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A Magyar Mezőgazdaság márka idén már negye-
dik alkalommal nyerte el – a hazai agrármédia cé-
gek közül egyedüliként – a Business Superbrands, 
valamint a kiváló magyar márkákat díjazó Ma-
gyarBrands díjakat!

A Superbrands díj olyan pozitív visszajelzés a 
márkáról, amely szakmai alapon emeli ki a legjob-
bakat, irányt szab a folyamatos fejlődésre törekvő 
piaci szereplők számára, valamint példát mutat a 
sikeres márkaépítéshez. A nemzetközi program 
keretében a nagyközönség számára ismert, ma-
gas minőséget szimbolizáló védjegyek, a legki-
válóbb fogyasztói és üzleti márkák részesülnek 
díjazásban.

A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert 
szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják a 
Magyar Mezőgazdaság márka eddigi sikerességét 
és hitelességét. A jelölés kizárólag szakmai szem-
pontok alapján történik, arra sem pályázni, sem 
jelentkezni nem lehet.

A MagyarBrands program kiváló magyar vo-
natkozású márkákat díjaz, olyanokat, amelyek a 
magyar szellemi munka méltó képviselői hazánk-
ban és határainkon kívül egyaránt. A MagyarB-
rands díj odaítélése számszerűsíthető kritériumok 
alapján történik, amelyet egy önkéntes, független 
szakértőkből álló bizottság döntése egészít ki. 

A szakértői bizottság összetett szempontrend-
szer alapján díjazta a „Magyar Mezőgazdaság” 
márkájának hírnevét, tradícióját, hazai és külpiaci 
aktivitását, értékteremtő képességét, misszióját és 
társadalmi felelősségvállalását, a cég stabil piaci 
helyzetét, a márka megbízhatóságát, valamint fo-
lyamatos innovációit a hazai agrármédiában.

A kiváló fogyasztói márkák kiválasztását a GfK 
Hungária Piackutató Intézet által végzett országos 

fogyasztói kutatás (ismertség, kedveltség) ered-
ményei is befolyásolták. 

A szakmai bizottság döntése alapján a Magyar 
Mezőgazdaság KIVÁLÓ MÁRKÁNAK számít, a ha-
zai top márkák egyike.

Hisszük, hogy az imént említett minősítések, 
melyeket a Magyar Mezőgazdaság márka idén 
is elnyert, nemcsak biztonságot, de garanciát is 
nyújtanak olvasóink és partnereink mindennapi 
választásához!

Köszönjük Olvasóink és Partnereink folyama-
tos bizalmát!

Horváth Roland
marketingvezető, Magyar Mezőgazdaság Kft.

A legkiválóbb márkák között 
a Magyar Mezőgazdaság! 

Inzám Andrea Brand manager (Brand Content Kft.) és Horváth 
Roland marketingvezető (Magyar Mezőgazdaság Kft.)



ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Országfásítás

Novemberben elindult a magyar történelem talán legna-
gyobb szabású szervezett erdőtelepítési programja, amely-
nek célja a hazai erdőterület nagyságának a jelenlegi 21 

százalékról 27-30 százalékra növe-
lése. Az állami erdőgazdaságok 

mellett a Vidékfejlesztési 
Programban az erdőtelepí-
tési támogatások 80-130 
százalékkal megnövelt 
forrásaira magán földtulaj-

donosok és az önkormány-
zatok is pályázhatnak. Így a 

fölhagyott gyümölcsösökben, 
más hasznosításra nem alkalmas te-

rületeken évtizedek múlva új erdők alakulhatnak ki.
A zöld növények, azok közül is a nagy lombfelülettel 
rendelkező fák az egyetlen élőlények, amelyek képesek 
megkötni a levegőben főleg az ipar és a közlekedés miatt 
káros mértékben földúsuló, a légkör fölmelegedését okozó 
szén-dioxidot, és éltető oxigénné átalakítani. Az erdők, fás 
ligetek párologtatásukkal hűtik a környezetüket, a telepü-
lések körüli erdőségek a városi klímára is kedvező hatással 
vannak. Gazdasági hasznuk, a faanyag mellett közjóléti 
és közegészségügyi előnyük sem mellékes, a pihenés, a 
feltöltődés, a sport és a rekreáció színhelyei. Élőviláguk is 
rendkívül változatos.
Most induló sorozatunkban a programhoz kapcsolódóan 
bemutatjuk az év fáit, szólunk a fák hasznáról és bemu-
tatjuk Magyarország történelmi fáit és a hozzá kapcsolódó 
legendákat.
A klímakutatók szerint a klímaváltozást javarészt az ember 
idézte elő, és ő is tudja megfékezni. Például azzal, hogy 
fákat ültet, erdőt telepít. Így olvasóinkat is arra buzdítjuk, 
hogy használaton kívüli, vagy mezőgazdasági, kertészeti 
termesztésre nem alkalmas földterületeikre telepítsenek 
fákat, vagy vegyék körbe kertjüket erdősávval, ami hozzá-
járul a kiskert kedvezőbb klímájához is.
Legyen a 2020-as év az erdők éve!
Kertbaráti üdvözlettel:

főszerkesztő
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Indítótrágyázás
A HAGYOMÁNYOSNAK SZÁMÍTÓ TRÁGYÁZÁSI RENDSZEREKBEN A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES 
TÁPANYAGOKAT LEGALÁBB HÁROM RÉSZLETBEN JUTTATJUK KI. ŐSSZEL, A TALAJFORGATÁS ELŐTT AZ 
ALAPTRÁGYÁZÁSSAL KEZDÜNK, MAJD A TAVASZI TALAJ-ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK SORÁN DOLGOZZUK 
BE A TALAJBA AZ INDÍTÓTRÁGYÁT. A FÖNNMARADÓ MENNYISÉGET AKKOR ADJUK KI, AMIKOR A NÖ-
VÉNYEK A TERÜLETEN VANNAK; VEGETÁCIÓS IDŐBEN, A NÖVÉNYFÉLESÉGTŐL, A TALAJTULAJDONSÁ-
GOKTÓL ÉS AZ ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉGEKTŐL FÜGGŐEN ÁLTALÁBAN TÖBB RÉSZLETBEN. INTENZÍVEBB 
FELTÉTELEK KÖZÖTT MA AZ A TENDENCIA, HOGY AZ ALAPTRÁGYÁZÁS – LEGALÁBBIS A MŰTRÁGYÁK KI-
JUTTATÁSÁT NÉZVE – VISSZASZORUL, S AZ INDÍTÓTRÁGYÁZÁS ÉS A FEJTRÁGYÁZÁSOK KÖZÖTT OSZTJÁK 
MEG AZ ÉVI TÁPANYAG-SZÜKSÉGLETET. BÁR AZ INDÍTÓTRÁGYÁZÁSNAK IS TÖBBFÉLE MÓDJA VAN, ÍGY 
VAGY ÚGY, DE SZINTE MINDEN ESETBEN ÉRDEMES ALKALMAZNI. 

Mi a különbség?

Alaptrágyázással azokat a tápanyagokat juttat-
juk a talajba, amelyek lassan mozognak, a mű- 
trágyákban levő tápanyag föltáródásához több idő 

kell. Ekkor adjuk ki azokat a trágyaféleségeket is, 
amelyek a talaj szerkezetére nagyobb hatást gya-
korolnak, vagy a talaj szervesanyag-tartalmát hi-
vatottak növelni. Ezek alapján azt lehet mondani, 
hogy az őszi munkák során talajjavító anyagokat, 

DR. SLEZÁK KATALIN
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szervestrágyákat, valamint a kálium- és a foszfor-
tartalmú műtrágyák jelentős részét juttatjuk ki. 
Mivel számítunk a téli csapadék időnként jóté-
konynak is tekinthető kimosó hatására, kálium- 
trágyából használhatunk klórtartalmút is, azaz 
kálisót, amit a legtöbb őszi összetett műtrágya 
tartalmaz. Noha a növények nagy része érzékeny 
a klórra, a tavaszi vetésre vagy ültetésre kevés ma-
rad belőle a gyökérzónában.

Mivel a kálium, de főként a foszfor nagyon las-
san mozog a talajban, a legmélyebben elvégzett, 
őszi talajműveléssel tudjuk a gyökérzóna mélyebb 
rétegébe juttatni. Az ásás vagy a szántás főként 

„forgató” művelet: a művelés mélységének meg-
felelő méretű talajrögök zömmel fejjel lefelé, vagy 
ahhoz nagyon közeli módon esnek vissza a talajra, 
így az előtte a felszínre került trágya döntő része a 
forgatás mélységébe, az azzal művelt réteg aljára 
vagy ahhoz nagyon közel kerül. Ez a trágya nagyon 
jó tápanyagbázist ad a vegetációs idő jelentős ré-
szében, de előbb a növények gyökerének le kell 
érniük ehhez a réteghez. 

Részben ennek az időszaknak az áthidalására 
alkalmas az indítótrágya: ott van és akkor, ahol és 
amikor a növényeknek a kezdeti időszakban szük-
ségük van rá. Ennek megfelelően kell megválasz-
tani a műtrágyát és annak mennyiségét.

Az indítótrágyát két fő módszerrel juttathat-
juk ki. Helyrevetésnél a tavaszi talajelőkészítés 
(vető- vagy ültetőágykészítés) előtt kiszórjuk a ta-
lajfelszínre, majd a talajműveléssel bedolgozzuk. 
Palántázásnál az indítótrágyát a palánták kiülte-
téskori beöntözéskor, tápoldat formájában adjuk 
ki. A vetőágykészítés során a műtrágyák a talaj 
felső rétegébe kerülnek, és mivel az előkészítés 
során a jó, aprómorzsás, egyenletes magágy ké-
szítése a cél, a megművelt felső rétegbe keverve 
(egyenletesen elosztva) kerül be a tápanyag. 

Helyrevetésnél az indítótrágyát a tavaszi talajelőkészítés előtt 
szórjuk ki a talajfelszínre 

A szerves trágyát az őszi talajforgatással juttatjuk a talajba

Fontos!

Nitrogént ősszel csak nagy szármaradvány-meny-
nyiség bedolgozásához érdemes adni a követke-
ző kultúrnövény igényein felüli adagban. Ezt is 
csak akkor célszerű kijuttatni, ha ősszel viszony-
lag korán elvégezzük a beforgatást, és a talaj 
még elég meleg a lebomló folyamatok megin-
dulásához. Ha növények fejlődéséhez elenged-
hetetlen nitrogént ősszel juttatnánk ki műtrágya 
formájában, az tavaszra – a klórhoz hasonlóan – 
kimosódna, illetve elillanna a növények elől.
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Az indítótrágya mennyisége 
és kijuttatása

Tekintettel arra, hogy a magok csírázásához általá-
ban nem kedvező a magas sótartalom, amelyet a 
műtrágyák nem megfelelő használatával könnyen 
előidézhetünk, ügyelni kell a kijuttatott mennyi-
ségre és az egyenletes eloszlatásra is. Nitrogén ha-
tóanyagból legföljebb 50 kg/ha (5 g/m2), míg ká-
liumoxid hatóanyagból 100 (esetleg sóra kevésbé 
érzékeny növényeknél 150) kg/ha (10-15 g/m2) 
mennyiséget szabad használnunk. Ez a mennyi-
ség ammónium-nitrátból 15 g/m2 (gyártótól füg-
gően 14,7-15,4 g/m2), kálium-szulfátból 20-30 g/
m2. Ha összetett műtrágyát használunk, ajánlott 
a nitrogéntartalomra tekintettel számolnunk, és 
a maximálisan kijuttatható nitrogénadagot figye-
lembe vennünk. Például a leggyakrabban hasz-
nált 15:15:15 összetételű műtrágya esetében 33 
g/m2 a megfelelő maximális dózis.

Mivel a foszfornak nincsen káros sóhatása, 
ebből a tápanyagból ilyen szempontból nincs 
meghatározva a legmagasabb egyszeri adag. Ter-
mészetesen gazdasági okoból nem fogunk feles-
legesen nagy dózisokat használni, de ez nem je-
lenti azt sem, hogy ennek a tápelemnek a szerepét 

alá kell becsülnünk: éppen a kezdeti időszakban, 
a gyökerek megfelelő fejlődéséhez van rá nagy 
szükség, miközben számolnunk kell azzal, hogy a 
hideg talajban az egyébként is lassan mozgó fosz-
for nagyon nehezen elérhető a növények számára.

Indítótrágyázáskor ügyelni kell a kijuttatás 
egyenletességére is. Ha még nincs elegendő 
gyakorlatunk, és kis felületen kézi kiszórást alkal-
mazunk, érdemes először kimérni egy 1x1 mé-
teres területet, kiszórni rá az egy négyzetméterre 
tervezett dózist, és látva a szemcsék sűrűségét, ez 
alapján folytatni a kiszórást az ágyások egész te-
rületére.

Nagy térigényű növények esetében, ahol nagy 
a sortávolság, vagy a sor- és tőtávolság egyaránt 
(pl. tökfélék, dinnyék) a sortrágyázás vagy a fé-
szektrágyázás módszerét is használhatjuk. Ekkor a 
talajelőkészítés előtt már tudnunk kell a növények 
pontos helyét, és az imént javasolt maximális dózi-
soknak csak egy részét juttathatjuk ki, különben a 
növények közvetlen környezetében túl magas lesz 
a koncentráció. 

Ha az indítótrágyák vetőágyba való bedolgo-
zását választjuk, szilárd műtrágyák használatakor 
a trágya káros sóhatásának elkerülését az is segíti, 
ha a nedves magágyban a trágyaszemcséknek van 
idejük feloldódni.

Palántázásnál az indítótrágyát beöntözéskor tápoldat 
formájában adjuk ki 

Nagy térigényű növényeknél a fészektrágyázást is 
alkalmazhatjuk 
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Ahogy korábban említettem, a palánták ki-
ültetésekor a beiszapoló öntözést végezhetjük 
tápoldattal, így juttatva ki az indítótrágyát. Szálas 
és kis tápkockás palánták esetében általában 
egy alkalommal 2-2,5 dl tápoldatot adunk ülte-
tőlyukanként, nagyobb tápkockás vagy cserepes 
palántáknál 3-4 dl lehet az adag. Általában érde-
mes 1-2 nap, de legkésőbb 1 hét múlva megis-
mételni a beöntözést.

Mivel első lépésben a fő célunk az, hogy a 
palánták a talajban begyökeresedjenek, foszfor-
túlsúlyos tápoldatot kell készítenünk. Legegysze-
rűbb a dolgunk, ha vízoldható komplex műtrá-
gyát használunk, pl. olyat, aminek az összetétele 
15:30:15 (N:P2O5:K2O). Ha ilyen műtrágyából 
készítünk 2 ezrelékes oldatot (10 liter vízbe 20 g 
– kb. egy csapott evőkanál műtrágya), azzal sem-
miképpen nem követünk el hibát. Ugyanilyen 
oldattal az ültetést megelőző napokban érdemes 
beöntözni a palántákat is, hogy azok felkészülje-
nek a begyökeresedésre.

Tápoldattal vagy talajba keverve?

A 10 liter vízben feloldott 20 g műtrágyában 3 g 
nitrogén van. Ha egy négyzetméterre 6 paprika- 
palántát ültetünk, és mindegyiket beöntözzük 
3-3 dl tápoldattal, akkor négyzetméterenként 
1,8 liter vízzel 0,54 g hatóanyagot juttatunk ki. 
Ha kétszer öntözzük be a növényeket, akkor 1 g 
körüli mennyiséget juttatunk ki négyzetméte-
renként. Az ültetést követő hetekben még heti 
1-2 alkalommal folytathatjuk a tápoldatozást, 
mindig kicsit növelve a tövenkénti adagot, majd 
áttérve egy általános összetételű (N:P:K arány 
körülbelül 2:1:3) műtrágyára. Ily módon az ülte-
téstől számítva kb. 4-5 hét alatt adjuk ki a növé-
nyeknek az egyébként vető-, illetve ültetőágyba 
javasolt maximális dózist.

A két technológia között különbség van a 
munkamennyiségben, valamint a műtrágyák 
árában. Olcsóbb és egyszerűbb a szilárd mű- 

trágyák kiszórása és bedolgozása a talajba, és 
nem kell feltétlenül öntöznünk. A palántaülte-
tésnél az intenzívebb, tápoldatozó beöntözéses 
módszer munkaigényesebb, jó vízoldhatóságú 
műtrágyára van szükség, de egyértelműen jobb 
eredményt érünk el vele.

Fejtrágyázás

Hagyományos trágyázási rendszerben, a hosszú 
tenyészidejű zöldségfélék esetében indítótrá-
gyázással általában a növények évi nitrogén- és 
foszforszükségletének 10-20 százalékát, kálium-
szükségletének 20-25 százalékát adjuk ki. Rövid 
tenyészidejű fajok esetében a fejtrágyázásra vi-
szonylag kevés idő áll rendelkezésre, így sokszor 
nem is alkalmazzuk. Ezeknél a fajoknál a talaj 
korábbi raktárkészletén kívül csak az alap- és 
indítótrágyázásra számíthatunk biztonsággal, 
a fejtrágyázás során leginkább egyszeri nitro-
gén-kijuttatás történik. 

Olyan intenzív technológiák mellett, ahol a 
rendszeres fejtrágyázás és az indítótrágyázás is 
hatékonyan megoldható, az őszi alapműtrágyás 
aránya csökken, homoktalajon ma már egyre 
többször el is marad. Természetesen azonban a 
szerves trágyázás fő időpontja az ősz marad, és 
ezeknek a trágyáknak a tápanyagbázisával, vala-
mint szerkezetjavító hatásával számolhatunk. 

Fejtrágyázásra hosszú tenyészidejű zöldségféléknél, illetve 
intenzív termesztésben van szükség 
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Az áttelelő zöldségfélék védelme
AHHOZ, HOGY EGÉSZSÉGÜNK, MUNKAERŐNK TÖRETLEN MARADJON, A FRISSZÖLDSÉG-FOGYASZTÁS 
NAGYON FONTOS A TÉLI HÓNAPOKBAN IS. EZÉRT NEM SZABAD MEGFELEDKEZNÜNK AZOKRÓL A HI-
DEGTŰRŐ, ÁTTELELŐ ZÖLDSÉGFÉLÉKRŐL, AMELYEK TÉLEN IS SZEDHETŐK, FOLYAMATOSAN HASZNÁL-
HATÓK ÉTELEINKBEN, EMELLETT A HÁZIKERT TÉLI HASZNOSÍTÁSÁT IS SZOLGÁLJÁK. KÖZÜLÜK MOST A 
BIMBÓSKEL ÉS A PÓRÉHAGYMA KÓROKOZÓIT ÉS KÁRTEVŐIT MUTATJUK BE.

DR. ÖRDÖGH GIZELLA

Bimbóskel

A bimbóskel főleg másodtermesztésű növény, 
előveteménye a zöldborsó, a retek, a fejes saláta, a 
spenót, a korai karalábé. Ősszel, az első fagyok után 
célszerű szedni, mert ha megcsípi a dér, még ízlete-
sebb. Enyhébb teleken egész télen is kinn maradhat.

Betegségei közül a káposzta xantomonászos 
feketeerűségét a Xanthomonas campestris okozza, 

ami Magyarországon már néhány évtizede ismert. 
Általában csapadékos nyarakon fordul elő. Fertő-
zési forrás a talaj, a beteg növénymaradványok és 
a vetőmag. A talajból és a növénymaradványokról 
a baktérium vízcseppekkel jut a levelekre.  A beteg 
magvakból beteg növények fejlődnek, a növé-
nyek azonban hosszú ideig tünetmentesek, és a 
tünetek csak az idősebb palánták levelein mutat-
koznak.
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A kórokozó számára magas relatív páratarta-
lom és magas hőmérséklet szükséges. A bakté-
rium optimális hőmérsékleti igénye 30–32  °C. 
Ellene elsősorban a megelőző védekezés jöhet 
számításba. A palántanevelő ágyak talaját cserélni, 
vagy gőzöléssel fertőtleníteni kell! Szabadföldön 
a növénymaradványokat mélyen forgassuk a talaj-
ba. A 3–4 éves vetésforgót tartsuk be! Magot csak 
egészséges anyanövényekről szedjünk!

Kártevők közül a káposztafélék földibolhái-
nak (Phyllotreta spp.) több faja van, de kártételük 
megegyezik. Egy nemzedékük fejlődik. Az áttelelő 
imágók tavasszal előjönnek a talajból és a leve-
leket lyuggatják. Párosodás után a nőstények a 
tojásokat a gyökérnyakra rakják. A kikelő lárvák 
(kukacok) a gyökerekkel táplálkoznak. A bogarak 

rajzását növényvizsgálattal, vagy az állományba 
kihelyezett ragacsos lapokkal figyelhetjük meg.

A káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae) 
kétnemzedékes faj. A második nemzedék rajzása 
késő őszig elhúzódik. Utódai az őszi növényeken 
fejlődnek ki. Az idősebb hernyók előszeretettel 
húzódnak a levelek közé és a termésbe, ahol te-
lelnek. Tavasszal a lepkék rajzását feromon- vagy 
fénycsapdával figyelhetjük meg. Eredményesen 
csak a fiatal lárvák ellen védekezhetünk.

A káposzta levéltetű (Brevicorine brassicae) 
mindig a fiatal leveleken jelenik meg először. Szí-
vogatásának hatására a levelek torzulnak, a növé-
nyek fejlődés lelassul. A kártevő soknemzedékes, 
elevenszüléssel folyamatosan hozza létre utódait. 

A káposzta-bagolylepkénél csak a fiatal lárvák ellen hatékony 
a védekezés 

A káposzta levéltetű elevenszüléssel folyamatosan hozza létre 
utódait 

A káposzta xantomonászos feketeerűsége általában 
csapadékos nyarakon fertőz 

A káposzta-földibolhák a leveleket hámozgatják, 
lyuggatják 
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Tojás alakban telel a növénymaradványokon, 
ezért is nagyon fontos azok mély aláforgatása és 
a gyomok rendszeres eltávolítása.  Betelepedésük 
növényvizsgálattal vagy sárga színű tálcsapdák-
kal figyelhető meg. Mivel vírusterjesztő, már kis 
egyedszám esetén védekezzünk ellene! A folya-
matos kelés miatt a kezeléseket többször meg kell 
ismételni. 

Póréhagyma

A póréhagymát a vörös- és a fokhagymától eltérő-
en nem fűszerként, hanem önálló zöldségként is 
fogyaszthatjuk. A kora és késő őszi póré felszedé-
sére októbertől a fagyok beálltáig van lehetőség.  
A téli, illetve áttelelő póré nagyobb fagyokat is ki-
bír, egész télen és kora tavasszal is szedhető. 

Kórokozói közül az írisz sárgafoltosság vírust 
(IYSV) a tripszek terjesztik, tünete azok táplál-
kozási pontjain látható először, így a betegség 
egyenetlenül oszlik el a növényen. A fertőzött 
levelek általában fakó színűek. A foltok eleinte 
szabálytalanok vagy rombusz alakúak, színük 
klorotikus vagy fakó fehér. A foltok nyúlása során 
jellegzetes, erőteljes szegélyek alakulhatnak ki, 
ám ez nem minden esetben van így. A levelek a 
foltok növekedése és egyesülése nyomán elhal-
nak. A fertőzött póréhagyma növekedése vissza-
maradott. 

A betegség egyenesen arányos a szántóföldi 
tripszpopulációk létszámával, ezért a tripszek el-
len kell védekezni. Ez a vírus a vetőmaggal nem 
terjed. A vektor és a vírus forrásai lehetnek az átte-
lelő hagymák, a korábbi növények árvakelései, a 
fertőzött palánták és az alternatív gazdanövények.

A póréhagyma sárgafoltosság vírus tünetei 
fajtatípustól függően változóak lehetnek. A zöld 
póréhagymánál a fertőzött növények levelein 
hosszanti sárga csíkok jelennek meg, a növények 
sárgulnak. A szürke póréhagyma esetében a tüne-
tek enyhébbek, a csíkok szürkészöldek, általában 
az idősebb leveleken szembetűnőbbek. A fertő-
zött növény leveleinek hámszövete vékonyabb, 
mint az egészségesé, és a levél felülete gyakran 
barázdált. A fertőzött növények satnyák, erőtlenek, 
hajlamosak a fagyási sérülésekre.

Bár ez a vírus elsősorban a póréhagyma kóroko-
zója, a hagyma és a fokhagyma is gazdanövénye. 
Számos levéltetűfaj terjeszti. Az alacsonyabb hőmér-
séklet és a gyenge fényviszonyok kedveznek a be-
tegség kialakulásának. A korai fertőzések nagyobb 
kárt okoznak a növényekben, mint a tenyészidőszak 
későbbi szakaszában bekövetkezők. A mechanikai 
terjesztés ellen legeredményesebben a megfelelő 
higiéniai intézkedésekkel lehet védekezni, azaz a Az írisz sárgafoltosság vírust a tripszek terjesztik 

A póréhagyma sárgafoltosság vírus a leveleken hosszanti 
sárga csíkokat idéz elő 
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fertőzött növények eltávolításával és a levéltetvek 
gyérítésével. A vírus vetőmaggal nem terjed.

A Pseudomonas syringae pv. porri által terjesz-
tett pszeudomonászos betegség először sötétzöld, 
hosszanti, vizenyős foltok formájában jelenik 
meg, amelyek a levélcsúcsokon és levélszéleken 
alakulnak ki. Ahogy nyúlnak, a foltok narancs- 
sárgává, barnává válnak, klorotikus gyűrű veszi 
őket körül, és keskeny sávként terjednek a le-
vélcsúcstól a buroklevelek felé. Amikor egy folt 
eléri a burokleveleket, az érintett levél világos- 
zölddé válik, fodrozódik, fölhasad, végül pedig 
elhervad és elhal. A beteg növények alaktalanok, 
a szokottnál kisebbek, értékesítésre, fogyasztásra 
nem alkalmasak.

A betegség forrásai a fertőzött vetőmag és a 
korábbi növényekből származó fertőzött póré-
hagyma-maradványok. A baktérium a növény 
megfertőzése után mindaddig lappanghat, amíg 
a környezeti feltételek kedvezővé nem válnak a 
betegség kialakulásához. A tünetek megjelenését 
és a betegség terjedését általában a meleg és a 
magas páratartalom segíti elő.

Védekezésként csak egészséges vetőmagot 
vessünk! A tenyészidőszak alatt korlátozzuk az 
esőztető öntözést és kerüljük a levelek visszavá-
gását olyankor, amikor a növények harmattól vagy 
esőtől nedvesek. Megelőzésként távolítsuk el a 
fertőzött növényeket és növényi maradványokat! 

Az alternáriás levélfoltosodás (Alternaria porri) 
leginkább a meleg, csapadékos nyarakon fertőz. 
A kártétel már a csíranövényeken is kialakulhat, 
aminek következtében a szár befűződése után a 
növény kidől. A levélen 1–3 cm átmérőjű lilás sze-
gélyű foltok jelennek meg, amelyek belső részét 
barnás penészgyep borítja. A tünet a hagymán is 
megjelenhet, fehér, majd rózsaszín penészbevo-
nat formájában. A fertőzés következtében a levél 
és a hagyma egyaránt elszárad. A legfontosabb 
fertőzési források a növénymaradványok, amelye-
ken a kórokozó sokáig fertőzőképes marad, ezért 
nagyon fontos a növényi részek talajba forgatása 
és a vetésforgó betartása. 

A botrítiszes rothadás (Botrytis porri) szinte 
minden évben előforduló betegség, amely első-
sorban a hagymafejeken, de ritkábban a levélen 
is megjelenhet. Fertőzési forrás a vetőmag, a fer-
tőzött hagymafej és a növénymaradványok. A fer-
tőzött magból beteg szikleveles növény fejlődik, 
a sziklevelek felületén kialakul a konídiumtartó 
gyep. A kórokozó számára kedvező a 15–20 oC kö-
rüli hőmérséklet és a nedves időjárás. 

Megelőzésként fontos a 3–4 éves vetésforgó 
betartása, egészséges szaporítóanyag használata 
és a csávázás. A fertőződés szabadföldön követke-
zik be, de később a tárolás során továbbterjedhet. 
A tárolóban optimális körülményeket (szellőzte-
tés) kell biztosítani. 

A pszeudomonászos betegség következtében narancssárgás 
barna vizenyős foltok alakulnak ki a levélen 

Az alternáriás betegség következtében a levél és a hagyma 
egyaránt elszárad 
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A kártevők közül a hagymaormányos (Ceu-
torhynchus suturalis) imágója és a lárvája is ká-
rosít. Az imágó a hagyma levelén lyukakat furkál, 
körkörösen kirágja a bőrszövetet. A sárgás-fehé-
res lárva (kukac) a levél belsejében hosszanti 
lefutású hámozást végez, csak az epidermiszt 
hagyja meg. A lárva fejlettségétől függően 1–2 
mm széles, illetve néhány centiméter hosszú a 
hámozgatás, aminek következtében a levél elsár-
gulhat, elszáradhat.

Imágó alakban telelő, évi egy nemzedékű faj. 
Az imágók április végétől, május elejétől jelen-
nek meg a hagymatáblákon. Érési táplálkozás 
és párosodás után a nőstények lyukat fúrnak 
a hagymalevél belsejébe és ott helyezik el pe-
téiket. Mintegy egyhetes embrionális fejlődés 
után a kikelő lárvák májusban és júniusban ká-
rosítanak. Az elhúzódó peterakás miatt hosszú a 
károsítás időtartama. Egy levélben több, sokszor 
különböző fejlettségű lárvát is találunk. Nyár 
közepén a talajban bábozódnak, a frissen kikelt 
imágók még táplálkozhatnak, majd diapauzába 
vonulnak. 

A póréhagymafej-aknázólégynek (Napomyza 
gymnostoma) évente két nemzedéke fejlődik. 
A tavaszi nemzedék a vöröshagymán, a nyár 
második felében megjelenő nemzedék a póré-
hagymán károsít.  Az első rajzás április közepétől, 
a második augusztustól kezdődik, elhúzódóan.  
A kártevő a nyári időszakot báb alakban tölti 
a talajban. A nőstények tojásaikat a földközeli 
szárrészbe süllyesztik. A lárvák a hagymaszár 
belsejében lefelé haladó járatokat készítenek.  
A károsított levelek gyakran fölrepednek.

A beteg növények megsemmisítésével, ve-
tésforgó betartásával csak mérsékelni tudjuk a 
kártételt. A kémiai védekezést az első szúrásnyo-
mok észlelésekor meg kell kezdeni és többször 
ismételni.

A póréhagymafej aknázólégy lárvái a hagymaszár belsejében 
lefelé haladó járatokat készítenek 

A botrítiszes rothadás szinte minden évben előfordul

A hagymaormányos imágója 
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Védekezésre javasolt készítmények

Készítmény Károsító
Dózis

(gramm v. 
ml /10 l víz)

Forgalmi 
kategória

Amistar peronoszpóra, alternária, botrítisz 7,5–10 ml  III.

Astra rézoxiklorid hagyma peronoszpóra 20 g III.

Bordómix DG baktériumos és gombás betegségek 40–50 g III.

Champ DP hagymafélék baktériumos és gombás betegségei 20 g III.

Champion 2 FL hagymafélék baktériumos és gombás betegségei 17,5–20 ml III.

Infinito peronoszpóra káposztaféléken 12–16 ml II.x

Nordox 75 WG baktériumos betegségek, peronoszpóra 14–20 g III.

Polyversum xantomonász, káposztaféléken peronoszpóra, alternária 20 g III.

Bulldock 25 EC bagolylepkék, földibolhák 5 ml II.

Cyperkill Max levéltetvek, tripszek, bagolylepkék, földibolhák 0,5 ml II.

Deltam levéltetvek, tripszek, bogarak, aknázólégy 0,8 ml / 10 m2 III.

Dipel DF bagolylepkék 10 g III.

Judo levéltetvek, bagolylepkék káposztaféléken 12–15 ml II.

Kaiso Garden levéltetvek, bagolylepkék 4–5 ml III.

II. Feltételes forgalmú növényvédő szer
II.x 250 ml-es ill. ez alatti kiszerelésben III. kategória
III.  Szabadforgalmú növényvédő szer



14

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

November hónapban két helyszínen, Bicskén és 
Hajdúnánáson is megrendezték a Magyaror-

szág legszebb konyhakertjei Országos Díjra Jelöl-
tek Ünnepségét, ahol a segítő szervezeteket, zsűri- 
tagokat és az országos díjra jelölt kertek művelőit 
részesítették elismerésben. A budapesti évérté-
kelő, programmeghirdető rendezvényen a támo-
gatók, segítők, zsűritagok munkáját ismerték el 
a szervezők. Az Év koordinátora díjat 2019-ben 
Mudri Barnadás érdemelte ki Nyírmadáról.

„A legszebb konyhakertek – Magyarország 
legszebb konyhakertjei” program egyik nagy ér-
téke, hogy minden generációt megszólít, átadja 
a kertművelés tudományát és hagyományait a 
legkisebbeknek is, emelte ki Tarpataki Tamás, az 
Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes 
államtitkára. A hét év alatt összesen 40 ezer 20 
év alatti fiatal mutatta be az általa művelt kertet, 
a közösségi kategóriában számos óvoda, iskola, la-
kóközösség, szociális intézmény és önkormányzat 
nevezett. A 2013 óta országossá szélesedett prog-
ram minden évben egy kiemelt témát is zászlójára 
tűz. A kertek madár- és rovárbaráttá történő kialakí-
tására, a gyógy- és fűszernövények hasznosságára, 
valamint a talaj védelmére hívja föl kiemelten a 
figyelmet, hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

2019-ben a program kiemelt témája a régi, 
saját megőrzésű tájfajták termesztése volt, ami-
nek nagy szerepe van hagyományos, tájjellegű 
élelmiszereink megőrzésében is. Tarpataki Tamás 

tájékoztatott arról, hogy az Agrárminisztérium ál-
tal meghirdetett Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) 
program 2010 óta képviseli azon különleges 
értékkel rendelkező, tájegységhez kötődő élelmi-
szereket, amelyeket legalább 50 éve készítenek. 
A HÍR programban mindeddig 93 pályázó 178 
terméke nyerte el a minőségi garanciát nyújtó HÍR 
védjegyet, ami az uniós oltalmi kérelmek benyúj-
tásának előszobája.

A konyhakerteket megművelő közösségek és 
a hagyományos, tájjellegű élelmiszerek termelői 
kiemelt szerepet töltenek be hazánk biológiai sok-
féleségének megőrzésében és a hagyományos 
termelési kultúrák megtartásában, hangsúlyozta 
Tarpataki Tamás.

Sokféleséget, sokszínűséget a kertekbe!
ISMÉT SIKERES ÉVET ZÁRT 2019-BAN „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK – 
MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI” KERTMŰVELÉST NÉPSZE-
RŰSÍTŐ ORSZÁGOS PROGRAM, AMINEK AZ ÉVÉRTÉKELŐJÉT DECEMBER 
5-ÉN TARTOTTÁK AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM ÚJ ÉPÜLETÉNEK KUPOLA-
TERMÉBEN. SÁRI KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA, PROGRAMIGAZGATÓ, 
KARCAG VÁROS ALPOLGÁRMESTERE EGYBEN MEGHIRDETTE A 2020. ÉVI 
PROGRAMOT ÉS ANNAK KIEMELT TÉMÁJÁT, AMI AZ EDDIG FÖLHALMOZÓDOTT ISMERETEK ESZ-
SZENCIÁJA: SOKFÉLESÉGET, SOKSZÍNŰSÉGET A KERTEKBE! 2020 TEHÁT A BIODIVERZITÁS ÉVE.

Tarpataki Tamás: A konyhakerteket megművelő közösségek 
kiemelt szerepet töltenek be hazánk biológiai sokféleségének 
megőrzésében és a hagyományos termelési kultúrák 
megtartásában 
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Dr. Roszík Péter, az országos zsűri elnöke, a 
Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke a 2019-
es év tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, 
és néhány hasznos ajánlást is tett a kertek még 
környezetbarátabbá tétele érdekében. Kiemelte, 
hogy örvendetes, hogy egyre többen művelik 
„bio” módon kertjeiket. Szinte minden nevezett 
kert madárbarát, sokféle növénykultúrát, több 
esetben 40-50 féle növényt termesztenek és taka-
rékosan bánnak az öntözővízzel. „A legszebb kony-
hakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” 
program kedvező hozadéka az is, hogy erősödnek 
az emberi kapcsolatok, a kertművelők átjárnak 
egymáshoz, a kerteket a család több generációja 
együtt műveli. Örvendetes, hogy sok közösség is 
bekapcsolódott a programba.

A szakember fölhívta azonban a figyelmet arra, 
hogy egy sokszínű, diverz, harmonikus növénytár-
sításokkal rendelkező konyhakertben, ahol már 
kialakultak a hasznos élőlények életközösségei, 
egyetlen alkalommal, „tűzoltásként” sem alkal-
mazhatók kémiai növényvédő szerek, mert azok 
egy csapásra elpusztítják a hasznos élő szerveze-
teket. Ugyanakkor az ökológiai gazdálkodásban 
engedélyezett készítményeket is okszerűen és jó 
időzítéssel kell alkalmazni, mert csak a károsítók 
legérzékenyebb fejlődési stádiumában hatéko-

nyak. A talaj védelme érdekében a szakember ja-
vasolta mérsékelni a túlzott talajforgatást, a „ro-
takapálást”, amellyel könnyen tönkre lehet tenni 
a talajszerkezetet és a talaj élővilágát. Kiemelte 
a vetésforgó és a növénytársítás fontosságát. 
Hangsúlyozta, hogy a kártevő rovarok természe-
tes ellenségeinek kertünkbe csalogatása és ott 
tartása érdekében minden évszakban legyen vi-
rágzó folt a kertünkben, alakítsunk ki vadvirágos 
részeket, hagyjunk virágzó haszonnövényeket 
(pl. kapor, sárgarépa, hagyma), amelyek nektár-
ja táplálékul szolgál számukra, és megtalálják a 
szaporodás kedvező feltételeit. Ily módon nagy 
valószínűséggel előbb-utóbb sikerülhet becsa-
logatni és letelepedésre ösztönözni az utóbbi 
években a legnagyobb veszteséget okozó nyuga-
ti dióburok-fúrólégy petefürkészét is, hallhattuk 
Roszík Pétertől.

Sári Kovács Szilvia, „A legszebb konyhakertek 
– Magyarország legszebb konyhakertjei” prog-
ram ötletgazdája és programigazgatója értékelte 
az előző évet és az elmúlt hét év eredményei-
ről is tájékoztatást adott. Kiemelte, hogy amíg 
2013-ban 60 településről 939 kert, addig 2019-
ben már 378 településről 2384 kert nevezett a 
versenybe. 2019-ben több óvodai és iskolai kö-
zösség is képviseltette magát, így a legnagyobb 
létszámmal a 0 és 20 éves kor közöttiek vettek 
részt tavaly a programban, több mint 11 ezren. 
Örvendetes, hogy az idősebb korosztály is aktív, 
a 91 év fölöttiek 359-en vannak.

Sári Kovács Szilvia hangsúlyozta, hogy a hét 
év alatt kedvező irányban alakultak át a kert-
művelési szokások. A nevezők nagy többsége 
vegyszermentesen műveli kertjét, vetésforgót 
használ, és egyre többen alakítanak ki kiemelt 
ágyást. A 2019-ben nevezett kertek összterülete 
174 hektár volt, amely 700 millió forint értéket 
termelt, nagybani piaci árakon számolva. Egy-
egy kertre leosztva ez átlagosan 300 ezer forint, 
így senki sem kételkedhet abban, hogy megéri 
kertet művelni, hangsúlyozta Sári Kovács Szilvia. 

Roszík Péter: A sokszínű, harmonikus növénytársításokkal 
rendelkező konyhakertben, ahol már kialakultak a hasznos 
élőlények életközösségei, tilos a vegyszerhasználat 
Fotó: Sávolyi György
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2013. és 2018. között a versenyben nevezett kert-
művelők példáját követve közel 24 ezer 200 új 
kertet alakítottak ki, vagy alakítottak át díszkertből 
haszonkertté.

A 2019. év kiemelt témája a „Régi fajtát, saját 
megőrzésű fajtát a kertbe!” jegyében az indulók 
több mint fele jelezte, hogy régi fajtát, egyharma-
duk pedig saját megőrzésű fajtát termeszt a nagy-
szülők, dédszülők örökségéből. Sári Kovács Szilvia 
emlékeztetett rá, hogy sokan nem is tudnak arról, 
hogy milyen értéket rejt a kertjük. Éppen ezért föl-
hívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a Nemzeti 

Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (korábban 
Növényi Diverzitás Központ, NÖDIK) munkatársai 
országos gyűjtőmunkájuk során fölkeresik a ker-
tészkedőket, éljenek a lehetőséggel, és azonosít-
tassák be régi, évtizedek óta jól termő zöldség- és 
gyümölcsfajtáikat.

Sári Kovács Szilvia elmondta, hogy a kiemelt 
témákhoz az adott évben mindig lelkesen csatla-
koznak a résztvevők. Az előző évek témáit és a föl-
halmozott tudást összegezve 2020-ra meghirdette 
a „Sokszínűséget, sokféleséget a kertbe! – A biodi-
verzitás éve” programot. A kiemelt téma azt célozza, 
hogy a kertekben minél több fajt és fajtát ültesse-
nek a „kertesek”, alkalmazzák a növénytársítást, a 
zöldség- és gyümölcsfélék mellett a gyógy- és fű-
szernövények, vadvirágok is kapjanak helyet. A kert-
művelők alkalmazzák a korábbi években megtanult 
madár- és rovarbarát alapelveket, hogy minél több 
hasznos élőlény, rovar, madár, méh és emlős találja 
meg kedvező életfeltételeit a haszonkertekben.

Akik szeretnének a településükkel részt venni 
„A legszebb konyhakertek” programban és meg-
szervezni a helyi versenyt, azok 2020. április 30-ig 
csatlakozhatnak a programhoz a www.alegszebb 
konyhakertek.hu honlapon, a 2020. Csatlakozás 
menüponton. 

Pap Edina

Sári Kovács Szilvia: 2020 kiemelt témája a „Sokszínűséget, 
sokféleséget a kertbe! – A biodiverzitás éve” 

A budapesti évértékelő, programmeghirdető rendezvényen a támogatók, segítők és a zsűritagok munkáját ismerték el a szervezők 
Fotó: Szokai Szilvia
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Az OEE közleménye szerint tavaly is élénk érdek-
lődés mellett három héten keresztül zajlott az 

on-line szavazás, amelyen összesen 5014 érvényes 
szavazatot adtak le a résztvevők. A szavazatok ér-
tékelése után 2131 szavazattal nyert a tatár juhar 
(Acer tataricum), így ez lett a 2020-as év fafaja.

A tatár juhar Nyugat-Ázsia, valamint Délkelet-Eu-
rópa erdeiben, így hazánkban is gyakori lombhulla-
tó fa vagy többtörzsű cserje. Már honfoglaló eleink 
útvonalán is elterjedt, általuk is jól ismert fafaj volt. 
Mára alföldi területeinken erőteljesen visszaszo-
rult. Hegy- és dombvidékeinken kevésbé becsülik 
alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. 
Ökológiai szerepe viszont jelentős.

A tatár juhar 6-8 méter magasra nő, koronája 
kerekded. Lombozatát tojásdad alakú, fiatalon 
karéjos, kifejlődve viszont fűrészes szélű levelek 
alkotják. Zöldesfehér színű bugavirágai májusban 
nyílnak. Őszre fejlődnek ki ikerlependék termései, 
amelyek vöröses árnyalatúra színeződnek, nagyon 
tetszetősek. Őszi lombszíne jellemzően sárga vagy 
vörös, ami szinten mutatós.

A tatár juhar a kertben napos és félárnyékos 
helyen is jól érzi magát, őszi lombszíne viszont csak 
napos fekvésben lesz igazán intenzív. A jó vízáte-
resztő, kissé nyirkos talajokat kedveli, de jól alkal-
mazkodik az ettől eltérő körülményekhez is. Száraz-
ságtűrése, alacsony termete, színes termése és őszi 
lombszíne miatt a tatár juhar kiváló parkfa. Magról 
könnyen szaporítható, kedvező körülmények között 
éves növekménye elérheti az 50 cm-t. A gombás be-
tegségek közül időnként a verticilliumos hervadás 
és a levélfoltosodás támadhatja meg.

Kertészeti változata a Hot Wings, aminek díszítő 
értékét vörös színű repítőszárnyas ikerlependék ter-
mései adják. A szárazságot és a légszennyezést is jól 
viseli, így városi utcai sorfának is alkamas.

Az Év fája 2020 szavazáson a második helyen, 
1472 szavazattal, a kecskefűz (Salix caprea), míg a 
harmadik helyen, 1411 szavazattal, a rezgő nyár 
(Populus tremula) végzett. 2019-ben a pécsi Havi-
hegyi mandulafa volt az Év fája az OEE versenyében. 
A korábbi nyertesekről és a szavazásról a www.azev-
faja.hu oldalon tájékozódhat.

P. E.

A tatár juhar az Év fája 2020-ban!
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET IDÉN IMMÁR HETEDIK ALKALOMMAL TETTE 
LEHETŐVÉ, HOGY AZ ÉV FÁJA TEMATIKUS WEBLAPON KERESZTÜL ONLINE MÓ-
DON SZAVAZZANAK A RÉSZTVEVŐK – AZ EGYESÜLET TAGJAI, A KÁRPÁT-MEDENCEI 
ERDÉSZ SZAKEMBEREK, A SZAKMÁN KÍVÜLI TERMÉSZETSZERETŐ ÉRDEKLŐDŐK 
– AZ ÉV FÁJÁRA, AMELLYEL A 2020-AS ESZTENDŐ FAFAJÁT VÁLASZTHATTÁK MEG .

A tatár juhar vöröses árnyalatú ikerlependék termései 

Acer tataricum Hot Wings 
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A vadrózsa (Rosa canina) 2-3 méter magas, tüs-
kés cserje, összetett levelei páratlanul szárnya-

sak, 5-7 levélkéből állnak. Virágait kis fürtökben 
hozza, a szirmok általában fehérek, de lehetnek 
mélyrózsaszínek is, a két árnyalat közt számos 
átmenettel. Termését az egyéves vesszőkön és a 
kétéves ágakon hozza. Magról könnyen szaporo-
dik, sok változata van, amelyeket a botanikusok 
elkülönítettek. 

Talajban nem válogat, de a meszes, köves, kis-
sé kötött talaj a legkedvezőbb számára, és szereti 
a napos fekvést, de félárnyékban is megél. Tűri a 

Szépek és hasznosak a vadrózsák
ŐSHONOS NÖVÉNY LÉVÉN MINDENKI JÓL ISMERI A VADRÓZSÁT, AMINEK A TERMÉSÉT, A CSIP-
KEBOGYÓT SOKFÉLEKÉPPEN HASZNOSÍTHATJUK. TÖBB MÁS VADRÓZSAFAJT IS TERMESZTÉSBE 
VONTAK ÉS NEMESÍTENEK EURÓPÁBAN.

HORVÁTH CSILLA

A gyapjas rózsa termése magas C-vitamin-tartalmú
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hideget és a szárazságot, de nem mentes a gom-
bás betegségektől. Hajtásain és a virág vacokkúp-
ján kialakulhat a rózsalisztharmat fehér bevonata, 
amitől lassul a hajtás fejlődése, és idővel elszárad. 
A másik súlyos rózsabetegség, az antraknózis is 
megtámadja, a levelein okoz fekete foltokat. A 
kórokozó ellen rezes permetezéssel védekezhe-
tünk, a lisztharmatot pedig kénnel orvosolhatjuk. 
Szembetűnő kárt okoz a rózsa-levéldarázs a leve-
lek fölsodrásával. A rózsa-levéltetvek kora tavasztól 
telepedhetnek meg a fiatal hajtásokon. 

A csipkebogyót nemcsak mi használjuk lek-
várfőzésre vagy bornak, teának, hanem a ma-
darak is szeretik, ezért terjesztésükkel spontán 
is megjelenhet a kertben. Ahol jelentősebb az 
üzemi termesztése, több fajtáját nemesítették 
ki, amelyek nagyobb termést nevelnek, vagy 
magasabb a C-vitamin-tartalmuk. Az ősszel 
vagy tavasszal eltelepített töveket visszavágják, 
a harmadik évre 6-8 vázágból álló bokrot ala-
kítanak ki. Az idős ágakat rendszeresen ki kell 
vágni a bokorból, hogy a fiatal, termő vesszők 
és gallyak legyenek többségben.

Hazánkban inkább dísznövénynek ültetik 
a japán rózsát (Rosa rugosa), aminek a vadró-
zsánál nagyobb, lapított a termése. Savanyú 

kémhatású talajban virul a legjobban, fagytű-
rő képessége jó. Virágai is nagyok, fehér vagy 
sötétrózsaszín, bordós színűek, folyamatosan 
nyílnak a fagyokig. Gyorsan növő bokra egy-két 
méter magas, erősen tarackol. Talajtakarónak 
vagy rézsűk megkötésére is alkalmas. 

A gyapjas rózsa (Rosa pomifera, szinonim 
neve R. villosa) középnagy bokra is két méter 
magas, feltörő. Termése nagy, gömbölyű, sötét-
piros, C-vitamin-tartalma igen magas, megkö-
zelíti az 1500 mg%-ot. Több termesztett fajtája 
létezik, például a Karpatia.

A legmagasabb C-vitamin-tartalma a Dél-Eu-
rópában honos fahéjrózsának (Rosa cinnamomea 
- 1700 mg%) és a Rosa roopae (2700-3000 mg%) 
fajnak van. 

Tudta?

A csipkebogyó gyümölcshúsa béta-karotint, 
C-vitamint, kis mennyiségben B1, B2, P, K, H, és E 
vitaminokat, citrom- és almasavat, cserzőanyagot 
tartalmaz. Viszonylag sok benne a magnézium. 
Teája magas C-vitamin-tartalma miatt megfázás 
kezelésére, immunerősítőnek és az érelmeszese-
dés megelőzésére alkalmas. Gyenge hashajtó és 
vizelethajtó. Ne forrázzuk, hanem langyos vízben 
áztassuk a csipkebogyóteát. Lekvárként elkészít-
ve magas vérnyomás, bélhurut, epe- és májmű-
ködés zavara esetén ajánlott.

A japán rózsa lapított termése

A vadrózsa virága a rózsaszín több árnyalatában díszlik
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A gyümölcsök tárolhatósága, a tárolás utáni 
minősége sok tényezőtől függ. Ezek közül 

néhányra, így például a termőhely- és fajta ki-
választására, a víz- és tápanyagellátásra már a 
termesztés során is hatást gyakorolhatunk, de 
ide sorolható a megfelelő növényvédelem is.  
A tárolás sikere azonban a szedés időpontjától és 
minőségétől, valamint a tárolandó gyümölcsök 

egészségi állapotától is függ. Alapvető köve-
telmény, hogy csak kiváló minőségű terményt 
szabad  tárolni. Annak ellenére, hogy több száz 
gombafaj is okozhat tárolási veszteséget, gazda-
sági jelentősége csak néhánynak van.

Az alma penicilliumos gyümölcsrothadása 
az alma leggyakoribb tárolási betegségének 
számít itthon, ez állandó veszélyforrást jelent a 

Az alma gombás eredetű tárolási 
betegségei
A GOMBÁS EREDETŰ TÁROLÁSI BETEGSÉGEK NAGY RÉSZE SEBEN KERESZTÜL FERTŐZ, EZÉRT BETÁ-
ROLÁSRA CSAK SÉRÜLÉSMENTES GYÜMÖLCS JÖHET SZÁMÍTÁSBA. A KÁRTEVŐK, PL. ALMAMOLY, 
SODRÓMOLYOK ELLENI HATÉKONY VÉDEKEZÉSRE A TENYÉSZIDŐSZAKBAN FOKOZOTTAN ODA KELL 
FIGYELNI, MIVEL SOKSZOR ALIG LÁTHATÓ RÁGÁSOKAT, SZÚRÁSOKAT OKOZNAK, AMELYEK ELŐSE-
GÍTIK A SEBPARAZITA GOMBÁK MEGTELEPEDÉSÉT.

DR. KOLEVA ROSZICA
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tárolókban. A betegséget közismerten kék- vagy 
zöldpenészes rothadásnak is nevezik. Megjele-
nését a szedéskor, a szállításkor és a válogatás-
kor keletkezett sebek idézik elő.

Szabadföldi körülmények között a fertőzési 
források a növényi maradványok, a tárolóban 
pedig elsősorban a beteg gyümölcsök, de a tá-
rolóeszközök és a gyümölcshulladék is veszély-
forrást jelentenek.

A gomba elsősorban a sérüléseken (pl. héj-
sérülések) keresztül hatol be a gyümölcsökbe. 
A túléretten leszedett vagy sokáig tárolt gyü-
mölcsökbe azonban seb nélkül, a paraszemöl-
csökön, azaz a másodlagos bőrszöveten lévő 
nyílásokon keresztül is bejut a gomba. A fer-
tőzött gyümölcsök felületén gyorsan növekvő 
világosbarna, rothadó foltok láthatók. A héjon, 
ami nagyon könnyen fölreped, kékeszöld ko-
nídiumtartó nyalábok fejlődnek. A kórokozó 
szinte valamennyi érett gyümölcsön előfordul, 
vagyis mindegyik almafajtán megtelepedhet. 

A védekezésnél a legfontosabb feladat a 
sebzések elkerülése. Ezért szedéskor ügyeljünk 
arra, hogy a gyümölcsök ne sérüljenek meg. Vá-
logatáskor a sérült gyümölcsöket távolítsuk el, 

azokat ne tároljuk az egészségesekkel együtt. A 
túlérett gyümölcsök sem alkalmasak tárolásra. 

A  botrítiszes (szürkepenészes) gyümölcsrot-
hadás  is a legjelentősebb tárolási betegségek 
közé sorolható.   Az almafajták közül a Golden 
Delicious, a Red Delicious és a Jonathan fajtá-
kon a leggyakoribb. A betegség csak a gyümöl-
csön fordul elő, ahol két tünettípusa figyelhető 
meg. Az egyikre a csésze körüli rothadás jellem-
ző. Ilyenkor a csésze körül kis kiterjedésű, 8–10 
mm átmérőjű, enyhén bemélyedő rothadás lát-
ható, amely később beszárad és berepedezik. 
Az elpusztult csésze környékén csupán a héj és 
az alatta lévő szövetek halnak el, a gyümölcshús 
nem indul rothadásnak.

A másik tünettípus jellemzője a teljes gyü-
mölcsrothadás. Ilyenkor a sebzéstől, a kocsány-
tól vagy a csészétől kiinduló, majd az egész 
gyümölcsre kiterjedő barna rothadás jelenik 
meg. A rothadó részeken csomókban szürke 
konídiumtartó gyep figyelhető meg. A rothadó 
gyümölcs rugalmas állományú. Az alma húsa 
barnára színeződik, az egészséges és a rothadó 
rész határa elmosódott. A kórokozó a termé-
sek egymással érintkező pontjain is képes to-
vábbterjedni az egyik gyümölcsből a másikba.  

Az alma penicilliumos gyümölcsrothadása 

A botrítiszes gyümölcsrothadás egyik tünettípusának 
jellemzője a csésze körüli rothadás 
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A gyümölcsök gyors betárolásával és hűtésével 
a betegség mértékét jelentősen csökkenthet-
jük. A termesztés során pedig szellős fakorona 
kialakítására kell törekedni.

Az alternáriás gyümölcsrothadás hazánkban 
a leggyakrabban előforduló tárolási betegségek 
közé tartozik, ami valamennyi almafajtán elő-
fordul. Közismerten feketerothadásnak nevezik.  
Egyik jellegzetes tünete a magház-penészese-
dés, amikor a beteg gyümölcsök magházában 
sűrű, sötétszürke micélium és konídiumtartó 
gyep keletkezik. Magházbetegséget elsősorban 
a Starking, Starkrimson és a Staymared fajtákon 
okoz.

A betegség a gyümölcsök felületén is előfor-
dul, ahol a paraszemölcsök, a seb és a kocsány 
körül is megjelenthet. A keletkező foltok közel 
kör alakúak, feketésbarnák, enyhén besüppe-
dőek. A gyümölcs húsában félkör alakú, feke-
tésbarna rothadás látható. 

Fertőzési források a növénymaradványok, 
ahol a gomba micéliummal és konídiummal 

telel át. A betegség elleni védelem még nem 
teljesen megoldott, így a szabályozott légtér-
ben történő tárolás az egyetlen lehetőség a 
kórokozó kártételének mérséklésére.

Az alma moníliás gyümölcsrothadása csak a 
fejlett, érésben lévő gyümölcsökön következik 
be. Az alma egyik legismertebb betegsége, ami 
gyümölcsrothadást okoz. A betegség gazda- 
növényei az almatermésűek, a csonthéjasok, a 
héjasok közül a mogyoró, de elvétve szőlőn és 
fügén is előfordul.

Szabadföldi körülmények között a gyümöl-
csön a seb körül egyre nagyobbodó, barna, 
rothadó folt látható, amely végül az egész gyü-
mölcsre kiterjed. A rothadó folton később kör-
körösen (Monilia fructigena) vagy elszórtan (M. 
laxa) okkersárga, 2–3 mm átmérőjű, exogén, 
vagyis a növények bőrszövetében található sztró- 
mák alakulnak ki. 

A tárolás alatt a betegség tipikus tünete a 
fekete alma. Ilyenkor a gyümölcs eleinte sötét-
barna, majd fekete színű lesz, állománya gumi-

A szürkepenész másik tünettípusa az egész gyümölcsre 
kiterjedő barna rothadás

Az alternáriás gyümölcsrothadás egyik jellegzetes tünete a 
magházpenészesedés 
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szerű, héja pedig sima, bőrszerű és fényes. A 
beteg gyümölcs alacsony páratartalom mellett 
összeaszalódik, behorpad, de akkor is rugal-
mas marad, felületén esetenként elszórtan a 
kórokozó sárgásszürke párnái képződnek. Ha a 
gyümölcsök összeérnek, akkor a micélium seb 
nélkül, a bőrszövet feloldásával vagy a parasze-
mölcsökön keresztül jut át a beteg gyümölcsből 
az egészségesbe.

A védekezés szempontjából nagyon fontos, 
hogy a beteg gyümölcsöket szedjük össze és 
semmisítsük meg, forgassuk a talajba. A seb-
zést kiváltó rágó kártevők (almailonca, alma-
moly) ellen is rendszeresen védekezzünk. Jég-
verés esetén a gyümölcsön kisebb sebzések, 
zúzódások  keletkeznek, ezért utána azonnal 
permetezni kell. Permetezésre az alma ventúri-
ás varasodása elleni szerek használhatók. Ezzel 
is elérhető, hogy a tárolóban moníliától mentes 
gyümölcsök kerüljenek be.

Az alma glöospóriumos gyümölcsrothadása 
főleg a Golden Delicious almafajtát veszélyez-
teti hosszabb ideig tartó tárolás során. A beteg-
séget népiesen keserűrothadásnak is nevezik. 
A tárolókban a gyümölcs felületén kör alakú, 
rothadó foltok jelennek meg, amelyek világos-

barna színűek és besüppedők. A tárolási idő vé-
gén a foltok felületén koncentrikus körökben a 
gomba hússzínű szaporítóképletei (az ún. acer-
vuluszok) képződnek. 

A betegség ellen a szedés utáni gyors betá-
rolással és a gyümölcsök alacsony hőmérsékle-
ten való tárolásával védekezhetünk. A kórokozó 
a mumifikálódott terméseken, illetve fás része-
ken telel át. 

Az alma sztemfíliumos gyümölcsrothadása 
egyre jelentősebb tárolási veszteségeket okoz 
a hazai tárolókban. Az almafajták közül főleg a 
Jonathan és a Starking fajtákon okoz tárolási 
veszteségeket. Túlnyomórészt sebparazita, vi-
szont a több hónapja tárolt, vagy túlérett gyü-
mölcsök felületén lévő konídiumok (ivartalan 
szaporítóképletek) a paraszemölcsökön keresz-
tül is képesek bejutni az egészséges gyümöl-
csökbe.

A fertőzött alma felületén a sérülés vagy a 
paraszemölcs körül először apró, fekete, ha-
tározott szélű foltok jelennek meg. Később a 
gyümölcsön 15–30 mm átmérőjű fekete, puha, 
de nem vizenyős rothadó foltok keletkeznek.  
A gyümölcs húsában a magházig is behúzódó, 

A monília tipikus tünete tárolás alatt a fekete alma 

A glöospóriumos gyümölcsrothadás okozta kör alakú, rothadó 
foltok 
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sötétbarna rothadás látható. A rothadó foltokon 
szobahőmérsékleten elszórtan zöldesbarna 
micélium fejlődik, amely azonban a tárolóban 
nem észlelhető. A szedés, a szállítás és a válo-
gatás során kerülni kell a sérüléseket. Túlérett 
almákat pedig nem szabad tárolni. A gyümöl-
csök szedés utáni gyors tárolásával és hűtésével 
a megbetegedés mértéke jelentősen csökken.

A tárolási varasodást az alma ventúriás vara-
sodásának kórokozója okozza. Akkor fordul elő, 
amikor nyár végén a permetezések befejezése 
miatt a gyümölcs a szüret előtt megfertőződik, 
de még tünetmentes, és a tünetek csak a táro-
lóban jelennek meg. Ha a gomba számára ked-
vező, párás körülmények állnak rendelkezésre, 
szürkés foltok jelennek meg a gyümölcsök felü-
letén. A megbetegedés amellett, hogy az alma 
piaci értékesítését rontja, kaput nyit más sebfer-
tőző, szaprofita kórokozók számára.

Tárolási betegségek megelőzése

A sikeres tárolás tehát megfelelő növényvédel-
men is alapul. A betegségek kialakulását meg-
akadályozhatjuk a közvetlenül a betakarítás 
előtt elvégzett kémiai védekezésekkel. Ajánlott 
a tapadásfokozó készítmény hozzáadása is a 
megfelelő permetléfedettség, illetve hatásfo-
kozás elérése érdekében. Valamint elengedhe-
tetlenek a modern, szabályozott légterű hűtő-
házak is.

Tudta?

Az alma utóérő gyümölcs, ezért házilag is 
sokáig tárolható. A megfelelő időben sze-
dett téli alma a tárolás során érik be, és ak-
kor válik igazán finom, ízletes gyümölccsé. 
Néhány fajta különösen jól tárolható. Ilyen 
pl. régi magyar fajtánk, a Húsvéti rozmaring, 
ami onnan kapta nevét, hogy akár húsvétig is 
eltartható. A Golden Delicious is akár 6 hóna-
pig tárolható otthoni körülmények között is. 
Az újabban elterjedt fajták közül a pedig pl. 
a Granny Smith és a Fuji is hosszan eltartható 
a kamrában.
A betakarításnál mindig a fajtára jellemző 
alakú, méretű és színű gyümölcsöt szedjük 
le, kocsánnyal együtt, akár 2-3 ütemben. 
Mindig a korona alsó és külső részén kezdjük 
a szedést. A tárolásra fénytől és fagytól védett 
helyett válasszunk, például pincehelyiséget. 
A legideálisabb, ha a hőmérséklet 2-5°C fok 
között van. Nemcsak a szedőeszközöket, ha-
nem a tárolóhelyiség polcait, falát is fertőt-
leníteni kell. Fertőtlenítésre a falak egyszerű 
meszelése általában megfelel.  Fontos még, 
hogy a leszedett gyümölcsöt minél hama-
rabb tároljuk be. Lehetőség szerint ne tárol-
juk együtt a téli almát és a burgonyát, mert 
felgyorsítják egymás érését.

A tárolási varasodást az alma ventúriás varasodásának 
kórokozója okozza 
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Az almatermésűek (alma) tárolási betegségei ellen (megelőzés céljából) használható készítmények 

Készítmény
(hatóanyag) Kultúra Károsító

Dózis
(gramm v.
ml/10 l víz)

Forg.
kat.

M.v.i.
(nap)

É.v.i.
(nap)

Blossom Protect 
(Aureobasidium 
pullulans)

alma, körte, birs, 
naspolya

tűzelhalás,
tárolási betegségek

7,5–22,5 g1

5–15 g III. 0 nk

Flint Max
(tebukonazol+ 
trifloxistrobin)

alma, körte, birs, 
naspolya

lisztharmat, 
varasodás,

tárolási betegségek
2–3 g I.* 0 14

Luna experience
(fluopiram + 
tebukonazol)

alma, körte, birs, 
naspolya

lisztharmat, 
varasodás,

tárolási betegségek
5–7,5 ml I.* 0 14

Luna privilege
(fluopiram)

alma, körte, birs, 
naspolya

lisztharmat,
tárolási betegségek 2 ml II.* 0 14

Switch 62,5 WG
(fludioxonil + 
ciprodinil)

alma, körte, birs, 
naspolya tárolási betegségek 8 g III. 0 3

1A lombkorona méretétől függően
*Az I. és a II. forgalmi kategóriában tartozó szereket a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi szakható-
sága által kiadott engedéllyel lehet megvásárolni és felhasználni.
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Európában különlegességként látott napvilágot 
1824-ben a festőlevű Petit Bouschet, majd a 

század közepén az Ottonel muskotály. Utóbbi első-
sorban étkezési célra született, habár napjainkban 
már csak borszőlőfajtaként találkozhatunk vele. 

A 19. század második felére Európában is 
megkezdte pusztító hadjáratát a filoxéra, amely-
hez nagy hatású szövetségesként a lisztharmat és 
a peronoszpóra is betársult. Ez nélkülözhetetlen-
né tette az oltványhasználatot. Ehhez viszont jól 

gyökeresedő, ellenálló, kompatibilis alanyfajták 
kellettek, így született meg a szőlőnemesítés új 
irányzata. A szőlészek ellenálló termőfajták keresz-
tezésébe is fogtak, az ebből született fajhibridek 
később, a 20. század második felében már cseme-
gefajtákká is finomodtak. De ne szaladjunk előre, 
hiszen a toleráns étkezési fajtákat a következő 
számban kívánom bemutatni!

A filoxéravész utáni rekonstrukcióval nemcsak 
ültetvényeink szerkezete, a telepítés módja, de a 

Minél szebbet, minél finomabbat!
A 19. SZÁZADBAN MEGINDULT KERESZTEZÉSES NEMESÍTÉSNEK KEZDETBEN NEM VOLT MÁS CÉLJA 
EURÓPÁBAN, MINT VALAMI ÉRDEKESSÉG, KÜLÖNLEGESSÉG LÉTREHOZÁSA. A TENGERENTÚLON IS 
ZAJLOTT HIBRIDIZÁCIÓ AZ 1800-AS ÉVEK DEREKÁTÓL, OTT AZONBAN A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBENI 
ELLENÁLLÓSÁG IGÉNYE MIATT KORÁN MEGJELENTEK AZ ELSŐ FAJHIBRIDEK.

VARGA ZSUZSANNA
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borvidékek fajtaszerkezete is átalakult. Elődeink 
tudatosabb fajtaválasztással, átgondoltabb kíná-
lattal tudtak megfelelni a minőségi és a változó 
fogyasztói igényeknek. Ezek a változások nemcsak 
a borok alapanyagát, de étkezési szőlőink piacát is 
érintették.

A hazai csemegeszőlő-nemesítés első sikerei 
Mathiász János és Stark Adolf nevéhez köthetőek. 
Az új hibridekre való igényt jól mutatja, hogy a 
magánnemesítők munkájának több tucat új étke-
zési fajtát köszönhettek. Érdekes, hogy az 1900-as 
évek legelején a 150-200 g-os, középnagy fürtű 
hibridek piacos csemegének számítottak, musko-
tályos, finom ízük, páratlan koraiságuk vagy ép-
pen telt bogyóik okán. Eredményeiket a későbbi 
nemesítői generációk is haszonnal vitték tovább. 
Elismert fajtáik közül azonban már csak néhány 
hibrid van termesztésben. A Szőlőskertek király-
nőjével és a Cegléd szépével házikertekben, míg 
a Csaba gyöngyével a borszőlőfajták között talál-
kozhatunk. 

A következő nemesítői nemzedék talán legis-
mertebb képviselője Kocsis Pál, a „homok óriása”, 
aki a finom íz és a koraiság mellett már az edzett-
séget is fontos keresztezési célnak tekintette. Több 
mint 50 elismert fajtájának többségével már 
alig-alig találkozhatunk árutermelő ültetvényben. 
Az Attila kiskerti lugasokban még megtalálható 
ugyan, de a Kocsis-féle örökséget egyértelműen 
– több mint 1000 hektáron – az Irsai Olivér élteti 
tovább napjainkban. A fehérborszőlő-fajták közé 
soroljuk, felhasználása ma már egyértelműen 
ezt indokolja. Ezzel pedig véget is ér a férfinevek 
használata csemege hibridjeinknél (legalábbis 
erre a számra). A II. világháborúval záruló nemesí-
tői korszakból említést érdemel még Póczik Ferenc 
Pannónia kincse nevű fajtája.

A 20. század második felétől állami intézmé-
nyekben, kutatási és oktatási központokban folyt 
tovább a keresztezői tevékenység. Közülük ki-
emelkednek Szegedi Sándor és munkatársainak 
eredményei. Nemesítői munkájuk javát az 1950-
70-es években végezték, sikereik azonban hosz-
szan elhúzódva „értek csak be”. A Favorit például 
már 1968-ban állami elismerést nyert. A Boglárka A Pannónia kincse sok másodtermést nevel

A Favorit régóta az egyik kedvencünk
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és a Téli muskotály az 1970-es évek óta termeszt-
hető csemegénk. De vártak sikerek Szegediékre a 
2000-es években is. Az ezredforduló után került 
jegyzékbe a Kósa, a Melinda és a Narancsízű.

Az Európai Unióhoz csatlakozásunk változást 
hozott Nemzeti Fajtajegyzékünkben. Minden 
olyan csemegeszőlőfajtát, amelynek kieső részé-
ből esetleg áruforgalomba kerülő bor készül, át 
kellett sorolnunk a borszőlőfajták közé. Így – kissé 

megmosolyogtatóan – de a Chasselas-t vagy a 
Hamburgi muskotályt is borszőlőként kategorizál-
juk. Ez a folyamat ideiglenesen megkarcsúsította a 
csemegelistánkat, de nyughatatlan nemesítőink-
nek köszönhetően az asztali szőlők jegyzéke régi 
bőségében tündöklik ma is.

Ne aggódjunk, a legfrissebb fajtajegyzék sze-
rint 2019-ben 40 csemegeszőlőből választhatunk. 
Ezeket részben honosítottuk, részben rezisztenciá-
ra kereszteztük, de még így is van látható folytatá-
sa a viniférákon alapuló csemege-nemesítés több 
mint százéves hagyományának.

2010-es évek óta nyert elismerést az Anna, 
Szegediék extranagy fürtű hibridje. 2016. óta 
listán van a fűszeres ízű Bíró kékje. Szintén Sze-
gedinek és munkatársainak köszönhetjük a Csil-
lát, az Évát és a Nórát, amelyek mindhárman jól 
ellenállnak a rothadásnak. Ugyanezen nemesítői 
műhelytől kaptunk rothadásra fogékony hibridet 
is: Emőke.

Az étkezési szőlős választékunknak még csak 
felével ismerkedtünk meg. Ugyanis a jegyzékben 
szép számmal akadnak újabb honosítású külföldi 
fajták. Következő számunkban pedig a „nagyobb 
ellenállás irányába”, vagyis a rezisztensnek számí-
tó hibridek témakörébe mozdulunk el. Kitartás, 
hamarosan jön a szőlőkbe rejtett tolerancia!

A Boglárka hamar elismerést nyert

Reméljük, ez az Anna is „örök” lesz

A gyönyörű színű Kósa

SZŐLŐTERMESZTÉS
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A legtöbb újbor a mai illatos, kedves, könnyed 
borok felé forduló divatnak megfelelően Ir-

sai Olivér volt, a 64 benevezett tételből 8 kapott 
aranyérmet, Cserszegi fűszeresből 32-t neveztek 
és 4 nyert, Chardonnay-ból 36-ból 5 aranyérmes 
bor lett. Nagy meglepetést okozott a Bianca, ami-
ből a két benevezett tétel egyike aranyérmes lett. 
Megfelelő borászati technológiával nagyon szép 
borok születtek az idén, összegzett Kállay Miklós.

A megtisztelő 2019 legjobb újbora címet a követ-
kező borok érdemelték:
Szentpéteri Borpince - Néro rozé (válogatás), 
Eredet Pince – Kunsági Kékfrankos rozé,
Belward Pincészet - Sauvignon blanc,
Paulus Molnár Borház – F&C Cserszegi fűszeres, 
Geszler Családi Pincészet – Geszler rozé (Kék-
frankos),
Koch Borászat – Premium Cserszegi fűszeres,
Gál Szőlőbirtok és Pincészet - Pinot noir rozé és 
Olasz rizling,
Fritz Borház – Szekszárdi Pinot párduc rozé (Pinot 
noir),

Kattra Pincészet – Etyeki Chardonnay,
Csányi Pincészet – Villányi Portugieser,
Kányavári Borbirtok - Chardonnay Krónika és 
Olaszrizling Üstökös,
Illés Borház – Chardonnay,
Garamvári Szőlőbirtok – Lellei Cserszegi fűsze-
res. A Lellei Cserszegi fűszeres egyben nagy arany-
érmet nyert.

A verseny Champion díját Tar Attilának ítélte a 
zsűri Pannonhalmi rozé boráért, ami a másik nagy 
aranyérmet érdemelte ki.

A rendezvény szervezője, Ferenc Vilmos is-
mertette a Magyarország legszebb szőlőskertje 
és szőlőlugasa verseny eredményét. A legszebb 
ültetvényt a Hajós-bajai borvidéken műveli Sziegl 
Balázs, a legszebb tőkének járó elismerést pedig a 
világ legöregebb ismert szőlőtőkéje, a pécsi matu-
zsálem kapta. Ezt az 500 éves szőlőtőkét a Guinness 
rekordok könyvében is szerepeltetni kell, ami több 
millió forintos kiadással jár. Ferenc Vilmos bejelen-
tette, hogy alapítványt hoz létre ebből a célból.

Horváth Csilla

2019 legjobb újborai
A 16. MAGYARORSZÁGI ÚJBOR ÉS SAJT FESZTIVÁLON 525 MINTA VERSENGETT MAGYARORSZÁG 
LEGJOBB ÚJBORA CÍMÉRT, AMIT HOLTVERSENY KÖVETKEZTÉBEN 16 BOR VISELHET. A BUDAPESTI CO-
RINTHIA HOTELBEN RENDEZETT ESEMÉNYEN MINDJÁRT MEG IS KÓSTOLHATTUK A NYERTES TÉTELE-
KET, VALAMINT A TÖBBI KIÁLLÍTÓ ÉS A SAJTKÉSZÍTŐK TERMÉKEIT. A NEVEZETT BOROK 60 SZÁZALÉKA 
FEHÉR, 31 SZÁZALÉKA ROZÉ VOLT, A TÖBBI VÖRÖSBOR, MONDTA EL A ZSŰRI ELNÖKE, KÁLLAY MIKLÓS.

Mind nagyobb szakmai elismerés övezi az újborokat bemutató 
rendezvényt

Tar István borász vette át a Champion díjat és az 
Agrárminisztérium különdíját
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Szőlőperonoszpóra

A szőlő három legfontosabb gombás betegsége, a 
szőlőlisztharmat, a szőlőperonoszpóra és a szürke-
penész közül a szőlőperonoszpóra talán a legje-
lentősebb. Csapadékos években a szőlő egyik 
legveszélyesebb kórokozójának tartják. 

Megjelenését Európában először 1878-ban 
Franciaországban, Bordeaux környékén figyelték 
meg. Itthon az 1800-as évek végén tűnt föl, elő-
ször a Sopron melletti Meggyesen, és a filoxéra 
által legyengített szőlőkben komoly pusztítást 
végzett. Károsítása nyomán akár teljes lomb- és 
fürtkár is kialakulhat, ezért a peronoszpóra elleni 

A SZŐLŐTŐKÉK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT SZÁMOS KÓROKOZÓ VESZÉLYEZTETHETI, AZONBAN A TŐ-
KÉK VÉDELMÉNEK ALAPJÁT HÁROM GOMBÁS BETEGSÉG MEGELŐZÉSE ADJA. AZ EGYES SZŐLŐ-
FAJTÁK BETEGSÉG-TOLERÁNCIÁJA NEM EGYFORMA, JÓ FAJTAVÁLASZTÁSSAL JELENTŐSEN CSÖK-
KENTHETJÜK A NÖVÉNYVÉDŐSZER-HASZNÁLATOT ÉS EZZEL A KÖRNYEZETTERHELÉST IS.

DR. KOLEVA ROSZICA

A szőlő legfontosabb gombás 
betegségei 

Sz
őlő
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rendszeres védelem nélkül minőségi szőlőter- 
mesztés nem folytatható.

A kórokozó fertőzése nyomán a fiatal levelek 
színén 1-2 cm-es nagyságú, kör alakú sárgászöld 
foltok alakulnak ki, amelyek áteső fényben áttet-
szőek, olajos kinézetűek. A levelek fonákán fehér 
színű kivirágzás jelenik meg, amely a gomba 
sporangiumtartó telepe. A foltokban a levélszövet 
gyorsan megbarnul, elszárad. Az idősebb leve-
leken a sárgászöld foltok kisebbek, erek által ha-
tároltak, szögletesek. Fehér penészgyep szintén 
található a fonákon. A foltok elhalása után a levél 
mozaikos. Súlyos fertőzés esetén a levélzet lehullik. 

A jellegzetes penészgyep virágokat, fiatal bo-
gyókat, sőt egész fürtöket is beboríthat. A kb. bor-
só nagyságban fertőződött bogyók lilásbarnára 
színeződnek és összetöppednek. Száraz időben 
lehullanak, csapadékos időben pedig rothadni 
kezdenek.

A kórokozó az ősszel lehullott, beteg leve-
lekben és az összetöppedt bogyókban telel át 
kitartóspórákkal, az ún. oospórákkal, amelyek 
a talajban több évig is életképesek maradnak. 
Tavasszal megfelelő hőmérséklet és csapadék 
hatására az oospórák csírázni kezdenek és az 
ivartalan szaporodás során képződő rajzóspórák 
az esőcseppekkel felverődve a növényekre a lég-
zőnyílásokon keresztül megfertőzik a szőlőtőkék 
alsó, fiatal leveleit.

Megelőzés céljából a szőlősorokat lehetőleg 
szélirányba telepítsük, hogy a szél csökkentse a 
páratartalmat, és ezáltal a gombás fertőzéseknek 
kedvező mikroklíma kialakulását. Kerüljük a kö-
dös, mélyfekvésű területeket. A növényi marad-
ványokat semmisítsük meg, hogy ne tudjon a 
gomba azokon áttelelni.

A szőlőtőkék alját tartsuk gyommentesen, 
mert az is párás mikroklímát okozhat, ami ked-
vez a fertőzéseknek. A szüret utáni rezes lemosó 
permetezés elengedhetetlen a következő évi fer-
tőzések csökkentése érdekében. Telepítsünk ke-
vésbé fogékony szőlőfajtákat (pl. Zalagyöngye).

Azokban a kertekben, ahol a kórokozó évente 
fertőz, kihajtás után, májustól kezdve rendsze-
resen védekezzünk megelőző jelleggel,10-14 
napos időközökkel. A permetezéseket akkor kell 
megkezdeni, amikor az első olajfoltok látható-
vá válnak a levelek színén, de legkésőbb akkor, 
amikor a fonákon a jellegzetes sporangiumtartó 
gyep megjelenik.  A fürtvirágzat kialakulása és a 
fürtzáródás közötti időszakban, amikor a fertőzési 
nyomás a legnagyobb, felszívódó készítménnyel 
kombináljuk az olcsóbb kontakt készítményeket. A 
nyár közepétől a réztartalmú készítményeket azért 
helyezzük előtérbe, mert a hosszabb hatástartam 
mellett kedvező élettani hatást biztosítanak.

Alkalmazható készítmények: Acrobat MZ WG, 
Altima, Amaline Flow, Astra Rézoxiklorid, Bor-
dói por, Bordóilé Neo SC, Bravo 500, Cabrio Top, 
Champion WG, Cuprofix 30 DG, Cuprosan 50 
WP, Delan 700 WG, Delan Pro, Dithane M-45,  
Dithane DG Neo-Tec, Forum R, Funguran-OH 50 
WP, Kocide 2000, Lieto, Melody Compact 49 WG, 
Miltox Speciál Extra WP, Montaflow, Neoram 37,5 
WG, Nordox 75 WG, Polyram DF, Quadris, Rézkén 
650 SC, Rézoxiklorid 50 WP, Ridomil Gold MZ 68 
WG, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Vegesol R, Vege-
sol  eReS, Vektafid R, Vitra Rézhidroxid, Vondozeb 
Plus, Valis M.

A szőlőperonoszpóra jellegzetes tünete a levél fonákán a 
sporangiumtartó gyep 
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Szőlőlisztharmat

A szőlőlisztharmat a szőlő egyik legjelentősebb 
járványt is okozó betegsége. Szinte minden évben 
az egész országban kárt okoz. Főként fürtkárosítá-
sa jelentős, ami a fogékony fajtákon gyakran a 80-
100 százalékot is eléri.

A lisztharmat a szőlő legrégebben ismert 
betegsége. Legvalószínűbb, hogy hazánkba 
Észak-Amerikából hurcolták be a kórokozót fertő-
zött vesszőkkel már 1853 táján, de jelentősebb 
kártételét csak 1893-ban a Kecskemét környéki 
szőlőkben figyelték meg.

A kórokozó fertőzése következtében az egyes 
fiatal hajtásokon már májusban szürkésfehér 
lisztes bevonat keletkezik. Az ezeken fejlődő le-
velek és virágbimbók törékenyek, torzultan nö-
vekednek. A betegségre jellemző szürkésfehér 
lisztes bevonat a levelek színét és a fonákát is 
beboríthatja, selymes tapintású, könnyen ledör-
zsölhető a növény felületéről. A szövedék alatt 
a levél bőrszövete enyhén parásodik. Ebben a 
szövedékben jelennek meg a kezdetben sárgás, 
majd fekete ivaros alakok, a kleisztotéciumok.  
A súlyosan károsodott fiatal levél pöndörödik, 
kiszárad, lehullik.

A legsúlyosabb kárt a bogyók fertőzésével 
okozza a lisztharmat. A fertőzött bogyók tovább-
fejlődnek, de mivel a gombafonalak elpusztították 
a bőrszövetüket, később fölrepednek, és az ún. 
„sérves” bogyók jönnek létre. Az ilyen bogyók el-
rothadnak vagy teljesen kiszáradnak.  

A fertőzött hajtások felületén nyár végére lilás-
szürke foltok jelennek meg, amelyek a megfáso-
dás után barnáslila színűvé válnak.  

A kórokozónak kétféle telelési formája ismert: 
gombafonalakkal (hifákkal) a fertőzött rügyekben, 
vagy ivaros termőtestekkel (klesztotéciumokkal) 
a vesszők, illetve az idős fás részek felületén.  
A klesztotéciumok a vegetáció második felében, 
augusztus-szeptemberben képződnek tömege-
sen a leveleken.

A szőlőlisztharmat korai megjelenésére akkor 
lehet számítani, ha az előző évben erős liszthar-
matkár fordult elő a szőlőtőkéken. Ilyen esetben 
a következő évben már kisleveles állapotban, áp-
rilis végén-május elején permetezni kell. Átlagos 
években az első lisztharmat elleni permetezést 
általában 20-25 cm hajtásállapotban kell elvé-
gezni, ami egybeesik a peronoszpóra elleni első 
permetezéssel. 

Szüret után végezzük el a lemosó kezelést (pl. 
Nevikén Extrával) az ivaros termőtestek számának 
csökkentése érdekében. Fontos a fertőzött levelek 
összegyűjtése és megsemmisítése. Metszéskor a 
laza, gyorsan leszáradó tőkeforma kialakítása cél-
ravezető. A metszés alkalmával a foltos vesszőket 
távolítsuk el. 

A szőlőlisztharmat fürtkárosítása 
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A szőlőlisztharmat ellen teljesen ellenálló 
európai származású szőlőfajta jelenleg nincs, 
sőt a leggyakrabban ültetett fajták egy része 
(pl. Kadarka, Kékfrankos, Hárslevelű, Leányka, 
Rizlingszilváni) kifejezetten fogékony a kóroko-
zóra. Ezért csak a rendelkezésre álló viszonylag 
ellenálló (Medina, Bianka, Viktória gyöngye) 
vagy közepesen fogékony (Cabernet sauvignon, 
Zweigelt, Zala gyöngye) szőlőfajták telepíté-
sével tudjuk csökkenteni a súlyos fertőzések 
kialakulását, illetve az ezzel járó jelentős ter-
méskiesést.

Alkalmazható készítmények: Agrokén, Bor-
dóilé+Kén Neo SC, Bumper 25 EC, Cabrio Top, 
Cosavet DF, Cyflamid, Dynali, Eurokén 2000 80 
WG, Falcon 460 EC, Folicur Solo, Karathane Star, 
Kumulus S, Luna Privilege, Microthiol Special, 
Nevikén, Nevikén Extra, Quadris, Rally Q SC, 
Rézkén 650 SC, Systhane 20 EW, Thiovit Jet, 
Topas 100 EC, Topsin-M 70 WDG, Vegesol eReS, 
Vegesol R, Vektafid R, Vivando.

A szőlő szürkerothadása

A szőlő szürkerothadása a szőlőben rendszeresen 
bekövetkezik, de a kártétel mértéke évente is na-
gyon eltérő lehet, elsősorban az időjárási tényezők 
befolyásolják. Meleg, csapadékos időben súlyos 
termésveszteség alakulhat ki, ilyen esetekben 
pl. az éredő fürtök 50-60 százaléka is megbete-
gedhet. A betegségre jellemző, hogy a kórokozó 
minden kertben jelen van, mivel elhalt növényi 
részekből táplálkozik. Általában sebeken át fertőz 
(vihar, jégverés, gombák, rovarok által okozott 
sebzések), de a gomba a kocsánykorona-nyilasain 
keresztül is bejuthat a bogyókba. Emiatt nagyon 
fontos a szőlőtőkék eredményes megvédése a 
szőlőmolyoktól és a lisztharmattól.

A betegség következtében a fertőzött virágzat 
és a fürtrészek barnulnak és elszáradnak. Csapa-
dékos, párás időjárásban a leveleken egy főértől 
kiindulva, gyorsan növekvő, szabálytalan nek-
rotikus foltok jelennek meg. A fertőzött bogyók 
a még éretlen fürtökön már július végén kávé-
barnára színeződnek, majd felületükön megje-
lenik a szürkés konidiumtartó gyep is, ez az ún. 
savanyú rothadás. A megbetegedett részeken 
szürke, „porzó” konídiumtartó gyep keletkezik.  
A zsendülő, éredő fürtök károsítása a leggyako-
ribb, a betegség az érés kezdetén a még alacsony 
cukorfokú bogyók teljes rothadását okozhatja 
esős, párás időjárásban.   

Általában a tömött fürtű, vékony héjú fajtákat 
(pl. Olaszrizling, Szürkebarát, Leányka) támadja 
meg a botrítisz. Ha a fertőzés az érett bogyót éri, 
és utána kedvező meleg idő következik, a rotha-
dás „nemesrothadásba” megy át, amit aszúsodás-
nak is nevezünk. A védekezést már a virágzás előtt 
meg kell kezdeni, és folytatni kell a virágzáskor, 
majd fürtzáródás előtt és az érés kezdetén is. 

Gyakran az elpusztult egyéves vesszőkön te-
lel át, amelyeknek a kérgén tavasszal kerek és 
hosszúkás termőtestek jelennek meg. Tavasszal, 
csapadékos időben az itt képződött konídiumok A szőlőlisztharmat ivaros áttelelő képlete a kleisztotécium 
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a virágrügyeket fertőzik, illetve a későbbiekben 
továbbterjesztik a betegséget. 

A védekezésben nagyon fontos a sebzést 
okozó állati kártevők (szőlőmolyok), főleg a nyá-
ri nemzedékek és a lisztharmat elleni védelem. 
Az időjárás okozta sebzéseket mérsékelhetjük a 
szőlősorok szellőssé, gyommentessé tételével, 
a harmonikus tápanyag-utánpótlással.

Alkalmazható készítmények: Altima, Botec-
tor, Cabrio Top, Cantus, Chorus 50 WG, Folicur 
Solo, Orius 20 EW, Quadris, Polyversum, Prolec-
tus, Pyrus 400 SC, Qualy, Scala, Switch 62,5 WG, 
Tebucor, Teldor 500 SC, Topsin M 70 WDG.

A szőlő szürkerothadása általában a tömött fürtű, vékony héjú 
fajtákat támadja meg 

A szőlő fomopsziszos betegsége 

Télen a vesszők és a többéves részek kérgén 
szürkés színű foltok jelennek meg, amelyek-
ben kb. 0,5-2 mm-es apró, fekete szaporí-
tóképletek, az ún. piknídiumok képződnek.  
A beteg vesszők gyengébben fejlődnek, és 
ha a folt körbeéri őket, elpusztulnak. A fertő-
zött kéreg környékén lévő rügyek nem hajta-
nak ki, ezért a szőlőtőkék lekopaszodhatnak.  
A fertőzés következtében az alsó leveleken sok 
apró fekete, sárgás udvarú folt jelenik meg.  
A legnagyobb veszélyt azonban a hajtások 
felületén kialakuló fekete, megnyúlt foltok je-
lentik, amelyek a hajtások pusztulását is okoz-
hatják, ha körbeveszik azokat. 
A gomba a micéliummal teljesen átszőtt és 
ettől kifehéredett kéregrészekben telel át. 
A betegség ellen a téli metszés alkalmával a 
beteg vesszőket az egészséges farészig vág-
juk vissza. Ha a betegség régóta jelen van az 
állományban, de nem védekeztünk ellene, 
vagy esetleg a védekezés nem volt eléggé 
hatásos, érdemes megújítani a szőlőtőkéket. 
A nagyobb felületek lezárása sebkezelő anyag-
gal is fontos teendő. Csökkenti a fertőzés le-
hetőségét, ha szüret után réztartalmú szereket 
használunk.

A szőlő fomopsziszos betegsége fütrön

és fiatal hajtáson 
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Tudta?

A szőlőperonoszpóra tünetei gyakran összetéveszthetők a szőlőgubacsatka fertőzés tüneteivel, mert 
az utóbbi is fehér szöszösödést okoz a levelek fonákán, azonban a gubacsatka-fertőzés esetén a levél 
színe kidomborodik. A lisztharmatos fiatal levelek fonákán is megjelenik a jellegzetes lisztes gom-
babevonat, azonban a lisztharmatos levelek kanalasodnak, behajlanak.

A szőlőgubacsatka tünete a levél színén (balra) és a levél fonákán (jobbra)
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Egyik gyümölcstermesztést tanító oktatóm, 
aki szerette a minőségi kéziszerszámokat, 

az újdonságnak számító eszközöket elhozta a 
gyakorlatra és megengedte, hogy azokat kipró-
báljuk. A mai napig emlékszem, amikor az első 
forgó nyelű metszőollóval próbáltam dolgozni. 
Bevallom, párszor „kimászott” a kezemből, de 
pár óra gyakorlás után olyannyira megszerettem, 

hogy a mai napig szőlőben és gyümölcsösben 
is ilyen ollóval metszek. Ebből az élményből ki-
indulva gondoltam, hogy megpróbálok néhány 
hasznos, nem mindennapos kéziszerszámot be-
mutatni úgy, hogy leírom, mire való és hogyan 
kell használni, hogy kevésbé legyen fárasztó a 
kerti munka. A teljesség igénye nélkül jöjjön hát 
a bemutatás.

A KERT ÁPOLÁSÁHOZ ELENGEDHETETLEN, HOGY BESZEREZZÜNK NÉHÁNY KÉZISZERSZÁMOT, 
HOGY AZOK SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN ÉS SZAKSZERŰEN TUDJUNK KERTÉSZKEDNI.
ÉN MÁR KERTÉSZETI TANULMÁNYAIM ELEJÉN MEGTANULTAM, HOGY MENNYIRE FONTOS A JÓ MI-
NŐSÉGŰ, TARTÓS, KÉZRE ÁLLÓ SZERSZÁM ÉS SZAKSZERŰ KARBANTARTÁSUK, AMIRE LEGINKÁBB 
TÉLEN ADÓDIK IDŐ.

Kéziszerszámok a könnyebb 
munkavégzésért

NAGYKUTASI VIKTOR
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Ásó

A forgatásos talajlazítás kézi eszköze. Több fajtáját 
is ismerjük. Érdemes belőle kézre állót választani, 
mert az ásás az egyik legnehezebb kerti munka.

Magyar fejlesztésű, sokak által ismert elmés 
változata a Porpáczy-féle rugós ásó, aminél egy 
rugós emelőszerkezet segíti a talaj átfordítását. 
Amikor az ásót a talajba nyomjuk, a hátuljára sze-
relt rugós szerkezet megfeszül és lendít egyet az 
ásólapon lévő földszeleten, úgy nyeri vissza erede-
ti alakját. A földszelet kiemelésekor, átfordításakor 
a rugó ereje tehermentesíti a karunkat.

A faiskolai ásó kicsit ívelt, enyhén csúcsos végű 
szerszám, a legjobbakon a nyél végén vízszintes 
fogantyú is található. Fák ültetésénél vehetjük 
nagy hasznát, hiszen ásni és lapátolni is kényel-
mes vele. Hasonló szerszám az ásólapát, aminek 
éle kissé ívelt, de a vége tompa. Lazább talajokon 
vagy más meglazított talajon (pl. kiemelt ágyás) 
ásásra is tudjuk használni, de elsősorban köny-
nyebb anyagok lapátolásra, pl. komposzt forgatá-
sára való.

Ásóvilla

Laza vagy kötött talaj forgatás nélküli lazítására, 
levegő bejuttatására való. Biokertekben, maga-
ságyásokban ezzel az eszközzel végezzük az őszi 
talajlazítást, de az ásóvilla a legjobb a gumós, 
rizómás évelőink kiemeléséhez, tőosztással való 
szaporításuk elvégzéséhez, ugyanis nem vágjuk 
szét vele a növényi részeket.

Négyágú villa

Elszáradt, levágott növényi részek, őszi lomb ösz-
szeszedésének eszköze, de komposzt levegőzteté-
sére, átforgatásához is használhatjuk.

Talicska

A szállítás, anyagmozgatás eszköze. Különböző 
„puttonnyal” kapható, érdemes a számunkra leg-
ideálisabbat kiválasztani. Lehet tömör és tömlős 
kerekűt is kapni. Előbbit kicsit nehezebb tolni és 
zötyög, míg az utóbbi, ha kilyukad a gumi, hasz-
nálhatatlan, amíg nem javítjuk meg. Az egyik 
legdrágább kerti eszközünk. Motorral hajtott vál-
tozatban is kapható.

Egyénre szabott választása

A kereskedelemben ma már sokféle típusú ter-
mék kapható. Választásnál döntő szempont az 
ár-érték arány, de ami ennél is fontosabb, az az 
eszköz kézre állósága, idegen szóval ergonómi-
ája. (Az ergonómia az optimális munkafeltételek-
kel foglalkozó tudomány, amely a munka legjobb 
megszervezését, valamint a szerszámok célszerű 
kialakítását is magában foglalja. A szerk.) Minél 
kisebb a kezünk (például a hölgyeké), annál ki-
sebbre nyíló és rövidebb nyelűt ollót válasszunk. 
Ma már akár kimondott balkezes szerszámok is 
kaphatók. A lapát vagy ásó nyelének hossza is 
egyéntől függ, amit főleg a testmagasságunk 
határoz meg. 25 év tapasztalatából állíthatom, 
hogy nem a márka, hanem a minőség számít!

Ásóvilla és ásólapát
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Létra

Szintén a legdrágább eszközök sorába tartozik, és a 
tartósság, használati cél szempontjából egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyet választunk. A legjobb 
az alumíniumból készült kettes létra, ami tartós és 
könnyű mozgatni. A fából készült változat ápolást 
(mázolást) igényel és előbbinél nagyobb a súlya. 
A létra magasságát úgy érdemes megváltoztatni, 
hogy az utolsó előtti fokról is kényelmesen elérjük 
a célterületet, a fölső foknak pedig neki tudjunk tá-
maszkodni. A lába jól kitámasztható, stabil legyen. 
Ami a legfontosabb, hogy a szétcsúszást megakadá-
lyozó láncot munkavégzés előtt mindig ellenőrizzük, 
mert sajnos a legtöbb kerti baleset a létráról való 
munkavégzésnél történik. Legjobb, ha egy személy 
mindig fogja a létrát, míg a másik dolgozik rajta.

Lombseprű

Többnyire lemezfogú eszköz, régen csak ezt hasz-
nálták, de ma már műanyagból is készítik, ami 
könnyebb és kevésbé karcolja meg a növényeket. 
Őszi hullott lomb, valamint a metszést követően az 
apróbb gallyak összegyűjtésének a legjobb eszkö-
ze, de a gyepfelületek tisztántartására is alkalmas.

Kapa

Nagyon sokféle típusa terjedt el. A csillagkapa 
lazítja a talajfelszínt, biztosítva a csapadék beszí-
vódását, de csökkenti a kipárolgást is. A kengyeles 
húzókapa a lágyszárú növényzet kapálására való. 
A borotvaéles pengét egy keret határolja, így nem 
sérül a kapált növény. A kettős kapa a gyomok eltá-
volítása mellett akár a magágykészítésben is segít-
ségünkre lehet. Széles lapjával a kisebb gyomok 

A létra magasságát úgy válasszuk meg, hogy az utolsó előtti 
szintről kényelmes legyen a munkavégzés 

Lombseprűből lemez- és műanyagfogú változat is kapható 

A talicska is sokféle lehet 
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szedhetők ki, háromágú, villás végével pedig az 
ágyások földje lazítható föl és szellőztethető át. A 
húzó- vagy tolókapa gyors kapálást tesz lehetővé, 
de legföljebb 10 cm gyommagasságig használha-
tó. Kényelmes és gyors vele a kapálás.

Ha zöldségeskertünk is van, érdemes többféle 
és méretben különböző kapát beszerezni. Akár a 
fák körüli gyomok eltávolítására, akár a bogyósok 
sorainak művelésére használjuk, a legfontosabb 
az, hogy megfelelően élesek legyenek.

Kézi gyomkiszúró, acatoló

V alakú vágórészének köszönhetően a gyepfelü-
letekből tudjuk vele az erős gyökérzetű gyomokat 
(pl. gyermekláncfüvet, mezei acatot) egy határo-
zott mozdulattal kibökni.

Ültetőlapát

Növények átültetéséhez, kisebb ültetőlyukak ké-
szítéséhez való. 

Duggatófa

Palánták elültetéséhez való, fából vagy fémből is 
kaphatók.

Gereblye

Sokféle méretben kapható. Ha túl keskenyet vá-
lasztunk, nem hatékony vele a munkavégzés, míg 
ha túl széleset, akkor nehéz vele dolgozni. Ezért 
legjobb, ha legalább két méretűt tartunk. Talaj- 
egyengetésre, utak, járófelületek tisztán tartására 
használjuk. Lehullott lomb vagy gyümölcs össze-
gyűjtésére is alkalmas.

Permetező

Kisebb fáknál elég a háti permetező, ami gyomirtás- 
ra, a fák, bokrok egész éves növényvédelmére való. 
A tavaszi/őszi áztatásszerű lemosó permetezésre is 
ez a legjobb, mert ez képez megfelelő cseppmére-
tet. A legjobbak azok a típusok, amelyekhez minden 
alkatrészt külön-külön is megvásárolhatunk. Mivel 
ezek nem olcsók, érdemes a javításukra odafigyelni. 
5-20 literes változatokban kaphatók. Ma már akku-
mulátorral meghajtott háti permetező is kapható, 
amelynél az elektromosság pumpál helyettünk.

Rugóskapa

Kézi gyomkiszúró

Húzó-toló kapa

Lemosó permetezésre a kézi háti permetező alkalmas 
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Motoros permetező

A legdrágább kerti eszközünk, de nagy gyümöl-
csösökben, magas fáknál elengedhetetlen, hiszen 
ezzel gyorsan és hatékonyan tudjuk a növényvé-
delmet elvégezni. A légáram miatt magasra, akár 
6-7 m-re is feljuttatja a permetszert, és a leveleket 
jól megforgatja, így egy sűrű korona belsejében is 
hatékony a növényvédelem. Lemosó permetezés-
re ezeket a típusokat ne használjuk, arra a kézi háti 
permetező a legjobb.

Öntözőkanna

Fontos, hogy könnyű anyagból készüljön, így a 
műanyag a legjobb. Erőnlétünktől függően 5-10 
literes űrtartalmú változatot vásároljunk. Jó, ha van 
rajta öntözőrózsa, ami a kelesztő öntözéshez elen-
gedhetetlen. Legjobb, ha párban vesszük, mert a 
gerincünk épsége érdekében is jobb, ha mindkét 
kézben ugyanannyi súlyt viszünk.

Locsolótömlő

Nagyobb kertekbe elengedhetetlen, legjobb a ¾” 
vagy 1” (coll) átmérőjű, mert ezeken bőséges víz 
áramlik át. Ne feledjünk el hozzá megfelelő méretű 
csatlakozóidomokat és szórófejet is vásárolni. Ha 
tartósat szeretnénk, érdemes a drágább, erősített 
falú, csavarodásmentes változatot megvásárolni, 
aminek előnye, hogy nem törik meg.

Metszőolló

Az egykezes metszőolló a legtöbbet használt eszkö-
zünk a szőlőben és a gyümölcsösben. Mit is tudjon? 
Könnyű legyen, a pengéje legyen éltartó. Jó, ha cse-
rélhető a pengéje, rugója. A nyele jól illeszkedjék 
a kezünkhöz (jobbos és balos is van már), gyorsan 
nyíljon és zárjon. A nyelek bevonata kényelmes és 
tartós legyen, megerőltetés nélkül lehessen 1,5-2 
cm-es ágat vágni vele.

Kétfajta metszőollót különböztetünk meg, a rává-
gó és a mellévágó típust. A mellévágó olló szebb 
metszfelületet eredményez. A lényeg, hogy tartós, 
lehetőleg rozsdamentes anyagból készüljön, hogy 
könnyű legyen fertőtleníteni és tisztítani. Fejfor-
mája is változhat, pl. bogyók csipegetéséhez, szü-
reteléshez a hosszú, vékony pengéjű, úgynevezett 
szüretelő olló a legjobb.

Kétkezes ágvágó ollók

Vastagabb, akár 2-5 cm átmérőjű ágak eltávolítá-
sára használjuk, de a karunk meghosszabbítását 
is szolgálja. Fontos, hogy kényelmes fogású, köny-
nyű legyen. Nem árt, ha a nyél tartós, de könnyű 
anyagból készül. Általában 50-100 cm-es nyéllel 
kaphatók. Lehet kapni teleszkópos nyelűeket is, 
ilyet csak nagyon erős, tartós anyagból válasszunk. 
Választásnál figyeljünk oda, hogy összezárt álla-
potban az öklünk ne érjen össze, mert ez kényel-
metlen használatot és balesetet okozhat. Vásárlás 
előtt mindig próbáljuk ki az ollót.

Hosszú nyelű kézi metszőollók

Ennél a típusnál egy hosszú nyél végén vannak a 
pengék, és zsinórral tudjuk nyitni és zárni a moz-
gó pengét. Nagyméretű fák metszésére tudjuk 
használni. A nyél hossza 2-5 m között változhat, 

Kaphatók balkezes ollók is 
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de teleszkópos nyelet is vásárolhatunk. Nagy biz-
tonsággal csak 1-2 cm vastag ágak eltávolítására 
alkalmasak. Régen ezeket az ollókat hernyózó 
ollónak nevezték, hiszen a hernyófészkek eltávo-
lítására használták.

Fűrészek

A vastagabb ágak eltávolításának eszköze. Több-
féleképpen különböztethetjük meg őket; keretük 
alapján lehetnek kertes, bicska, illetve kard tokos 
fűrészek, fogazatuk szerint húzásra, illetve tolásra, 
vagy mindkét irányban vágó, ún. rókafogú típusok. 
Vásárláskor a fűrész anyagát úgy ellenőrizzük, hogy 
a pengét enyhén meghajlítjuk. Akkor jó a szerszám, 
ha a pengéje gyorsan visszaáll az eredeti állapotába, 
ha meghajlítva marad, akkor gyenge anyagból ké-
szült. A legjobbak az összehajtható bicskafűrészek, 
mert kényelmes a fogásuk, oda-vissza fűrészelnek, 
visszacsukva nem okoznak balesetet. Fogaik önéle-
zősek. Figyeljünk oda, hogy ezekkel a fűrészekkel 
csak nyers ágakat vágjunk.

A vastag ágakat vágás előtt alulról mindig 
vágjuk be, és azután fűrészeljük felülről. Vannak 

nyélre szerelhető változataik, ezek a földről ké-
nyelmes használatot biztosítanak.

A fűrész használatánál legyen rajtunk védő-
szemüveg, hogy megelőzzük a forgács szembe 
való kerülését.

Kések

Oltókés pengéje éles egyenes, ívelt orr-résszel, a 
szemzőkés fokán az orr-részen kissé felfelé haj-
lított, tűrővel ellátott pengéjű kés, ami az alany 
héjának felhajtását szolgálja. A kacor éles, erőtel-
jes, íves kés, sebek tisztítására, metszési felületek 
letisztázására szolgál, a szép vágási felület kiala-
kításának legfőbb eszköze.

Kiegészítő anyagok, eszközök

A fasebkezelő paszta vagy spray sebek kezelé-
sére, lezárására szolgáló, azok gyors forradását 
(kalluszosodását) elősegítő készítmény. A kötöző 
anyagok közül a PVC kötöző szalag nem nő bele 
a fába és rugalmas is, 2-3 évet bír ki.

A vadháló vagy törzsvédő háló fiatal fák tör-
zsére pattintható műanyag, erős háló, amely védi 
a csemete kérgét a téli vadrágások ellen. Nyitott 
és erdőszéli kertekben van jelentősége. 

A kéregkaparók, törzstisztítók és a drótkefe 
főleg idős fák törzsének, vázágainak kéregre-
pedéseinek vagy odvainak tisztítására alkalmas 
eszközök, megakadályozva ezzel az áttelelő kór-
okozók, kártevők képleteinek tavaszi felszaporo-
dását. A kéregkaparékot el kell távolítani, jószeri-
vel elégetni, és a munka végeztével egy bőséges 
lemosó permetezést kell végezni.

A kaszakő a metszőollók, kések élezésére 
szolgál. Figyeljünk oda, hogy a legtöbb kerti 
eszköz egy oldalról van csak élezve, így csak az 
egyik feléről szabad fenni. A metszőollót, szem-
zőkést körkörös mozdulattal élezzük a nedve-
sített kövön. Minél finomabb szemcséjű a kő, 
annál finomabb lesz az él.A legjobbak az összehajtható bicskafűrészek 
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Vírusos betegsége az árvácska tarkacsíkosság, 
aminek kórokozója az uborka mozaik vírus 

(Cucumber Mosaic Virus). A fertőzött növények fi-
atal levelei halványabbak, sárgulnak, az idősebb 
leveleken világos- és sötétzöld mozaikosság mu-
tatkozik. A sötétebb virágú (piros, kék, lila) fajták 
sziromlevelein világos színű csíkosság látható. 
A vírust az áttelelő növényekről vegetációban 

a levéltetvek terjesztik, ellenük kell védekezni.  
A beteg növényeket távolítsuk el!

A gombás betegségek közül levélfoltosságot 
több gombafaj (Cercospora violae, Phyllosticta 
violae, Ramularia agrestis) is okozhat. A cerko- 
spórás levélfoltosság 4-12 mm átmérőjű, hal-
ványsárga foltokat okoz, amelyek közepe szür-
ke és rajtuk barna színű gyep (konídiumtartó  

AZ IBOLYAFÉLÉK CSALÁDJÁBA TARTOZÓ ÁRVÁCSKA (VIOLA X WITTROCKIANA) GYAKRAN ÜL-
TETETT KÉTNYÁRI DÍSZNÖVÉNY. NAGY- ÉS KISVIRÁGÚ VÁLTOZATAI PARKOKBAN, KERTEKBEN, 
BALKONLÁDÁKBAN IGEN KEDVES SZÍNFOLTOT ADNAK. EGYIK ŐSE A NÁLUNK IS VADON ÉLŐ 
HÁROMSZÍNŰ ÁRVÁCSKA. NEMESÍTÉSÉT A 14. SZÁZADBAN A FRANCIÁK, MAJD AZ ANGOLOK 
KEZDTÉK. ENNEK KÖSZÖNHETŐ RENGETEG VÁLTOZATOS SZÍNŰ, VIRÁGMÉRETŰ ÉS TERMETŰ 
VÁLTOZAT LÁTTA MEG A NAPVILÁGOT. SAJNOS NÉHÁNY KÓROKOZÓ ÉS KÁRTEVŐ IS FÖLFEDEZTE.

Az árvácska növényvédelme
Ár

vá
csk

a

DR. ÖRDÖGH GIZELLA
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csomók) fejlődik. A fillosztiktás levélfoltosság 1-3 
mm átmérőjű kerek, vizenyős foltokat okoz, ame-
lyek később megbarnulnak. Bennük apró fekete 
pontok, piknídiumok fejlődnek. A foltok később 
kitöredeznek. A ramuláriás levélfoltosság 5-8 mm 
átmérőjű sárga, majd kifehéredő foltokat okoz.  
A levél fonákán, a foltok szélén sárgásfehér színű 
konídiumtartó gyep képződik.

Szükség esetén foltbetegségek ellen hatásos 
fungiciddel ismételten permetezzünk.

A lisztharmat kórokozója (Erysiphe cichora-
cearum) a levél színén – néha a fonákján és a 
száron is – fehér, lisztes bevonatot képez. A bevo-
natban kis csoportokban fekete gömbök (kleisz-
totéciumok) fejlődnek. Erős fertőzés esetén az 
egész növény elpusztul.

A betegség kialakulásának kedvez a csapadékos 
időjárás. A tünetek megjelenésétől 2 hetente per-
metezzünk lisztharmat elleni gombaölő szerrel.

A kártevő állatok közül a gyökérgubacs fo-
nálférgek (Meloidogyne-fajok) károsításának 
hatására a növények levele beteges, fonnyadt. 
Erős fertőzés esetén a növény elpusztul. A gyö-
kereken megvastagodások, gubacsok találhatók, 
amelyek alatt a gyökerek elhalnak. 

Az ilyen növényeket semmisítsük meg! A ta-
lajt csak fertőtlenítés után hasznosíthatjuk újra. 
A cserepeket, virágládákat is csak alapos fertőt-
lenítés után használjuk ismét.

A levéltetvek közül leggyakrabban az ubor-
ka levéltetű (Aphis gossypii) szívogatja a növé-
nyünk összes földfeletti részét. Táplálkozása kö-
vetkeztében a tövek legyengülnek, torzulnak.  
A legsúlyosabb kárt azonban a vírusos betegsé-
gek terjesztésével okozza. Már kis egyedszám 
észlelésekor védekezzünk ellene!

Árvácska tarkacsíkosság tünete 

Lisztharmat tünete árvácskapalánta levelén 

A levéltetvek a vírusok terjesztésével okozzák a legnagyobb kárt 

Cerkospórás levélfoltosság 
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A közönséges (kétfoltos) takácsatka (Tetrany-
chus urticae) fellépése is gyakori. Szívogatása 
nyomán a levél felszínén apró, világos foltok 
jelennek meg, amelyek később az egész levél-
lemezre kiterjednek. A levél fonákján szövedék 
látható, amelybe beletapadnak a levetett lár-
vabőrök és porszemek. A levelek elsárgulnak, 
elszáradnak, végül az egész növény elpusztul.

Az első tünetek észlelésekor azonnal kezd-
jük meg a védekezést! Gyomnövényeket ne 
tűrjünk meg a környéken, mert azokon gyorsan 
felszaporodnak az atkák. Virágzó növényeknél a 
gyérítő hatású kénporozás is alkalmazható. Súlyos takácsatka-kártétel 

Védekezésre javasolt készítmények

Készítmény Károsító Dózis
(gramm v. ml /10 l víz) Forgalmi kategória

Amistar levélfoltosság, lisztharmat 7,5-10 ml  III.

Astra rézoxiklorid levélfoltosság 20-30 g III.

Cosavet DF lisztharmat 15-50 g III.

Nordox levélfoltosság 5 g III.

Careo rovarölő koncentrátum levéltetvek 0,6-1,2 ml/m2 III.

Deltam levéltetvek 0,8 ml/10m2 III.

Fazilo levéltetvek 60-200 ml/m2 III.

Nissorun 10 WP takácsatka 5 g III.

Zoom 11 SC takácsatka 5 ml III.

III. Szabadforgalmú növényvédő szer
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A július óta tartó, a www.evfaja.okotars.hu ol-
dalon szervezett online szavazáson 4431 sza-

vazattal nyert a kaposvári Berzsenyi Dániel Tagis-
kola udvarán álló kocsányos tölgy, amit a helyiek 
Szabadságfa néven emlegetnek. A fát 90 évvel 
ezelőtt, 1929. április 18-án ültették az 1927-ben 
átadott iskolaépület udvarán. A csemete az akkori 
kőszegi polgármester jóvoltából a trianoni határ-
ról, az Írott-kőről került Kaposvárra, s az ültetéskor 
a fa gyökereire Kassa, Kolozsvár és Nagyvárad föld-
jét hintették. Az elmúlt 90 évben több ezer ber-
zsenyis diák életét kísérte végig a „nagy tölgyfa”, 
szelíd árnyékot nyújtva az udvaron tartott iskolai 
ünnepségek résztvevőinek. Az iskola legkitűnőbb 
tanulói az elismerő oklevelekre erősítve a tölgyfa 
egy-egy préselt levelét is megkapják emlékül.

Az Év Fája verseny 2002-ben Csehországból 
indult, a kezdeményezéshez azóta több ország 
csatlakozott. Jelenleg összesen 16 ország vesz 
benne részt. 2011-ben először az országos győz-
tesek az Európai Év Fája címért is versenyezhettek 
egymással.

A 2019-es magyarországi győztes kaposvári 
tölgyfa a 2020 elején rendezendő európai ver-
senyben is indul, amelynek győztese az Európai 
Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi versenyen 
hazánk többször is második helyezést ért el, négy-
szer pedig elsőként végzett a magyar fa. Tavaly a 
pécsi Havi-hegyi mandulafa nyerte el az Európai 
Év Fája címet!

Az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versennyel a 
közvetlen környezetünkben élő fákra és a termé-
szet fontosságára, mindennapi életünkben betöl-

tött szerepére szeretné fölhívni a figyelmet. A ver-
senybe bármely közösség nevezhet egy számára 
kedves fát vagy facsoportot, amelynek érdekes 
története van. Idén 57 jelölt indult a versenyen, 
amelyek közül a szakmai zsűri választotta ki a 14 
döntőst. Ezek közül a közönség online szavazással 
választotta meg kedvencét július 1. és október 1. 
között.

Az Év Fája, a Hős Fa és az Országos Erdészeti 
Egyesület különdíjasa mellett idén is minden 
döntőbe jutott fa oklevelet kapott a díjkiosztón.  
A fákra összesen 13 158 voks érkezett az online 
szavazás keretében.

Forrás: Ökotárs Alapítvány

A kaposvári Szabadságfa az Év Fája
A KAPOSVÁRI SZABADSÁGFA LETT AZ IDÉN AZ ÉV FÁJA AZ ÖKOTÁRS ALAPÍT-
VÁNY ÁLTAL 2010 ÓTA SZERVEZETT HÍRES MAGYAR FÁK VERSENYÉN. A HŐS FA 
CÍMET A VASVÁR HATÁRÁBAN, A SZENTKÚTI PARKERDŐBEN ÁLLÓ SZENTKÚTI 
ÖREGHARCOS, MÍG AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÜLÖNDÍJÁT A ZILIZI 
EZERÉVES TÖLGYFA KAPTA.
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VIGYÁZÓ SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Budapest XVII., Pesti út 113. 

Telefon: 256-4626 

www.vigyazomh.hu

VETŐMAG-, SZAPORÍTÓANYAG-

BÖRZE ÉS -VÁSÁR

Nyitnikék 

2020. február 16., 
vasárnap 10.00–15.00

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Szervezők: Budapesti Kertbarát Szövetség, 
András Károly • Támogatók: Kertészek és 
Kertbarátok Országos Szövetsége, 
Magyar Mezőgazdasági Kft., Falker-GBBR Bt. 
– Hermes Mag, Oxalis-IV. Kft

Zöldség és virág vetőmagok, hagymák, 
gumók, cserepes dísznövények cseréje • 
Előadások • Kertészeti kiadványok akciós 
előfizetése, vására • Gyerekfoglalkoztató • 
Növényvédelmi szaktanácsadás • Bonsai • 
Kertész Totó értékes nyereményekkel
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KIADÓNK AJÁNLJA

Megrendelőlap
Megrendelem a Kerti Kalendárium című 

lapot .................példányban az alábbi címre:

Megrendelő neve: .......................................................

............................................................................................

Megrendelő címe: .......................................................

............................................................................................

Számlázási név: ............................................................

............................................................................................

Számlázási cím: ............................................................

............................................................................................

Magyar Mezőgazdaság Kft., 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. 
Tel.:  06-1-470-0411, Fax:  06-1-470-0410
E-mail: pap.edina@magyarmezogazdasag.hu 
Web: www.magyarmezogazdasag.hu

 Betakarítás után 12. oldal

 Szilvalekvárt főztünk Panyolán 18. oldal

 Kertbarát rovarok 24. oldal

 A szőlő gyökérbetegségei 30. oldal

KERTÉSZEK ÉS

ERTBARÁTOK HAVILAPJA

2019.

szeptember

 Sövénynövények gondozása 36. oldal

Fizessen elő most!
Kerti Kalendárium – 

a legnagyobb példányszámú 
kertészkedéssel 

foglalkozó szaklap!

Olvassa be a  
QR kódot

és fizessen elő  
kényelmesen, online!
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K ERTÉSZEK ÉSERTBARÁTOK HAVILAPJA

Koraiság fagyvédelemmel 4. oldal
Szilvafák metszése 14. oldal
Inváziós kártevők 18. oldalA változékony 2018-as év tanulságai 28. oldalA gyep kora tavaszi gondozása 32. oldal

2019.március

Időtartam:   1 évre 4 100 Ft

  1/2 évre 2 050 Ft

Fizetés módja:  csekk

  átutalás

.........................................................
aláírás

A lap megrendelhető a megrendelőlap visszaküldésével a Magyar 
Mezőgazdaság Kft., 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. címre, vagy a hír-
portálunkon a http://magyarmezogazdasag.hu/lapcsoport 
weboldalon, valamint előfizethető az ország bármely postáján, 
a hírlapot kézbesítőknél, a www.posta.hu webshopban (https://
eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, és telefonon a 06-1-767-8262 számon. A Magyar Mezőgaz-
daság Kft. az adatok gyűjtésekor, feldolgozásakor a 2011. évi CXII. 
törvény alapján jár el.
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KERESZTREJTVÉNY



S Z A K L A P O K
M A G A Z I N O K

M M G  T V ,  V I D E Ó R I P O R T O K

D I G I T Á L I S  K I A D V Á N Y O K

E G Y E D Ü L Á L L Ó  C É L Z Á S I  L E H E T Ő S É G E K

K I Á L L Í T Á S S Z E R V E Z É S

R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z É S

A G R Á R H Í R P O R T Á L

H E T I  H Í R L E V É L

m a g y a r m e z o g a z d a s a g . h u
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