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Február közepén nagyon úgy tûnik, hogy ismét 
elmaradt a komoly tél. A Kerti hírmondó korábbi 
év eleji beköszöntôiben rendszerint arról írtam, 
hogy január vége, február eleje a magamfajta vér-
beli kertészkedôk számára „börtön”, alig várjuk, 
hogy ne legyen túl hideg, éledezzen a természet, 
kezdôdhessenek a kerti munkálatok. Ugyanakkor 
évrôl évre tapasztaljuk az évszakok összemosódá-
sát, az enyhe teleket, a forró nyarakat, a csapadék 
egyenlôtlen eloszlását. Meg kellett ismerkednünk 
az éghajlati stressz fogalmával. Elsô lapszámunk 
több cikkében is foglalkozunk ezzel a témával.

Egy napsütötte tavaszt idézô január eleji na-
pon ismerôsöm nekem szegezte a kérdést, hozzá-
foghat-e az elmaradt ôszi lemosó permetezéshez 
és metszéshez? Meglepôdtem az ötleten, mert 
ebben az idôszakban a kiskertekben fôként a terve-
zésé a fôszerep. Már a nyelvem hegyén volt a sab-
lonválasz, hogy ha itt az ideje, de mostanság nem 
könnyû eltalálni, hogy az mikor is van?

Persze lehet tenni-venni januárban is a kert-
ben, indulhat a rendrakás, a szerszámok átnézése, 
kicsit késôbb a metszés, a magvak szortírozása és 
beszerzése, majd a palánták nevelése is. Viszont ha 
túlságosan sietünk a magok kiültetésével a hideg 
talajba, kárt szenvedhet a növény csírázó- és kelési 
képessége, késôbbi fejlôdése.

A télnek megvan a maga szerepe a növények 
életében. A hó véd a kifagyástól, hôszigetelô ré-
tegként mûködik, olvadásakor fokozatosan növeli a 
talajok vízkészletét. A téli fagy a károsítók jelentôs 
részét elpusztítja, a kórokozók szaporodását is 
leállítja. Ha enyhe az idôjárás, a kártevôk és kór-
okozók áttelelnek, ami megnehezíti a dolgunkat a 
késôbbiekben. Ha tartósak a pluszok, a növények 

nyugalmi idôszaka 
befejezôdik, megin-
dul a rügyfakadás, 
és ha szeszélyes a 
tavasz, azok köny-
nyen elfagyhatnak.

Lemosó per-
metezni megfelelô 
környezeti felté-
telek között tulaj-
donképpen télen is 
lehet, hiszen a növények még nyugalmi idôszak-
ban vannak. Ha nincs túl hideg februárban, meg-
kezdhetjük gyümölcsfáink, bokraink, szôlôtöveink 
metszését is (a nagyüzemekben az ország számos 
részén már januárban végzik). Ha azonban az elô-
rejelzés szerint erôs fagyokra számíthatunk, jobb 
megvárni vele a február végét, március elejét. Tar-
tós hidegben a gallyak is átfagynak, könnyebben 
elpattannak, esetleg nem ott, ahol szeretnénk. 
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy akkor ér-
demes kertészkedni, ha éjjel már nem fagy és a 
nappali átlaghômérséklet meghaladja az öt Celsius- 
fokot. 

Lapunk megjelenésekor már bekacsint a már-
cius, indulhat a kerti élet. Mi továbbra is igyek-
szünk hasznos tanácsokkal ellátni Önöket annak 
érdekében, hogy minél nagyobb örömüket leljék a 
kertészkedésben. A Kerti hírmondót megtalálják 
a gazdaboltok pultjain, ahol a szakképzett eladók 
szaktanáccsal is szolgálhatnak.

Kellemes olvasást, jó kertészkedést kívánok!

Gippert Bea
fôszerkesztô

Mindent a maga idejében?
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A klímaváltozás következtében érkezô szélsôséges 
idôjárás egyik legnagyobb problémája az évrôl 
évre enyhébb hômérséklettel érkezô tél. Ez idén 
sem volt másként, ami egyrészt a mérsékeltebb 
gázfogyasztás miatt kifejezetten kedvezô 
hatással is bírt, másrészt a kártevôknek  
és a kórokozóknak jelentôsen megkönnyítette  
a túlélést, ami azt jelenti, hogy tavasszal  
és a vegetációs idôszakban sokkal nehezebb 
dolgunk lesz a növényvédelemben.

Fontos szem elôtt tartanunk, milyen fô kórokozó- 
és kártevôcsoportok ellen szeretnénk védekezni, 
például monília, levélfoltosságot okozó fertôzések, 
tafrina, lisztharmat, tûzelhalás, botritisz, varaso-
dás, levéltetvek és pajzstetvek, különbözô molyok 
hernyói, atkák és nyüvek. 

ÚJ SZEMPONTOK Az elkövetkezendô évtizedek-
ben folyamatos felmelegedést jósolnak a klímaku-
tatók, akár 1,4–5,8 °C átlaghômérséklet-növekedés 
is bekövetkezhet 2100-ig. Mindez jelentôs mérték-
ben befolyásolni fogja az ökoszisztémát és egyben 
új kapcsolatokat teremt növények, kártevôk, kór-
okozók között.

A növényzet és az állatvilág egyértelmûen rea-
gál az éghajlat változására. Az élôlények követik a 
számukra optimális éghajlati körülményeket, így bi-
zonyos rovarok elterjedési területe másik féltekére 
is áthelyezôdhet. A növények egy része vagy eltû-
nik, vagy csak nem fordul termôre a kedvezôtlen 
körülmények között. 

A betegségek és kártevôk esetében az együtt-
élés problémákat okoz. Ezek a „kapcsolatok” a klí-
maváltozás következtében megváltozhatnak, ami a 
betegségek elszaporodását eredményezheti, mivel 
megnövekedhet a betegségterjesztô vektorok (ezek 
a közvetítô kártevôk) elterjedési területe is. Ösz-
szefoglalva a klímaváltozással együtt járó felme-
legedés, a CO2-növekedés, a csapadékintenzitás 
változása (mely a nyári csapadék csökkenését és 
a nagy erôsségû, heves esôzések gyakoriságának 
növekedését jelenti) hatással van a növényvédelmi 
munkálatokra is. 

Már nem lehet a nagyszüleink tapasztalatai-
ra hagyatkozva megszokásból gondozni kerti nö-
vényeinket, mert amikor a naptár szerinti tavasz 
megérkezik, sokszor odakint borzasztó hideg is le-
het, illetve az is tapasztalható, hogy karácsonykor 
nyoma sincs a hónak. 

Az éghajlatváltozás egyik általános jellemzôje 
az is, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a ker-
tekben elôforduló kártevôkre, mert az évszakok 
eltolódásának hatására könnyen áttelelnek a növé-
nyeken, és hamarabb is jelennek meg, még a tavasz 
beköszönte elôtt.

Nagyon lényeges, hogy ne feledkezzünk meg 
a lemosó permetezés jelentôségérôl. Ezt a metszés 
és a vágási sebek zárását követôen kell elvégezni. 
A fák esetében a törzset is érdemes kéregkaparóval 
megdolgozni. Ezek után jöhet a lemosó permete-
zés, amely során bôséges lével lemossuk a növény 
ágait, törzsét úgy, hogy „csöpögjön” a fa. Kén, réz 
és olaj hatóanyagú készítményeket kell keresnünk a 
szaküzletekben. 

Klímapara…
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A KÉRDÉS, HOGY MIKOR? Az ôszi lemosó per-
metezés és a tavaszi (rügypattanás elôtti) lenne 
egymás után a legeredményesebb preventív keze-
lés, azonban a hosszú és meleg ôsz ennek a kivite-
lezését gátolja. Sokszor december elején hullik le 
a lomb jelentôs része. Ezzel gyakorlatilag az ôszi 
lemosózás kimarad, és a kertészek királya az, aki a 
karácsonyi készülôdéskor mindezt megcsinálja. 

Az új évbe átlépve pedig már a tavaszt várjuk. 
Azonban nagyon résen kell lenni, mert a növények 
is startra készen várják a tavaszt és a rügypatta-
nást. Egy kicsit melegebb napon a kövér rügyek 
kipattannak, és ilyenkor is lecsúszhatunk a lemosó 
permetezésrôl. 

A kora tavaszi idôszakban történô permete-
zéssel a fák felületén még a nem károsító, éppen 
telelô kártevôk, valamint a kórokozók elpusztítá-
sa a célunk. Ezzel a mûvelettel megelôzhetjük a 
súlyos károkat okozó betegségeket és a kártevôk 
tevékenykedésébôl adódó károkat. Nappali 10 fok 
mellett sikeresen elvégezhetô, ha adott a szélcsend 
és néhány esômentes nap. 

A MEGELÔZÉS a növényvédelemben nem le-
het kérdéses, még a klímaváltozás kapcsán sem. 
Ha elmarad az ôszi munkálat, akkor feltétlenül 
végezzük el tavasszal. A környezeti terhelés is 
kisebb lesz, ha nemcsak mesterséges hatóanya-
gokkal védekezünk, hanem egy jó adag kártevôtôl 
és kórokozótól is megszabadulunk, még a károsí-
tásuk elôtt. 

A lemosó permetezéshez növényvédô szerekért 
és szaktanácsért látogassanak el a mezôgazdasági 
szaküzletekbe, ahol felkészült szakemberek várják 
Önöket. 

Bors Anita

Kerti tipp
Permetezéskor a megfelelô védôruházat – 
szemüveg, maszk, fejfedô, vagy permetezô 
ruházat – elengedhetetlen, ügyeljünk erre! 

ÚJDONSÁG!

A szőlő és bogyós gyümölcsök

Universalis
gombaölő permetezőszere

amely valamennyi gombabetegség 

ellen hatékony.



• hosszan tartó, kiváló 
minőségű csirketrágya

• jobb minőségű és 30%-kal 
nagyobb termést biztosít

• 30%-kal nagyobb hatásfok
• könnyen kezelhető 

granulált forma
• hőkezelt, 

kórokozómentes, nincs 
szaga, nincs benne gyom

• gyors és erőteljes 
gyökeresedés

• alacsony dózis: 
7,5 kg / 35 m2; 
vagy 25 kg / 170 m2; 
1,5 kg / 1-8 palánta

PLANTELLA ORGANIK: 100%-OS SZERVES CSIRKETRÁGYA! 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE, SZŐLÉSZETEKBE,
KERTEKBE, PALÁNTÁKHOZ

HATÉKONY ÖKOLÓGIAI VÉDELEM A KÁRTEVŐK ELLEN

Természetes szakértők

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

RAGACSOS CSÍKCSAPDASÁRGA, FEHÉR, KÉK - RAGADÓS LAPOK
• gyümölcsfákhoz,
• veteményeskerthez, 
• díszvirágokhoz,  
• üvegházban

Ragasztós szalag kiváló mechanikus 
és teljesen természetes 
védelmet nyújt a 
gyümölcsfáknak, 
bokroknak és 
díszfáknak a 
legkülönfélébb 
kártevőkkel 
szemben.
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A laskagomba, pontos nevén kései vagy késôi 
laskagomba (Pleurotus ostreatus) egy, a 
mérsékelt övi lombhullató erdeinkben mindenfelé 
elôforduló, vadon termô, fogyasztható gombafaj. 
Az erdôjárók jól tudják, hogy amint megérkeznek 
az elsô hideg, ôszi éjszakák, számítani lehet a 
laskagomba megjelenésére az erdôk kidôlt, idôs 
fáinak törzsein. 

Európában és hazánkban a legnagyobb arányban 
(közel 90%-ban) fogyasztott gombafaj a csiper-
ke-, míg a laskagomba a második helyre szorul. 
A két faj sokban különbözik egymástól életmódju-
kat, termesztésüket és megjelenésüket illetôen is. 
A természetben a csiperkegombát az erdôk talaján 
kereshetjük, míg a laskagombát mindig valamilyen 
faanyagon találjuk. Nem véletlenül nevezik farontó 
gombának: az a szerepe, hogy a beteg, idôs, ki-
dôlt fák anyagát hasznosítsa. Mindig úgynevezett 
csokrokban terem, ami azt jelenti, hogy a termô-
testei nem egyesével fejlôdnek, hanem csoporto-
san. Változatos, a drapptól a szürkén át egészen a 
sötétbarnáig terjedô színe van. Világosabb színnel 
fôleg a termesztett laskagombánál találkozunk, 
míg sötétebb termôtesteket inkább a természetben 
gyûjthetünk. A laskagomba kissé rágós, konzisz-
tenciája jobban hasonlít a húsfélékére, mint a csi-
perkegombának. Éppen a rugalmasabb húsa miatt 
sok fogyasztó számára kevéssé vonzó, és inkább a 
csiperkegombát részesítik elônyben annak enyhébb 
íze és lágyabb állaga miatt. 

A GOMBAFOGYASZTÁS ELÔNYEI A gombák 
fogyasztása több évezredes múltra tekint visz-
sza. Elein te gyógyhatású szerként hasznosították 
például a keleti kultúrákban, ahol a gyógyításnak 
egy külön ágává vált a használatuk (mikoterápia). 
Idôvel aztán jellegzetes ízük miatt váltak fontos, 
eleinte vadon gyûjtött, majd megtermelt élelmisze-
reinkké. A gombákban található kitin értékes élel-
mirost-forrás, de néhány arra érzékeny fogyasz-
tónak emésztési problémákat okozhat. A vadon 
termô gombákban, akárcsak az emberi bôrben, a 
napsugárzás hatására D-vitamin képzôdik, amely 
azonban sajnos a zárt térben termesztett gombák-
ban sokkal kisebb mennyiségben mutatható csak ki. 
Ezeken felül napjainkra a gombák számos gyógyha-
tását sikerült klinikai vizsgálatokkal is bizonyítani. 
Egyes fajok hasznosnak bizonyultak különbözô rák-
betegségek megelôzésében, illetve alkalmazhatók a 
hagyományos rákterápia kiegészítéseként. 

A vadon termô laskagomba gyûjtése körülte-
kintést igényel, a termesztett gomba fogyasztása 
biztonságosabb. Napjainkban már szinte egész 
évben meg lehet vásárolni a csiperke- mellett a 
laskagombát is, kevesen tudják azonban, hogy 
népszerûbb társával ellentétben a laskagombát 
a kertben magunk is megtermelhetjük, egyszerû 
alapanyagok felhasználásával. 

TERMESZTÉSI ALAPANYAGOK A laskagomba 
nagyüzemi termesztéséhez speciális alapanya-
got, egy speciális technológiával elôállított, hôke-

Termesszünk a kertben laskagombát!



6

zelt szalmás keveréket, úgynevezett laskagomba 
komposztot használnak. Otthoni termesztéshez 
erre nincsen szükség, egyszerû (legalább 20 cm 
átmérôjû) faanyagot, rönköket vagy földben ma-
radt tuskót is alkalmazhatunk. A tûlevelûek nem, 
a lombhullató fafajok azonban megfelelnek erre a 
célra. Mivel a gomba évekig képes élni a faanya-
gon és azt fogyasztani, egy földben maradt tus-
kó eltüntetésére kiválóan alkalmas ez a megoldás, 
amely így környezetkímélô, nem energiaigényes, és 
mellette még élelmiszert is termel. 

A kertben termelôdô, lombhullató fákról szár-
mazó, egészséges, egyéb gombafajokkal nem 
fertôzött faanyagot különösebb elôkészítés nélkül 
használhatjuk laskagomba termesztésére. Min-
denképpen legalább 50% nedvességtartalmú, friss 
anyagot használjunk. Legjobb, ha beoltás elôtt pi-
hentetjük 1–4 hónapot.

Szaporítóanyaghoz, úgynevezett gombacsírá-
hoz legegyszerûbben internetrôl rendelve jutha-
tunk. Már különbözô weboldalak kínálatából vá-
logathatunk, és kis kiszerelésben is rendelhetünk 
gombacsírát. Ha más ajánlás nem szerepel az ol-

dalon, akkor kb. 50 kg faanyagonként 1 liter csíra-
mennyiséggel számoljunk. Az egyszerû kezelhetô-
ség kedvéért célszerû úgynevezett pálcikás csírát 
használni, amely tulajdonképpen egy, a laskagomba 
micéliumával átszövetett fatipli. Ezt a legkönnyebb 
a faanyagba fúrt lukakban elhelyezni. Ha nem tu-
dunk ilyen szaporítóanyagot venni, akkor a „sima” 
gombacsíra is megteszi, amely a micéliummal át-
szôtt gabonaszem. 

ELÔKÉSZÍTÉS ÉS TERMESZTÉS Oltásnak nevez-
zük, amikor a gomba szaporítóanyagát, tehát va-
lamilyen gombacsírát (pálcikás vagy szemcsírát) a 
faanyagba juttatunk, hogy abból kiindulva a gomba 
micéliuma átszôhesse a termesztési alapanyagot. 
Bármelyik csíratípust használjuk is, az oltás ugyan-
úgy végezhetô, tehát a csírát el kell helyezni a fa-
anyagban elôkészített furatokba. Fontos, hogy a 
csírával töltött furatokat lezárjuk, hogy a mi célium 
ne tudjon kiszáradni, illetve madarak és más álla-
tok ne tehessenek kárt benne. Erre legegyszerûbb 
pár csepp viaszt használni: vagy közvetlenül a fára 
csepegtetve, vagy a viaszt megolvasztás után egy 
ecsettel a felületre kenve hatékonyan védhetjük 
meg a gombacsírát.

A faanyagot vagy tuskót a legjobb tavasz-
szal, április-május hónapokban beoltani, mert így 
akár már ugyanabban az évben, késô ôsszel el is 
kezdhetjük szedni a laskagombát. Beoltás elôtt a 
nagyobb rönköket mozgatható, 40-50 cm-es da-
rabokra kell vágni. Ha nincs lehetôségünk feldara-
bolni ôket, akkor harmadukig-felükig ássuk be ôket 
a talajba. A tuskóknak csak meg kell tisztogatni a 
környékét, hogy sarjak, vagy más növények ne za-
varják majd a gomba fejlôdését. 

Oltás után a rönköket a kertben egy árnyé-
kos helyre kell vinni, de legjobb, ha fedett helyi-
ségben, pl. pincében tudjuk tárolni az elkövetkezô 
pár hónapban. Mindenképpen le kell takarni ôket 
egy nagy mûanyag fóliával, hogy a faanyag ne ve-
szítse el a víztartalmát, és hogy kellôképpen párás 
környezetet biztosítsunk a gomba fejlôdéséhez. 
A tuskókat elegendô csak helyben letakarni. Fon-
tos, hogy a közvetlen napsütéstôl védjük a rön-
köket és a tuskót is. Mindenképpen a kertnek egy 
árnyékos, más növények vagy épületek által védett 
részére telepítsük azokat. 

Kerti tipp
A laskagomba csokrokban jelenik meg a ter-
mesztési alapanyagon. Miután megjelent a 
termôtestkezdemény a felületen, hômérsék-
lettôl függôen 5-10 nap alatt válik szedhetôvé. 
Még azelôtt válasszuk le a faanyagról, hogy a 
kalapok széle kiterülne, mert ekkorra már rá-
góssá válik a gomba húsa.
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GLIFOZÁTMENTES TOTÁLIS

GYOMIRTÓ

KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!KERESSE A GAZDABOLTOKBAN!

A rönköket elhelyezhetjük rakatolva, vagy a 
már korábban említett módon, függôlegesen, egy 
részüket a földbe ásva. Ez utóbbi megoldás azért 
is elônyös, mert így a faanyag jobban védve van a 
kiszáradástól. A rönköket egymástól legalább 30-
40 cm-re helyezzük el, hogy a gombáknak legyen 

elég helyük fejlôdni. Meleg nyarakon a rönkök kör-
nyezetét öntözve biztosíthatjuk a szükséges ned-
vességet.

Ideális körülmények között augusztusra átszövi 
a gomba micéliuma a rendelkezésre álló faanyagot, 
így az elsô erôsebb októberi hidegek elôcsalogat-
hatják a laskagomba termôtesteit. Enyhe ôsz ese-
tén egész novemberben fejlôdnek a gombák, majd 
elképzelhetô, hogy tavasszal is megjelenik egy 
újabb hullám. A faanyag méretétôl függôen, az ol-
tást követô 3-5 év során szedhetjük a laskagombát, 
míg az alapanyag ki nem merül. Ekkor könnyûvé, 
szivacsossá válik a szerkezete, és még egy földben 
hagyott tuskó is könnyen eltávolítható lesz. 

Dr. Szabó Anna

A laskagomba rosttartalma emésztésser-
kentô hatású, a fehérjetartalma az emberi 
szervezet számára jól hasznosítható, zsírtar-
talma alacsony. Megtalálható benne a D-vi-
tamin mellett többféle B-vitamin is, ezen 
felül kevés nátrium mellett magas kálium- és 
foszfortartalommal jellemezhetô. Táplálko-
zás-élettani szempontból nagyon értékes 
élelmiszernek minôsül, és mindenképp ér-
demes megpróbálkozni a termesztésével, ha 
van rá lehetôségünk.

 Jó tudni!
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Februárban, de még március elsô felében sem 
mindig engedi az idôjárás, hogy elkezdjük  
a kertészkedést odakint, de az év ilyen korai 
szakaszában egyébként sincs még sok tennivaló 
a kertben. A tettvágyó kertészkedôk azonban 
bátran hozzáfoghatnak, mégpedig 
a palántázással! 

A kifejezés tulajdonképpen a zöldségek magról való 
szaporítását jelenti, melyet a védett házbelsôben 
kell elvégezni, hogy aztán késôbb, a már megerôsö-
dött növények a kinti veteményesbe kerüljenek. 
Palántát persze a piacokon, szakboltokban is lehet 
venni, de nagyobb öröm és büszkeség a saját ne-
velés, ráadásul ily módon ellenôrzött hátterû, akár 
bio minôségû terményekhez juthatunk. Természe-
tesen nem szükséges minden, majdan termeszteni 
kívánt zöldségfélét palántázással elôállítani, de pár 
faj otthoni kinevelése bizonyára jó és hasznos el-
foglaltság lesz, az egyszerû és rendszerint gyors, 
látványos folyamatba pedig például a gyerekek is 
bevonhatók.

A KELLÉKEK A palántázáshoz a vetômagon, ter-
môföldön kívül valamilyen palántázóedényre, ül-
tetôtálcára is szükség lesz. Ilyen alkalmatosságot 
készen is lehet vásárolni, például kertészetekben, 
gazdaboltokban, ám ezek az elôre gyártott sza-
porítótálcák nem mindig praktikusak, például ha 
méretük miatt nem lehet ôket az ablakpárkányra 

rakni. Palántázóedényt készíthetünk házilag is, 
így a kiadás is kevesebb, és a rendelkezésre álló 
helyre szabhatók a méretek, ráadásul jó alkalom 
nyílik az újrahasznosításra is. Készülhet palán-
tázóedény toalettpapír-gurigából, tojástálcából, 
tejfölös vagy joghurtos mûanyag pohárból, de 
bevethetôk hagyományos kisebb-nagyobb méretû 
cserépedények, vagy akár rusztikus bádogdobozok, 
konzervdobozok is. Az edény mellett a termôtalaj 
a másik kulcsszereplô, itt nem szabad kompro-
misszumot kötni, csak friss, szennyezôdésmentes, 
tápanyagokban gazdag közeget szabad bevetni, ez 
fôképpen bolti, zsákos termôtalajt jelent. A kertbôl 
behozott pár ásónyomnyi föld azért ellenjavallt, 
mert abban kártevôk, rovarok bújhatnak meg, vagy 
növénybetegségeket okozó baktériumok, gombák 
lehetnek. 

A VETÉS A következô lépés már a magok kihelye-
zése, vagyis a vetés! Az edényekbe kiporciózott kö-
zegbe kerülhetnek a magok – fontos megjegyezni, 
hogy az edényeket legfeljebb háromnegyed részig 
szabad feltölteni földdel, hogy maradjon víztér, 
az átlátszó fedés alatt is legyen helyük a kibújó 
magoncoknak. A fedés nem maradhat el, a vetés 
és nedvesítés után a keltetôt le kell fedni átlátszó 
fóliával (vagy lehajtani a keltetô tetejét), ugyanis 
a különféle zöldségek, bár eltérô igényeik vannak, 
jellemzôen melegben csíráznak, a fólia pedig segít 
biztosítani az egyenletes 20-24 °C-os hômérsék-
letet. A palántázók kerüljenek meleg helyre, a ki-

Palántázás lépésrôl lépésre

Palántanevelésre fel!
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bújásig a fény sem fontos, így az elsô napokban, 
egy-két hétben akár árnyékolt vagy sötét helyen 
is tarthatók a keltetôk. A kis zöld hajtások meg-
jelenése után le kell venni a fóliát vagy az átlátszó 
fedelet, és innentôl kezdve a meleg mellett már 
sok fényre is szükség lesz. Fontos a gyakori öntö-
zés, ehhez használjunk szórófejes kézi permetezôt, 
hogy a még zsenge növénykéket ki ne mossuk az 
erôsebb vízsugárral. A talajnak mindig nedvesnek 
kell lennie, kerülni kell a kiszáradást, de a túlöntö-
zést is! A zöldség típusától függôen a kibújás után 

3–6 hétnek kell eltelnie, mire a növény kiültethetô 
lesz, ez általában akkor esedékes, ha a palánta már 
3-5 levéllel rendelkezik. 

MIT PALÁNTÁZZUNK? A palántázás elsôsorban 
azoknál a zöldségeknél jó ötlet, melyek hidegtûrése 
gyenge, így szabadföldi vetésük csak jóval késôbb 
lenne aktuális. A palántaneveléssel biztosítható az 
életerôs, a kiültetést a késôbbiekben jól toleráló 
növény, mely a kinti vetésû társainál hamarabb 
biztosít szüretelhetô zöldséget, vagyis nemcsak a 
bô terméshozam érhetô el könnyebben, de idô is 
nyerhetô! A palántanevelés hagyományosan meg-
szokott többek közt a paprika, a paradicsom, a 
karfiol, a kelkáposzta, a fejes káposzta, a padlizsán, 
a cukkini, a brokkoli vagy a patisszon termeszté-
sénél. A palántázás adott zöldségfélére vonatkozó 
ideális idejét és helyes menetét mindig megtaláljuk 
a vetômag csomagolásán, ezeket az elôírásokat 
tartsuk be, így szinte garantált a kielégítô végered-
mény! 

Megyeri Szabolcs

Kerti tipp
Palántázáskor ne véletlenszerûen válogas-
sunk a vetômagok között, hanem vegyük fi-
gyelembe a majdani konyhakerti beosztást, 
termesztési tervet, és azokat a zöldségeket 
palántázzuk, melyeknek a veteményeskertben 
is szerepet szánunk! 



Felszín alatti védelem

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 
info.hungary@syngenta.com • www.syngenta.hu • blog.syngenta.hu 

 www.facebook.com/syngentaagrarklub

Rendkívül hatékony talajfertőtlenítő rovarölő szer 
házikertek számára.

A készítmény III. forgalmi kategóriájú.
Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást! 

Megbízható 
védelem 
a talajlakó kártevők ellen!
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A globális klímaváltozás hatásait Magyarországon 
is a saját bôrünkön tapasztaljuk. A forró száraz 
nyarakat hosszú enyhe ôsz követi, és aztán 
sem köszönt be igazi tél, elmaradnak a tartós 
mínuszok, a vastag puha hótakaró, ami nem 
kedvez sem a növény-, sem az állatvilágnak. 

Az idôjárás melegedése sok rovarfajt érint érzé-
kenyen, megváltozik, megnövekszik az elterjedési 
területük, az egyedfejlôdésük idôtartama, aktivi-
tásuk, de a generációszámuk is nôhet adott idô-
tartam alatt, amivel újabb és újabb kihívások elé 
állítják a növényvédelmi szakembereket. A teljesség 
igénye nélkül nézzünk néhány rovarfajt, melyekrôl 
a klasszikus magyar tankönyvekben, az akkori is-
meretlenségük okán, még nem is esett szó.

ZÖLD VÁNDORPOLOSKA Amellett, hogy Ke-
let-Afrikában ôshonos és az egész világon elterjedt, 
nem ismerjük túl régóta hazánkban. Dél-Európá-
ban ugyan ismert volt, de Magyarországon csupán 
2002-ben figyelték meg elôször, és azóta, a forró 
nyaraknak is köszönhetôen, jelentôsen felszapo-
rodott. Északi irányba történô terjedése egyértel-

mûen az éghajlatváltozás számlájára írható, mivel 
a kifejlett alakban telelô poloskák az egyre enyhébb 
teleken egyre nagyobb eséllyel maradnak életben, 
és a változó klíma hatására az egy éven belüli ge-
nerációinak száma is növekszik. 

Mára egész Magyarország területén találkoz-
hatunk példányaival, a zöldségnövények közül ked-
vence a paradicsom, a paprika, az uborka, a bab, a 
cukkini, de megtelepszik a különféle gyümölcsfélé-
ken is, és nem veti meg a szántóföldi kultúrák közül 
a burgonyát, a napraforgót, a kukoricát sem. 

Megtalálhatjuk egyedeit sok gyom- és dísznö-
vényen is, világszerte több mint 100 növényfajjal 
is táplálkozhat. Egyik kellemetlen tulajdonsága, 
hogy a kifejlett rovar leleményessége – teleléshez 
védett helyet kutatva – határtalan, képes az ajtó- 
és ablakréseken keresztül az emberi környezetet 
nem tisztelve, a lakásokba szuszakolva magát, 
tömegével menedéket keresni. A védekezés ellene 
alkalomszerû, az adott kultúrára engedélyezett ro-
varölô szerrel.

FÜGEMOLY Európa mediterrán területén gyakori 
kártevô, de attól keletre és dél felé is elôfordul, ahol 
a tápnövénye megél. Hazánkban ugyan egyszer 
már megtalálták Budapesten 1955-ben, de utána 
még évtizedekig nem tudta tartósan megvetni a 
lábát. Hosszú idô után az 2010-es évek közepétôl 
észlelték egyre gyakrabban, és mostanra, a 2020-
as évekre úgy tûnik, hogy sikeresen hódít tért Ma-
gyarországon már csak annak következtében is, 

Hívatlanul jöttek,
maradni szeretnének

Kerti tipp
Érdemes május közepétôl és július végétôl be-
hatóbban vizsgálni a fügebokrok szövedékes 
leveleit, és akár kézzel leszedegetni az esetle-
gesen ott károsító lárvákat.

A zöld vándorpoloska tarka színû lárvaalakja almalevélen
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hogy legfôbb tápnövénye, a füge, szintén egyre 
biztonságosabban telel át klímánkon, szívesen ül-
tetik kertekbe a növényt. 

Évente két nemzedéke fejlôdik a fügemolynak, 
és a lárvaalak károsít. A levelek szövetével táplál-
kozik, szövedék védelmében él. Mire szembetûnnek 
a kirágott levelek, addigra már báb alakban ta-
lálható a kártevô, ezért kezdetben nehezen felis-
merhetô, mitôl is lyuggatott a levél. A védekezés 

ellene vegyszeresen azért nehéz, mert egyrészt a 
füge növényre, erre az ún. kiskultúrára nincs enge-
délyezett növényvédô szer hazánkban, másrészt a 
szövedék jelenléte miatt fizikailag nehéz egy per-
metszerrel a lárvát elérni. 

AMERIKAI LEPKEKABÓCA Az Észak-Ameriká-
ban ôshonos betolakodó kártevôt Európában elô-
ször Olaszországba hurcolták be az 1970-es évek 
végén. Kitûnô alkalmazkodóképessége révén roha-
mosan terjedt tovább a szomszédos országokba, és 
2004 nyarától már hazánk vendégszeretetét is él-
vezi. A meleg nyarak kedveztek felszaporodásának 
és terjedésének, és sajnos ma már az egész ország 
területén megtalálható nemcsak városi díszfákon 
és bokrokon, de a kertészkedôk nem kis bosszúsá-
gára szereti a szôlôt, a különbözô gyümölcsfákat, 
sok díszfát és díszcserjét, de megtelepszik a lágy-
szárú zöldségnövényeken, virágokon és gyomokon 
is. Összesen egy nemzedékük van évente, a tojás 
alakjuk vészeli át a telet a fák kérgein. A tojásból a 
lárvák általában május végétôl kelnek, ekkortól vár-
hatók az elsô kártételek. A lárvák zöldes színûek, de 
testüket hófehér viaszszálak fedik, ezért fehérnek 
látjuk ôket. Ezek a testükrôl folyamatosan képzôdô 
és lepergô viaszpelyhek beleragadnak az ugyancsak 
általuk kiválasztott bôséges mézharmatba, így ala-
kul ki a kiterjedt fehér színû, vattaszerû, ragacsos, 
jellegzetes képletük a leveleken, a fiatal hajtásokon, 
és a lágyszárú növények szárain. A vegetáció során 
mindig fennáll az újra betelepedés veszélye, így 
megfigyelésre alapozottan az esetenkénti kontakt 
és felszívódó szerek kombinációja lehet a legsikere-
sebb megoldás ellenük.

Taxner Ágnes

A rovarok terjedésének és térhódításának 
nem egyedüli oka a klímaváltozás, sokat te-
szünk érte mi, emberek is. Nagy szerepe van 
a felelôtlen behurcolásnak, az ellenôrizetlen 
növényszállítmányoknak, de egy-egy nyara-
lásról hazahozott fertôzött hajtásdarabbal is 
okozhatunk akaratlanul is nagy kárt!

 Jó tudni!

A fügemolyok fiatal lárvái szövedék védelmében

Az amerikai lepkekabóca fehér vattapamacsszerû telepe
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A téli hónapokban gyakran lehetünk betegek, 
ennek megelôzésére vagy épp a betegség 
leküzdésére, vagy egyszerûen csak vitamin 
pótlására nagy valószínûséggel sokan 
fogyasztunk narancsot, mandarint, grépfrútot 
vagy citromot. Ha már fogyasztjuk, miért 
ne nevelhetnénk a magokból szoba- vagy 
termônövényeket!

A citrusfélék nemzetségébe sokféle különbözô 
igényû növény tartozik. Ezek között van olyan faj 
is, amely nálunk a kertben áttelel, mint a vadcit-
rom (télálló citrom – Poncirus trifoliata), a legtöbb 
(ismertebbek: citrom, narancs, mandarin, grépfrút, 
kumkvat) azonban a mediterrán tájakon honos, te-
hát a téli idôszakban hazánkban fagymentes, vé-
dett helyre kényszerül. Közös jellemvonásuk, hogy 
kis fává vagy csinos bokorrá nevelhetôk, dekoratív 
a lombozatuk, szépek és rendkívül illatosak a virá-
gaik, a gyümölcsük pedig fogyasztható. A citrus-
félék termesztése a környezeti adottságok miatt 
hazánkban nem igazán gazdaságos, de háziker-
tekben vagy éppen a házban mindenképp érdemes 
megpróbálkozni néhány citrusféle felnevelésével és 
termesztésével.

SZAPORÍTÁSA A citrom magjait áztassuk be 1-2 
napra vízbe, majd ültessük el ôket laza földbe. 
A cserepeket tartsuk melegen és nyirkosan. Megle-
hetôsen egyenlôtlenül csíráznak, ezért legyünk na-
gyon türelmesek. Ha a növénykék már elég nagyok, 
ültessük át ôket kötöttebb földbe, így esélyünk 
lehet arra, hogy 1-1 példány szép szobanövénnyé 
fejlôdik, így az üde zöld mindenképpen szemet gyö-
nyörködtetô látvány a szürke napokon.

Fontos, hogy a magról ültetett citromfa nem 
fog virágozni és termést hozni, azt 1-2 éves ko-
rában be kell szemezni vagy oltani, melyet a nö-
vekedési idôszakban végezzünk. Az így beoltott 
citromfák ugyanolyan termést hoznak, mint az 
anyanövény, és gondozásuk is azonos. Általában a 
citromfa a 2-3. elágazás után hoz virágot, termése 
pedig kb. egy év alatt érik be.

A citromfát szaporíthatjuk még dugványozás-
sal is, ehhez vágjunk le 2-3 leveles, 10-12 cm-es 
hajtásvégeket (pl. metszéskor) a növényrôl, és ül-
tessük ôket sûrûn laza, savanyú talajba. Öntözzük 
meg, és takarjuk le fóliával a cserepeket. Árnyékos 
helyre tegyük. Nyár végére elég jó arányban meg- 
gyökeresednek, ekkor szétültethetôk és napos hely-
re helyezhetôk.

Hogyan szaporítsunk és neveljünk 
citromfát?
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TELELTETÉSE, GONDOZÁSA Ôsszel, még a fa-
gyok beállta elôtt teleltetnünk kell a növényeket. 
Legideálisabb ha 6-8 °C-os helyiségben telelnek, 
de a hômérséklet ne emelkedjen 15 °C fölé. Na-
gyon fontos, hogy télen is elegendô fényt biz-
tosítsunk a növények számára, és párásítsunk is 
körülöttük. Jó, ha tudjuk, hogy a citromfa a nem 
megfelelô téli körülményekre (például nincs elég 
fény, meleg a levegô, száraz a levegô) a levelei le-
hullatásával válaszol. Némi téli levélhullás ugyan 
természetes folyamat, de a rossz körülmények 
miatt a citromfánk akár teljesen fel is kopaszod-
hat. Fontos, hogy ebben az esetben se dobjuk ki a 
növényt, hiszen tavasszal újra ki fog hajtani.

Február-március hónapokban metszhetjük, 
amikor a hajtásképzôdés még nem indult be. Elô-
ször is távolítsuk el a sérült, beteg, elhalt haj-
tásokat. Mindig figyeljünk a helyes koronakiala-
kításra, távolítsuk el a lefelé vagy befelé hajló, 
valamint keresztezô ágakat. A meglévô ágakat 
metsszük vissza 5-6 cm-re a hajtáscsúcstól 
úgy, hogy több hajtáskezdemény maradjon raj-

ta, így nyárra sûrûbb lombozatot fog fejleszteni. 
Tavasztól kikerülhet a kertbe vagy az erkélyre 
széltôl védett, meleg, napos helyre. Ültessük 
dézsába, nagyobb virágcserépbe, hogy könnyen 
tudjuk mozgatni. A fiatalabb növényt évente, az 
idôsebbet elegendô 2-3 évente tavasszal átül-
tetni, amíg nem fejleszt hajtásokat. Válasszunk 
számára jó minôségû virágföldet, és ha tehet-
jük, minden tavasszal trágyázzuk meg, mert ez 
elôsegíti a virágképzôdését. Tartózkodjunk a túl-
öntözéstôl, mert a növény könnyen elpusztul, 
ha sokáig áll a cserepében vagy az alatta lévô 
tálkában a víz.

Dr. Karacs-Végh Anita

biztos védelem

megelőzé
s

ALFA SOLO

A biztos védelem

egyetlen útja a szigorú

megelőzé
s.

Használja az

ALFA SOLO-t!

Kerti tipp
Télen ne tápozzuk, és az öntözési adagokat 
is csökkentsük minimálisra, épp csak annyit 
öntözzük, hogy ne száradjon ki a növény.



Használja a

termékeket!

Használja a

termékeket!
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Hazánkban a telepített, ültetett fenyôk 
erdôkben, parkokban, kertekben is élnek.  
A korábbi évtizedekben szépen fejlôdött fáknál 
súlyos pusztulások, kiszáradások léptek fel 
Európában és hazánkban is. A szokatlanul magas 
nyári hômérséklet, a talaj tartós vízhiánya, 
és az ennek következtében felszaporodó, 
egyes rovarkártevôk együttesen járultak 
hozzá a jelenlegi súlyos helyzethez, a tömeges 
fenyôpusztuláshoz. 

Cikkemben a legsúlyosabb kártevôk, a szúbogarak 
problémáját részletezem, majd ezt követôen ismer-
tetem röviden a gyakori károsítókat is. 

A fenyôfélékhez bár több faj tartozik, mind-
egyikre jellemzô, hogy viszonylag sekélyen gyöke-
resednek, gyökereik nem hatolnak 80-100 cm-nél 
mélyebbre. Nedves, de nem vizes talajt szeretnek. 
Mivel örökzöldek, télen is élnek, anyagcseréjük 
télen is aktív, ezért akkor is szükségük van ned-
vességre a talajban. 20-25 °C-nál nem magasabb 
hôfokon és párás levegôben érzik jól magukat. 
A forró hôségnapokat, amikor a léghômérséklet a 
35, gyakran a 40 °C-ot is meghaladja, és ezzel erôs 
légszárazság – légköri aszály – is párosul, nehezen 
viselik. Az ilyen körülmények legyengítik a fákat, 
életerejük, természetes ellenálló képességük csök-
ken. Tapasztalat szerint a csoportokban élô fáknál 
a szélsô, a napnak kitett, déli fekvésû egyedeknél 
lép fel a gyengülés. Hasonlóan a kertekben is súlyos 
károsodás azoknál a fenyôknél alakul ki, melyeket 
reggeltôl estig éri a napsugárzás, nincs árnyékuk, a 

fák egyedül, magányosan élnek, távol más lombos 
fáktól, cserjéktôl, öntözés nélkül.

TÖRZS ÉS ÁGAK KÁROSÍTÓI

SZÚBOGARAK A fenyôfákon több szúbogárfaj 
él, leggyakoribbak a betûzôszú, a rézmetszôszú 
és a nagy fenyôháncsszú. Jellemzô rájuk, hogy a 
bogarak és lárváik a kéreg alatt közvetlenül vagy 
kissé mélyebben élnek, jellegzetes alakúra kirágott 
járataikban. Meghatározásukat segítik a járat-
rendszer formai sajátosságai: hossza, elágazásai, 
vastagsága, színe. Miután a bogarak kifejlôdtek, 
kirágják magukat, nyomukban a fakérgen apró, 1-2 
mm nagyságú, kerek lyukak maradnak vissza, azok 
jelzik kirepülésüket. A szúk általában kis testû, csu-
pán néhány mm hosszú bogarak, hengeres testûek, 
viszonylag nagy fejjel rendelkeznek. Évente 1 vagy 
2 nemzedékük fejlôdik. A bogarak jól repülnek, te-
hát aktívan terjednek. A lárvák fehérek, lábatlanok, 
barna fejûek.

Általában a legyengült fenyôfákat keresik fel, 
azokba telepednek. Az élô fákat és az elhalt fenyô-
ket is megfertôzik. Az utóbbi évek idôjárása nagyon 
szeszélyes, csapadékszegény volt. A vízhiány kö-
vetkeztében a fenyôk nedvkeringése lelassult, a fák 
természetes gyantaszállítása is, így a fás részek-
ben élô kártevô rovarok akadálymentesen tudtak 
táplálkozni. Megfelelô vízellátás mellett bôséges 
gyantatermeléssel a fa akadályozza fennmara-
dásukat. A szúk más módon is gyengítik a fákat: 
testük felszínén és gyomrukban fenyôket megbe-

Miért betegek a fenyôk?

Betûzôszú (Ips typographus) Betûzôszú kéreg alatti járatai Rézmetszôszú



18

tegítô (patogén) gombákat hurcolnak szét, azok a 
járatokban, az edénynyalábokban felszaporodnak, 
és szétterjedve a fák kipusztulását segítik. A szú-
bogarak keresik, érzékelik a legyengült fákat, nem 
véletlenül találják meg azokat, és fajtársaikat is 
értesítik a lehetôségrôl, odacsalogatják ôket az új 
táplálékforráshoz. 
•  Betûzôszú (Ips typographus) 4-5 mm hosz-

szú a bogár, évente két nemzedéket nevel. 
Szárnyfedôinek végén 4-4 fejlett fog látható. 
A vastagabb kérgû törzsrészekben fordul elô, 
a lárvajáratok sûrûn állnak és hosszúak, elter-
jedt, az egyik legjelentôsebb szúfajunk. A hazai 
és európai lucfenyôk pusztulásáért elsôsorban 
felelôs szúfaj. 

•  Rézmetszôszú, hatfogú firkálószú (Pityo
genes chalcographus) 2-2,5 mm nagyságú 
bogár, sötétbarna, szárnyfedôi csúcsa 3-3 kú-
pos foggal végzôdik. Évenként két nemzedéke 
fejlôdik, a bogarak április-májusban, majd jú-
lius-augusztusban repülnek. A vékony kérgû 

fenyôket, törzsrészeket és ágakat kedvelik, ott 
gyakoriak. Lárvajárataik sûrûn helyezkednek, 
gyakran keresztezik egymást. Gyakori, jelentôs 
károsítók. Az utóbbi évtizedben Magyarorszá-
gon, a betûzôszúval együtt idézik elô a jelentôs 
fenyôpusztulást. 

• Nagy fenyôháncsszú (Tomicus piniperda) Ki-
fejlett egyedei 3,5-5 mm nagyságúak, álta-
lá ban egynemzedékes. Elsôsorban az erdei 
fenyôkön gyakoriak, a gyökér tövi részén for-
dulnak elô. Az elgyengült, kihalásnak induló 
fákat keresik fel. Lárvajárataik hosszúak, gör-
bültek, többnyire vízszintesek. 
A szúbogarak ellen a fák megfelelô erônlétben 

tartásával, jó kondíciójuk biztosításával tudunk 
védekezni. A bogarak beköltözése után kémiai ke-
zeléssel a fákat már nem lehet mentesíteni, ezért 
a szúfertôzés ellen csak a megelôzés a védekezés 
lehetséges módja. A fertôzött fákat mielôbb, még 
élô állapotban el kell távolítani, és megsemmisíteni. 
Enélkül a kikelô szúk a fákból kimásznak, és további 

Szúbogár és lárva a kéreg alatt

A szúbogár röpnyílásokat 
eltömíti a gyanta

Szúbogár okozta fenyôelhalás

Téli vízhiány 
okozta kiszáradás tavasszal

Szúbogár röpnyílások a fenyô törzsén

Tüzeshasú
díszbogár
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új fenyôket fertôznek. A fenyôk – akár fejlett, akár 
fiatal fákról van szó – kiegészítô öntözés nélkül nem 
nevelhetôk biztonságosan a megváltozott éghajlat 
miatt. Különös figyelmet érdemel a téli és kora ta-
vaszi csapadékmentes idôszak. Ekkor is kiszáradhat 
a talaj, a hiányzó nedvességet pótolni kell.

DÍSZBOGARAK, ORMÁNYOSBOGARAK A fe-
nyôfák pusztításában, a szúk mellett, a kéreg alatt 
és a fa szövetében élô díszbogarak és ormányosbo-
garak, valamint azok lárvái is részt vesznek.
•  Tüzeshasú díszbogár (Chrysobothris ignivent

ris) 6-11 mm nagyságú, az utóbbi években 
terjed erdei és fekete fenyôkön. Lárváik ka-
nyargós, széles járatai a kéreg alatt a farész 
felületén találhatók, a vastagabb ágakon és a 
törzsön egyaránt. A szállítóedények eltömô-
dését idézik elô, ami a fák vízhiányát fokozza, 
ezzel a száradásukat idézik elô. A járatokban 
lárva alakban telelnek, és nyár elején repülnek 
ki a bogarak, röpnyílásaik megnyúlt, ovális, D 
betûre emlékeztetô alakúak.

•  Barnásvörös fenyôormányos bogár (Magdalis 
rufa) Lárvái és a bogár is károsítják a fenyôket, 
kifejlett alakjai júliusban jelennek meg. 
A szúfélék ormányosbogárral és díszbogárral 

társulva 2-3 év alatt már képesek 5-6 méteres fe-
nyôket elpusztítani.

(folytatjuk)
dr. Némethy Zsuzsanna

Barnásvörös fenyôormányos  (Wikidata)
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A szôlô termesztéstechnológiájának egyik 
legfontosabb eleme a metszés, amely jelentôs 
mértékben fogja meghatározni, hogy milyen 
hozamot és minôséget érünk el az adott 
évjáratban. Ennek kivitelezését tehát nagy 
odafigyeléssel és gondossággal szükséges végezni, 
ellenkezô esetben nem olyan eredményeket 
kapunk majd szüret során, mint amelyeket 
elterveztünk. 

Természetesen más tényezôk (évjárat, termôhely, 
fajta stb.), illetve további technológiai mûveletek 
(zöldmunkák, tápanyag-utánpótlás, talajmûve-
lés) is lényegesek, de a metszésnek egyértelmûen 
kulcsszerepe van a növény megfelelô fejlôdési, 
érési folyamataiban. 

MIKOR VÉGEZZÜK? A nyugalmi idôszakban tu-
lajdonképpen bármikor végezhetô fás metszés, a 
növény szempontjából ugyanis nem fog károkat 
okozni, ha azt akár már közvetlenül a lombhullást 
követôen elkezdjük, vagy egész késôn, akár már 
kicsivel a fakadás után fejezzük csak be. 

Napjainkban egyre ritkábbak, jóllehet elôfor-
dulnak idônként a téli fagyok okozta károk, míg 
más esetekben egyes rovarkártevôk (pl. ékköves 
araszoló, kendermagbogár) idéznek elô rügykáro-
kat (1–2. kép). Minél késôbb végezzük a metszést, 
annál pontosabban meg tudjuk határozni a rügye-
ket ért károk mértékét, és ezt kompenzálhatjuk a 
metszéskor meghagyott rügyek számával. 

MENNYI RÜGYET HAGYJUNK MEG? A szôlészek 
ennek értékét rügyterhelésnek nevezik, és jellem-
zôen négyzetméterre vonatkoztatva adják meg. 
Magyarországon jellemzôen 4–12 rügy/m2 terhe-
lést alakítunk ki. Ha például a szôlô sortávolsága 
2 méter, a tôtávolság pedig 1 méter, akkor minden 
szôlôtôkére 2 négyzetméter tenyészterület jut, 
vagyis tôkénként 8–24 rügyet hagyhatunk meg. 
Minél nagyobb fürtû fajtáról (Hárslevelû, Ham-
burgi muskotály) van szó, annál inkább az alsó 
érték közelében terheljünk, míg kis hozamú faj-
táknál (Irsai Olivér, Szürkebarát) arányosan több 
rügy maradjon tôkénként. Ez utóbbi csoportban 
egyébként érdemes hosszú metszési elemeken, 
vagyis szálvesszôkön elosztani a terhelést, a nagy 
hozamú fajtákat jobban be tudjuk szabályozni 
csapos metszések kialakításával. 

MILYEN VESSZÔK SZÜKSÉGESEK? Fontos 
ismernünk a szôlôtôkén található vesszôk ere-
detét. Ha az idôs fás részekbôl törnek elô ezek, 
akkor fattyúvesszôkrôl, ha a kétéves (cser-) rész-
rôl, akkor elsôrendû vesszôkrôl, ha pedig éves 
vesszôkrôl erednek, akkor ún. hónaljvesszôkrôl 
beszélhetünk. A metszés során a legértékeseb-
bek a normál, cseren ülô, elsôrendû vesszôk, 
lehetôség szerint ezeket válasszuk ki a terhelés 
kialakításakor. Ismerni kell továbbá a vesszôk 
ideális vastagságát. Ebbôl a szempontból az 5-8 
mm átmérôjûek, vagyis a ceruzavastagságúak a 
legjobban használhatók és a legjobb termékeny-

Metszési javaslatok

1. kép: Az ékköves araszoló által kiodvasított szôlôrügy 2. kép: Kendermagbogár a szôlô rügyén
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ségûek. Fokozottan ügyeljünk rá, hogy olyan 
vesszôket ne hagyjunk meg metszéskor, amelyek 
nem értek be elôzô évben megfelelôen (3. kép). 
Ezek külsô színezôdése is eltér az egészséges 
vesszôkétôl, másrészt ezeket átvágva nem a 
barnás színû bél és a zöldes farész látható (4. 
kép), hanem az egész szövetállományuk barnás 
színárnyalatú. 

Ne hagyjuk meg továbbá metszéskor az ún. 
ikervesszôk mindkét tagját, mivel ezek egy pontból 
erednek, és egymással versenyeznek a tápanya-
gokért (5. kép). Egyes vesszôkön jégkártünet (6. 
kép), míg más esetekben jelentôs mértékû gom-
bafertôzés (peronoszpóra, botritisz, lisztharmat) 
is elôfordulhat, ami a következô évben kialakuló 
fertôzést is fokozhatja. A tôke helyes alakítása ér-
dekében továbbá kerüljük azokat a vesszôket is, 
amelyek a tôke függôleges síkjához képest inkább 
oldalirányban, esetleg lefelé fejlôdtek. A metszlap 
vágásánál arra ügyeljünk fokozottan, hogy az ne a 
rügyek irányában, hanem arra merôleges irányban 
legyen ferdén kialakítva, valamint a szôlô eseté-
ben a vágásokat soha ne közvetlen a rügyek fe-

lett, hanem az ízközök középsô részén végezzük. 
Ezen alapszabályok helyes betartásával az év elsô 
és legfontosabb lépését megtettük a kedvezô be-
érettség kialakítása érdekében.

Dr. Barócsi Zoltán – Terjék Lajos

Kerti tipp
A kis tôkeszámmal dolgozó szôlészeknek 
mindenképpen a tavaszi, márciusi metszés 
javasolható, amely során a munkavégzés fel-
tételei kedvezôbbek. Ez amiatt is jobb válasz-
tás, mert ilyenkor már pontosan értékelhetô a 
szôlô rügyeinek áttelelése.

5. kép: Az egy pontból fejlôdô ikervesszôk egyik tagját 
mindenképpen távolítsuk el

3. kép: A be nem érett vesszôk szürkésfekete színûek

6. kép: Jégkártünetek szôlôvesszôn

4. kép: Az érett vesszô kívül zöldes kérgû, míg a bél barnás 



A BIOTOLL RATIMOR csalétek 
minőségi liszt, gabona, 
zsírok, valamint kiváló íz és 
aromaadalékok hatékony 
kombinációját tartalmazza, 
amely vonzza a rágcsálókat. 

• Keserű anyagot tartalmaz, 
amely segít megelőzni a 
véletlen emberi fogyasztást.

100%-OS 
HATÉKONYSÁG MÁR 

AZ ELSŐ ETETÉS UTÁN 

hu.unichem.siUNICHEM Gaia Kft., 2146 Mogyoród, Ipar Utca 2

A biocideket biztonságosan alkalmazza! 
Használat előtt mindig olvassa el a feliratot és a használati utasítást!

RÁGCSÁLÓÍRTÓ CSALÉTEK 

A LEGERŐSEBB CSALÉTEK A LEGGYORSABB HATÁSSAL

Nagy hatékonyság 
és gyors hatás!

A BIOTOLL RATIMOR Brodifacoum 
az egerek és a patkányok irtására 
vagy jelenlétük megakadályozására 
alkalmazható.
A vizsgálatok kimutatták, hogy 
a BIOTOLL RATIMOR Brodifacoum 
csalétek már az első etetésnél 
100%-ban hatékony. 
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Gyakori kérdés, hogy milyen munkálatokat lehet 
és kell tél végén elvégezni, ha szép pázsitot 
szeretnénk. Mivel és mikor kell kezdenünk,  
mire kell figyelnünk. Röviden összefoglaljuk 
a legfontosabbakat. 

A növények mindig a napfényes órák száma és in-
tenzitása szerint fejlôdnek. Minden egyéb tényezôt, 
a tápanyagot, a vizet, a munkafolyamatot szabá-
lyozni, irányítani tudjuk. Minden év, minden évszak 
más és más. Figyelni kell tehát a napsütéses órák és 
a hômérséklet alakulását.

Ezen az enyhe, de csapadékos télen is elsôsor-
ban ezt kell figyelembe venni. Volt már olyan tél is, 
amikor karácsonykor füvet nyírtunk a kertemben, 
idén januárban pedig még pont az esôzések elôtt 
szórtam ki mûtrágyát. Ezt a mûveletet ebben az 
évben még háromszor fogom megismételni.

A legtöbb kerttulajdonos a tavaszi elsô tenni-
valójaként, rutinszerûen a gyep szellôztetését vég-
zi el. Nem biztos, hogy erre mindig szükség van! 
Attól függ, hogy év közben milyen típusú fûnyírót 
használtunk. A fûgyûjtôs gépek nem hagyják ott a 
nyesedéket. A robotfûnyírók ledarálják a füvet és 
a pázsiton hagyják, ami a nyár folyamán a talajon 
szinte egy levegôtlen nemezréteget képez. Ezt el 
kell távolítani!

A következô fontos munkafolyamat a tápanyag 
utánpótlása. Háromféle megoldás létezik.
•  Vízoldható mûtrágya tápoldatként történô ki-

öntözése. A pázsit gyökérzónája sekély, maxi-
mum 10-15 cm mély. Ha a tápoldatozás után 
esôt kap, a tápanyag lemosódhat a gyökérzóna 
alá, így nem tud érvényesülni.

•  A fizikailag préselt mûtrágya jobb megoldás, 
mert az öntözés vagy az esô hatására lassan 
oldódik ki a tápanyag a mûtrágyaszemcsékbôl, 
és azt a növény folyamatosan fel tudja hasz-
nálni.

•  Kaphatók az úgynevezett tartós hatású burkolt 
mûtrágyák, amelyekre a legbiztonságosabban 
lehet számítani. Professzionális összetételben 
több mûtrágyagyártó cég is készíti.
Óva intem a kerttulajdonosokat, hogy csak nit-

rogént tartalmazó mûtrágyákat használjanak! Igaz, 
hogy nagyon látványosan megdobja a füvet, de sok 
hátránya van. Nagy laza lombozatot ad, ami gom-
bás betegségekre hajlamosít, télen pedig rendkívül 
fagyérzékennyé teszi a füvet.

Komplex mûtrágyát célszerû használni, ami azt 
jelenti, hogy minden makro- és mikroelemet is tar-
talmaznia kell. Ez a legjobb a növények számára, 
mi pedig gyönyörködhetünk a pázsitunkban egész 
évben.

Dr. Lammel Kálmánné

Tél végi tennivalók
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Az örökzöldeken sok károsító tényezô 
jelentkezhet az év során. A kórokozók 
közül néhány példát említve, sztigminás 
levéllyukacsosodás a babérmeggyeken, 
vagy az utóbbi években szintén sokszor 
megjelenô entomospóriumos levélfoltosodás 
a korallberkenyéken. A kártevôk is nagy 
egyedszámban fordulhatnak elô. Az örökzöldek 
esetében gyakoriak a takácsatkák, pajzstetvek, 
levéltetvek/kéregtetvek, amik minden évben sok 
kertbarát nyugalmát zavarhatják meg. 

Alapesetben azt szoktam mondani, hogy a lemo-
só permetezés az elengedhetetlen lépések közé 
tartozik a kerttulajdonosok számára. Ha nem is 
tudjuk teljesen visszaszorítani a fertôzéseket, de 
jelentôsen csökkenthetjük azokat. Ha az év során 
csak egyszer-kétszer (tavasz, ôsz) szeretnénk per-
metezni, akkor mindenféleképpen ez legyen az. 

A DÍSZNÖVÉNYEKNÉL, azon belül is az örökzöl-
deknél azonban meg kell vizsgálnunk pár dolgot:
• Milyen kártevôk és kórokozók fordulnak elô 

rajtuk? (Más lesz a válasz ott, ahol babér-
meggysövény van, és más, ahol leylandi sö-
vényt telepítettek.)

• Az adott kártevôk és kórokozók ellen eredmé-
nyes lenne egy lemosó permetezés? (Például 
a tujáknál elôforduló boróka-tarkadíszbogár 
ellen fölösleges lenne, mivel a permetlé nem 
találkozna a kártevôvel. A kártevô ugyanis a 
fás részben telel át.)

• Milyen hatóanyagokkal végeznénk a lemosó 
permetezést? Lemosó permetezésnél alap-
vetôen az alábbi hatóanyagok jöhetnek szóba: 
a különbözô rézfélék, az elemi kén és az ola-
jok. Ezek közül az örökzöldek esetében min-
denképpen ki kell emelnünk az olajtartalmú 
készítményeket. Az örökzöld növények ugyanis 
érzékenyek ezekre, mivel az olaj úgy fejti ki a 
hatását, hogy belefojtja a kártevôket. Ez egy 
gyümölcsösben nem okozna problémát, mert 
nincs rajtuk levélzet, azonban az örökzöldeknél 

a sztómákat/gázcserenyílásokat is eltömítheti, 
ami a növény károsodásához is vezethet.

• Át lehet permetezni a növényt? Itt már a mére-
tet és a növény sûrûségét is számba kell venni. 
(Például a tuják belsejét célszerû takarítani, kü-
lönben átpermetezhetetlenné válnak.)

MIRE HASZNÁLJUK az örökzöldek esetében a le-
mosó permetezésnél alkalmazható hatóanyagokat?

Réztartalmú készítmények: Általános kon-
takt hatóanyag a kórokozókkal szemben. Pl. 
sztigmina (babérmeggy), entomospórium (korall-
berkenye), körterozsda (borókafélék), seiridium 
(leyland).

Kén: Lisztharmat ellen használható kontakt 
hatóanyag, ez az örökzöldeknél nem fontos. 
Azonban a kén a legtöbb esetben kiegészítésként 
van benne a lemosó permetszerekben, így meg-
említhetjük, hogy a kénnek van egyfajta atkagyé-
rítô hatása.

Örökzöldeken lehet lemosó permetezni?

Kerti tipp
A magasabb növények lemosó permetezése-
kor célszerû benzinmotoros gépet, vagy háti 
nyomáspermetezôk esetében hosszabbító 
szárat beszerezni, hogy mindenhol elérhessük 
a növényt.
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Március elejétôl nagy a kísértés, hogy 
balkonnövényeinket kitegyük a szabadba. 
Erre csak az vállalkozzon, aki hajlandó arra, 
hogy meleg nappalokon ki-, éjszakára pedig 
beviszi a növényeket. A balkonnövények, 
különösen a melegigényes mediterrán fajok, 
nagy biztonsággal csak a fagyosszentek után 
hagyhatók tartósan a szabadban.

GYAKRABBAN ÖNTÖZZÜNK A tavasz elsô hónap-
jaiban, különösen akkor, ha a jó idô korán érkezik, 
és a teleltetô helyiség is egyre melegebbé válik, az 
öntözés során fokozatosan növelhetjük a vízada-
got, de tápoldatot még ne adjunk a növényeknek. 
Lágyított (felforralt és szoba-hômérsékletûre hû-
tött) tiszta vízzel öntözzünk. A tápoldatozást a ki-
hajtástól kezdjük el.

A sötét pincében teleltetett dézsás növényeket 
vigyük át világosabb helyiségbe. Ezeknél a növé-
nyeknél akár teljes lombvesztést is tapasztalha-
tunk. Ne keseredjünk el; a meleg és az öntözés új 
hajtások nevelésére ösztönzi a növényeket, miután 
a száraz részeket eltávolítottuk.

VIZSGÁLJUK ÁT a növényeket, hogy a zárt he-
lyiségben nem szaporodott-e föl rajtuk levéltetû, 
pajzstetû vagy atka. A tetvek a túl meleg és fülledt 
teleltetôben fordulnak elô, míg az atka a túl szá-

Balkon- és dézsás növények 
ápolása teleltetés után

Kerti tipp
Földkeveréket magunk is készíthetünk 1/3 
rész érett komposztból vagy marhatrágyából, 
1/3 rész humuszban gazdag kerti földbôl és 
1/3 rész fehértôzegbôl, amihez keverhetünk 
némi homokot is. A tápanyagigényes növé-
nyek, például a hortenzia, az angyaltrombita 
(Datura) vagy a leander számára 1/2-re nö-
veljük a komposzt vagy marhatrágya arányát. 
A mészkedvelô növények (pl. olajfa) talajába 
egy jó adag mészport is keverjünk.

Olajok: Levéltetvek, kéregtetvek tojása, atkák 
és pajzstetvek ellen használható kontakt ható-
anyag. Bár az örökzöldek nem szeretik az olajtar-
talmú készítményeket, azonban az elmúlt években 
olyan nagy mértékû boróka-pajzstetû-fertôzése-
ket láttunk, tapasztaltunk boróka-, tuja-, leyland-
sövényeken, hogy szükséges ezeket a készítmé-
nyeket használni, hogy a kártevôt vissza lehessen 
szorítani és ne pusztuljanak ki komplett sövények. 
Minden esetben fontos, hogy az ember pontosan 
betartsa az elôírt dózisokat, de itt külön kiemel-
ném ezt! 

HA SZÜKSÉGES az olajos permetezés, figyelem-
be kell venni, hogy mikor végezzük el. Fontos a 
nyugalmi állapotban elvégezni, mert annak vége 
fele egyre nagyobb a kockázata annak, hogy az 
örökzöldekben kárt teszünk. 

A lemosó permetezéseknél a kijuttatás so-
rán fontos, hogy nagy lémennyiséggel, lemosás-
szerûen juttassuk ki a készítményeket, hogy a ha-
tóanyagok minden kis repedésbe bejuthassanak.

Ujvári Péter
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raz helyen. Gyakran találunk kártevôket elsôsorban 
bôrnemû levelû növényeken, így a mirtuszon, a 
babérsomon, a puszpángon, a babéron, a leande-
ren, a datolyapálmán és a Washington-pálmán.

METSZÉS A világos helyiségben teleltetett dézsa-
növények visszametszését márciusban elkezdhet-
jük. A visszavágás mértékét a növény formája ha-
tározza meg. A leandert csak ritkítsuk, erôsebben 
virágzás után metsszük meg, ha a jobb bokrosodás 
miatt arra szükség van. A törzses fácskáknál (fuk-
szia, sétányrózsa) ügyeljünk arra, hogy megmarad-
jon a gömbölyded koronaforma. Csak az egymást 
keresztezô, egymásra érô vesszôket távolítsuk el. 
A csüngô növények (verbéna, fukszia) oldalhaj-
tásait csak kétharmadára, a függôkosár közepén 
növôket pedig 2-3 szemre metsszük vissza. Ily 
módon szép, gömb formájú növényt kapunk.

A lombhullató terasznövények erôs metszést 
igényelnek, amelyet minden évben átültetés is 
kövessen. Ezek a muskátli, a cserjés margitvi-
rág, a díszbanán, a fukszia, az angyaltrombita, 

a kalapácscserje, a szobahárs és a sétányrózsa. 
A kora tavasszal nyíló növényeket, így az azáleát 
ne metsszük vissza, mert azzal a már kialakult vi-
rágrügyeket is eltávolítjuk.

ÁTÜLTETÉS A dézsás növények tartásánál jobban 
kell ügyelni a földkeverék és az edény megválasz-
tására, az öntözésre és a szélvédelemre, mint a 
kertbe ültetett növények esetében. Az ültetôedény, 
néhány kivételtôl eltekintve, nagy méretû legyen, 
hogy sok föld férjen bele, amiben több víz és táp-
anyag felvételésére képes, dús gyökérrendszer tud 
kialakulni. Az edények kiválasztása során a mére-
ten és az esztétikán kívül fontos szempont a köny-
nyû tisztíthatóság és a tartósság is.

A dézsás növények számára kifejezetten jó 
minôségû, tápanyagban gazdag, jó víztartó képes-
ségû földkeveréket válasszunk. Kerüljük az olcsó, 
de könnyen kiszáradó, tisztán tôzeges keverékeket, 
válasszunk inkább komposztált marhatrágyát vagy 
komposztföldet! 

H. R.
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Közeleg a 2023-as év tavasza, lassan újra tele 
lesznek a kertészetek, mindenki megnyitja erre 
az évre a kertjét. Ilyenkor sokan szeretnének 
újítani a meglévô kertjeiken, és olykor ez a 
megújulás jót is tesz a kertnek és a léleknek 
is. Mások új kert létrehozását tervezik, most 
építik meg azt a környezetet, amiben sok-sok 
évig élnek majd.

TERVEK Bármelyik úton indulunk el, minden 
esetben készítsünk legalább egy aprócska ter-
vet, amelynek mezsgyéjén haladni tudunk. Fontos 
tudnunk, hol lesz a kerti tároló, merre vigyenek 
az utak, a kert melyik pontján legyen tûzrakó, hol 
legyen a gyerekek számára kialakított játszótér. 
Javaslatom szerint mindig olyan helyen, ahol rájuk 
látunk.

A kerti tereptárgyak is fontos szerepet játsza-
nak. Hol legyen a pad, az asztal, esetleg kerti tó 
vagy szobor? Ezeket a díszítôelemként is funkcio-
náló tárgyakat sokáig nézegetjük majd, így nem 
mindegy, hol helyezzük el ôket a térben. 

SZÍNEK Érdemes a színekkel is játszani akár a 
meglévô kerteknél is. Egy-egy szín ismétlôdô 
megjelenése akár többfajta növény kiválasztásá-
val is, egyfajta egységet képez majd, de befolyá-
solhatjuk ezzel a kert hangulatát is. A fehér szín 
különleges, lévén nem nyeli el a fényt, így egészen 
besötétedésig élvezhetjük a kertet, ellentétben 
például a lila virágok többségével. 

OPTIKAI HATÁS Fontos, hogy a területet okosan 
és logikusan osszuk be, ne legyen túlzsúfolt. Sokat 

csalhatunk optikai trükkökkel, így például a kicsi, 
ám tagolt kert nagyobbnak látszik. Ezt a hatást 
félkörívben beültetett növényekkel érhetjük el, 
vagy lépcsôzetes kialakítással. Az egyik különle-
ges optikai „megtévesztés” a növények közé berej-
tett tükör. Ezt akár betonkerítésre, ablakkeretbe is 
belefoglalhatjuk. Azonnal olyan hatást kelt, mint-
ha a kertünk tovább folytatódna a fal mögött, 
látványra megduplázza a kertet a szemünknek, 
érdemes használni! 

A növények beszerzésénél figyeljünk arra, 
hogy milyen fákat helyezünk el, érdemes utána-
olvasni, mekkorára nônek majd, nehogy késôbb 
gondot okozzanak. A kigyermekes szülôk tájéko-
zódjanak a mérgezô növényekrôl.

SZAKSZERÛ TANÁCSOK Írjanak listát a teendôk-
rôl, és állítsák a feladatokat logikai sorrendbe! 
Amikor összeállt a kép, és csak a megvalósítás van 
hátra, ügyeljenek arra, hogy mindig megbízható 
helyrôl szerezzék be a növényeket, anyagokat. Az 
internetes áruházak csábítóan gazdag választék-
kal rendelkeznek, de nem biztos, hogy azt fogják 
kapni, amit megálmodtak. A személyes vásárlás 
egyrészt örömteli is lehet, másrészt saját maguk 
választhatják ki kedvenc növényüket, és szakszerû 
tanácsokat is kapnak a környezeti igényeirôl.

Jó tervezgetést kívánok! 
Bujtás Anikó 

Új év, új tervek

Kerti tipp
A növények latin neve sokat segíthetnek a 
keresgetésben, érdemes felírni azokat, mert 
a kertészetekben így könnyebben tudnak se-
gíteni.






