárláskor kérjen segítséget a felkészült 
mezôgazdasági szaküzletekben, hogy melyik ha
tóanyag melyik növényvédô szerben található, 
illetve mi a helyes adagolás és melyik idôszakban 
érdemes a kémiai védekezést folytatni. 

Bors Anita

Hazánkban kiskereskedelmi forgalomban, 
szabadforgalmú szerek a III. forgalmi kate
góriában elérhetôk mindenki számára, míg a 
II. forgalmi kategóriába tartozó szerek vásár
lása 80 órás zöldkönyves tanfolyam elvégzé
séhez kötött.

 Jó tudni!



BIO PLANTELLA 
SÁRGA RAGADÓS LAPOK
Kiváló mechanikus és teljesen 
természetes védelmet nyújt a 
zöldséges-és a gyümölcsöskertekben a 
legkülönfélébb kártevokkel szemben.

A rágcsálóirtó csalétek legkönnyebben 
fogyasztható formája, erősen vonzza 
a rágcsálókat és bizonyítottan a 
leghatékonyabb rágcsálóirtó.

office@unichemgaia.hu hu.unichem.si

100 % hatékony 
védelem rovarok ellen!

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

K Ü L Ö N L E G E S  A J Á N L A T !
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A rózsát, mint az egyik legszebb virágú és 
illatú növényt szinte mindenki szereti. Nem 
véletlenül kapta meg a „virágok királynôje” cí-
met. A legtöbben mégis hadilábon állnak vele, 
többnyire a nehéz ápolhatósága miatt, ám nem 
sokkal összetettebb feladat, mint bármely más 
növényünk ápolása a kertben.

Sok hobbikertész mégis nagy reményekkel lát neki 
a rózsakert létrehozásának, és legtöbbjük sikerrel 
is jár. Mi szükséges egy ilyen kert létrehozásához? 
Elôször is napfény, másodszor pedig cserélôdô le
vegô, így szellôs, de nem huzatos, napos fekvésû 
helyet kell keresnünk. Szorosan ház mellé, déli 
oldalra nem javasolt az ültetésük, mert könnyen 
befülledhetnek a nagy melegtôl. 

HARMÓNIA Elôkertekbe csoportosan ültetve vá
lasszunk hasonló árnyalatú és színû töveket, így 
nem fognak cifra hatást kelteni. Érdemes a ház 
melletti ágyásoknál arra is figyelni, hogy rózsáink 
színe harmonizáljon a ház színével és a környeze
tében lévô virágok színeivel is. Egyhangúnak tûn
het, mert a sok árnyalat közül nehéz választani, de 
a gyakorlatban nagyon jól megmutatkozik, hogy 
így mutatnak a legszebben. 

Amikor helyet keresünk ágyásainknak, jó 
szempont lehet a ház és a füves terület, valamint 
a kerítés és a füves terület közötti átmenet. Ezek
kel a növényekkel ezt gyönyörûen meg lehet olda
ni, a legszebben egy méter széles ágyásokkal, és 
így az összképet is jelentôsen javíthatjuk.

Kúszórózsát házak, pergolák, kerítések mellé 
érdemes ültetni, de arra figyelni kell a megválasz
tás során, hogy késôbb, amikor magasabb lesz, se 
sértsen meg senkit, aki arra közlekedik. 

TÁJÉKOZÓDJUNK A fajtaválasztásban rengeteg 
katalógus adhat segítséget, de az interneten is 
találunk bôven választékot. Érdemes a fajtáknak 
utánaolvasni, hogy késôbb ne érjen csalódás illat, 
forma vagy szín tekintetében. A vadrózsát pél dául 
a természetességet sugalló kertekbe ajánlom, de 
a rózsakapukra futtatható rózsák számos faj
tái is különösebb gondozás nélkül jól fejlôdnek. 
Nagyobb rózsahozamra számíthatunk úgy is, ha 
rendszeresen visszametsszük. 

TÁRSÍTÁS Milyen más növényekkel mutatnak jól 
együtt? Például fehér növényekkel, mint a tatárvi
rág, a lángvirág és az alacsony növényû harang
virág. A vörös színû virágokkal a sárga évelôk mu
tatnak pazarul, így az orbáncfû, a sziklai ternye, 
de a napvirág is megfelelô választás lehet. Arra 
viszont mindig figyeljünk, hogy a fehér és világos 
színû rózsák csak sötét háttér elôtt mutatják meg 
igazi szépségüket. 

A rózsák ültetésérôl, gondozásáról érdemes 
szakkönyveket is beszerezni, mert rengeteg hasz
nos információval gazdagodhatunk. Ne féljünk a 
rózsáktól, ültessük bátran! 

Bujtás Anikó

A gyönyörû rózsakertek
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A fûszerkertek egyre divatosabbak napjainkban, 
és nem véletlenül: friss, egészséges fûszert 
biztosítanak a család számára egész évben 
kedvezô áron, emellett a sokféle formájú, színû 
és aromájú fûszernövény nagyon esztétikus 
látványt tud nyújtani. A fûszerkert viszonylag 
kis helyigényû, így apró kertekben is könnyen 
megvalósítható. Már néhány négyzetméteren 
megtermelhetjük egy kisebb család átlagos évi 
fûszerszükségletét. Ráadásul a fûszernövények 
szaporítása, termesztése, ápolása viszonylag 
egyszerû feladat, így kezdô kertészek is bátran 
belevághatnak.

TERVEZÉSI SZEMPONTOK A fûszerkertek funk
ciójukat tekintve elsôsorban haszonkertek, de ha 
ügyesen és kreatívan tervezzük meg ôket, sokkal 
többek is lehetnek ennél. A kéken virágzó, ham
vas levelû rozmaring, a rózsaszínbe boruló apró 
kakukkfûbokor, a szürke, szôrös levelû zsálya 
vagy a sárga ernyôsvirágú kapor látványnak sem 
utolsók. Ha mindezt ötletesen és ízlésesen ren
dezzük el, a fûszerkertünk igazi látványkertté is 
válhat. Az illatozó növények között sétálva vagy 
üldögélve kipihenhetjük a napi fáradalmakat, és 
mindemellett természetes aromaterápiás keze
lésben is részesülhetünk. 

Fûszerkertünk megtervezésénél legyünk 
kreatívak. A növényeket ültethetjük sima vagy 
emelt, szögletes, ovális, szabályos vagy szabály
talan alakú ágyásokba, változatos elrendezésben, 
ízlésünknek megfelelôen. A fûszerfajok többsé
ge igen fényigényes, ezért törekedjünk rá, hogy 
minél naposabb helyre tegyük ôket. Ha nagyobb 
ágyást létesítünk, a belsô részekre kerüljenek a 
magasabb növények (pl. kapor, lestyán, édeskö
mény, tárkony, rozmaring), szélre pedig az ala
csonyabb növésûek (pl. kakukkfû, majoránna, 
metélôhagyma, petrezselyem). Az egyes par
cellák legyenek könnyen megközelíthetôk, mû
velhetôk. Kerüljük az azonos kinézetû növények 
egymás mellé ültetését (pl. kapor és édeskömény, 
majoránna és oregánó), nehogy véletlenül össze
cseréljük ôket betakarításkor.

Az egyes növényfajok ökológiai, környeze
ti igényeit is vegyük figyelembe a tervezésnél. 
Szárazságtûrô növény mellé (pl. kakukkfû, izsóp, 
levendula, zsálya, borsfû, rozmaring) közvetlenül 
ne telepítsünk vízigényes növényt (pl. menták, 
bazsalikom, majoránna, lestyán, kapor), mert 
nem fogjuk tudni egyszerre kielégíteni mindegyik 
növényfaj szükségletét. 

Készítsünk otthon fûszerkertet!

Sakktábla elrendezésû fûszerkert
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Amikor vetjük a magot vagy ültetjük a palán
tákat, figyeljünk rá, hogy ne legyen túlzsúfolt az 
elrendezés. Lehet, hogy a kiültetés után közvet
lenül jobban néz ki a kiskert a sûrûbb növényál
lománynak köszönhetôen, de néhány hét múlva, 
ahogy a növények növekedésnek indulnak, már 
gátolni fogják egymás fejlôdését, megindul kö
zöttük a versengés. Éppen ezért célszerû a gyor
sabban növôket távolabb ültetni a lassabban nö
vôktôl, a nagyon könnyen terjedô tövû, tarackoló 
fajokat (pl. menták, citromfû) pedig határok közé 
szorítani (pl. agrofóliával bélelt üregbe tenni ôket).

A fûszerkertek esetén is érdemes vetésfor
gót alkalmazni, vagyis az egyéves fajokat mindig 
máshová rakni, illetve néhány évente az egész 
kiskertet új helyre áttelepíteni.

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES VARIÁCIÓ
Malomkerék fûszerkert: kör alakú ágyás, 

melyet egyforma cikkelyekre osztunk (hasonlóan 
a malomkerék küllôihez), és a növényfajokat a 
cikkelyekbe ültetjük váltakozva. Szabályos, szim
metrikus forma, melynél lehetôség van egy külsô 
és egy belsô kör kialakítására is. Ez esetben a 
belsô körbe kerüljenek a magasabb fajok, a külsô 
körbe pedig az alacsonyabb növésûek. Egyegy 
cikkelyt érdemes szabadon hagyni és murvával 
vagy mulccsal leszórni közlekedôút gyanánt.

Sakktábla fûszerkert: négyzet alakú, egy
forma járólapok és ugyanakkora méretû ültetô 

négyzetek váltogatják egymást sakktábla
szerûen. Dekoratív és nagyon praktikus elren
dezés, mert a növények bármikor könnyen meg
közelíthetôk, az ültetô négyzetekben pedig jól 
féken is tarthatók.

Fûszerspirál: térszintbôl kiemelkedô, csiga
vonalban tekeredô, spirális alakú fûszerkert, mely 
kialakításának köszönhetôen különbözô mikro
klímát tud biztosítani az eltérô igényû növények 
számára. Felsô része naposabb, gyorsabban ki
száradó, míg alsó, tekeredô része idôszakosan 
árnyékolt, talaja nedvesebb. Építése kissé mun
kaigényes, de nagyon látványos kerti elem lehet.

Emelt ágyások: számos formában kaphatók 
ma már, de mi magunk is könnyen építhetünk 
emelt ágyást, különbözô elrendezésben, méret
ben, kivitelezésben. Elônyük a könnyebb mûvel
hetôség, a mobilitás, oda helyezzük ôket, ahová 
szeretnénk, és olyan talajjal töltjük fel, amilyenre 
szükségünk van. Igényeinkhez igazíthatók.

Dr. Gosztola Beáta

Fûszerspirál

Kerti tipp
A növények elrendezésénél célszerû az évelô 
fajokat egy tömbbe ültetni, hiszen ezeket több 
évig nem fogjuk bolygatni. Az egyéves fajokat 
pedig köréjük telepítsük. 
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LOVOGREEN
GYEPTRÁGYÁT

A TERVEZHETŐ JÖVŐ! 

IKR Agrár Kft.
2943 Bábolna, IKR Park hrsz: 890 
+36 34 569 000
info@ikragrar.hu 

VÁSÁROLJON 2022. JÚNIUS 30-IG 

HOGY VÉGRE 
NE A SZOMSZÉD
FÜVE LEGYEN 
A ZÖLDEBB…

Fűtrágyáink alkalmasak díszjellegű, valamint közepesen és erősen igénybe vett 
gyepek trágyázására, mint például a futballpálya és a golfpálya.

Akció részletek: https://ikragrar.hu/blog/lovogreen-akcio-2022-01

AZ IKR AGRÁR WEBSHOPBAN 
ÉS LEGYEN AZ ÖNÉ EGY  HUSQVARNA FŰNYÍRÓ!*

LOVOGREEN

Felhasználási 
terület

Dózis 
kg/100m2

Dózis 
g/m2

Alkalmazások 
száma egy 
évben

Alkalmazás
időpontja

parkok, közterület 3-5 30-50 1-2 március - augusztus

golfpálya, futballpálya 3-4 30-40 3-4 március - november

füves játszótér 4-6 46-60 2-3 március - november

díszgyepek 3-5 30-50 1-3 március - augusztus

Felhasználási
terület

Dózis 
kg/100m2

Dózis 
g/m2

Alkalmazások 
száma egy 
évben

Alkalmazás 
időpontja

parkok, közterület 3-5 30-50 1-2 augusztus - november

golfpálya, futballpálya 4-6 40-60 2-3 augusztus - november

füves játszótér 4-6 40-60 2-3 augusztus - november

díszgyepek 3-4 30-40 1-2 augusztus - november

LOVOGREEN TAVASZI GYEPTRÁGYA

Kiszerelés: 5 kg, 10 kg, 20 kg Kiszerelés: 5 kg, 10 kg, 25 kg

LOVOGREEN ŐSZI GYEPTRÁGYA

A WEBSHOP
IRÁNY

www.ikragrar.hu
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