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Tél végén még gyakori az ónos eső, ami akár 
1-2 cm vastag jégréteggel is bevonhatja a fák 

és bokrok ágait, amelyek a nagy terhelés követ-

keztében lehajlanak, megrepednek. A jégpáncél 
a növények légzését is akadályozza. A legaktívab-
ban lélegző rügyek a jégbevonat alatt nem jutnak 
oxigénhez, megfulladnak, elpusztulnak. Ezért ha 
a jég másnapra nem olvad el, akkor óvatosan le 
kell veregetni az ágakról. Erre legalkalmasabb és 
legkíméletesebb a cirokseprű.

Metszési tanácsok

Lombtalan állapotban a bokrok ágrend-
szere jól áttekinthető, jobban láthatjuk 
a felkopaszodott, elöregedett ágakat, amelyeket 
tőből kell eltávolítani. A metszést fagymentes 
időben, a korán fakadó cserjékkel (aranyeső, ri-
biszke) kezdjük. Ezekben a nedvkeringés már az 
első enyhébb, tél végi napokon megindul.

A díszfák, bokrok ritkítását is elvégezhetjük.  
A tavasszal virágzókat csak ősszel szabad metsze-
ni, például az orgonát, aranyvesszőt, melyeket 
csak elvirágzás után ritkítsunk, szabályozzunk.

Azokat a virágokat, cserjéket, amelyek a vi-
rágaikat az idei új hajtásaikon hozzák, például a 
rózsa, hortenzia, erőteljesen vissza kell vágni. A 

későbbiekben a levirágzás után visszacsípve új 
virágok képzésére serkenthetjük.

A későn kihajtó cserjéket és a fagyérzékenye-
ket hagyjuk utoljára, mert ezek még április máso-
dik felében is metszhetők.

A szőlőtőkén a metszési helyeken jelentős 
mennyiségű nedv szivárog ki; ami persze tápanyag-
veszteséget is jelent, érdemes a holdjáráshoz, a fo-
gyó holdhoz igazítanunk a metszési időt. Ez most 
2021-ben, március első felében a legalkalmasabb. 
A bogyós gyümölcsű növények metszését a le-
termett vesszők eltávolításával kezdjük, majd a 
további ritkításnál a beteg, fertőzött és kevésbé 
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Vámosszabadi kertjén látszik a sok munka és a szakértelem
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fejlett új hajtások kiválogatásával állítsuk be a kívánt 
vesszőszámot. A málnánál 15 centiméterenként hagy-
junk egy vesszőt. A tüskétlen szedernél tövenként 5-6 
vesszőt érdemes megtartani, melyet 2 méter magas-
ságban visszavágunk és legyezőszerűen a kordonhoz 
kötözünk.

A kerti gyümölcsös

Mielőtt elkezdenénk a fák metszését, vagy lemosóper-
metezését, sokat tehetünk ezek eredményességéért, 
ha előtte mechanikai tisztogatást végzünk.

A fák ápolása során a törzsről, a korona vastagabb 
ágairól fakaparóval távolítsuk el a lehámló kérget, vi-
gyázva arra, hogy a fa élő részeiben ne tegyünk kárt. 
A lekapart kéregrészeken kártevők, kórokozók (mohák, 
zuzmók, rovarok áttelelő bábjai, gombák spórái) fordul-
nak elő, ezért a kaparékot gyűjtsük össze majd égessük 
el. Az almamoly hernyói a fák kéregrepedéseiben bá-
bozódnak, ezért az erre alkalmas búvóhelyeket meg 
kell szüntetni. A gyapjas- és a gyűrűspille a petecsomóit 
a fák kérgére, vesszőire rakja. Ezeket el lehet és el kell tá-
volítani, majd elégetni. A faápolás során más kártevőket 
(takácsatkákat, sodró- és aknázó molyokat) is gyéríteni 
tudunk. A fán ejtett sebeket nagyon gondosan gyógyít-
suk. Minden sebet éles késsel metsszünk simára, hogy 
megóvjuk a fertőzéstől. A sebfelületet kenjük be sebke-
zelővel, oltóviasszal vagy más védőanyaggal. 

Növényvédelem

A kártevők elleni védekezés során számos esetben a 
kezelés időzítésén múlik az eredményesség. Nagy 
segítségünkre van az egyes rovarfajra kifejlesztett szex-
feromoncsapda. Ezek a hím lepkék összecsalogatásá-
val alkalmasak a kártevők tömeges megjelenésének 
vizsgálatára. A csapda belsejében száradásmentes-
ragasztóval bekent gyűjtőlemez van, amire a lepkék 
felragadnak, így összeszámolhatók. Mennyiségükből 
pedig következtethetünk a vegyszeres védekezés 
megválasztásának időpontjára. Ennek legalkalmasabb 
ideje a csúcsrajzás utáni 5-7 nap. Kertenként, illetve 50 

méterenként 1-2 csapda elhelyezése indokolt. Ezeket 
a gyümölcsfák koronájába függesszük fel. Egy-egy 
ilyen rovarcsapdát 6 héten át működtethetünk. Egyes 
szakemberek szerint a szexferomoncsapdákkal annyi 
lepkét összefoghatunk, hogy a rovarölő szerrel való 
permetezést akár el is hagyhatjuk. 

Igen sok hernyót és bábot semmisíthetünk meg 
a hernyófogó övek alkalmazásával is. Hasznosságukat 
már régen felismerték. Régebben szalmából, széná-
ból fontak kötelet, és ezt erősítették a fa törzsére. Ma 

erre főleg a csomagolásra alkalmazott hullámpapírt 
használjuk. Belőle körülbelül 15-20 cm széles csíkokat 
készítünk, és ezeket övként a gyümölcsfák törzsére köt-
jük. A papír redőzetében igen sok kártevő megbújik. 
Az öveket októberig körülbelül tíznaponként szedjük 
le, s a kártevőket pusztítsuk el. Az alma- és a szilvafák 
termését károsító poloskaszagú darazsak, valamint a 
cserebogarak a kora reggeli órákban dermedtek, így a 
fákról könnyen lerázhatók, összegyűjthetők. 

Gyümölcsöseinkben a gombabetegségek elleni 
védekezés alapja a lehullott lomb és gyümölcs össze-
gyűjtése. Tavasszal a lisztharmatos ágvégeket „gyertyá-
kat” vágjuk le.

Nagyon fontos az is, hogy a gyümölcsös talaját 
tisztán, gyommentesen tartsuk. A növényvédelemhez 
tartozik az okosan megválasztott optimális termőhely, 
a növény igényeinek megfelelő tápanyagokkal ellátott 
talaj, a korszerű, egészséges szaporítóanyag. Az ápolt 
kertben kevesebb lesz a kártevő, ritkábban lépnek fel 
a betegségek.

Ujhelyy Károly

Magaságyásban neveli a zöldségeket
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Időtálló  
kerti tanácsok 

egész évre!
Fizessen elő most! Az akció  2020. december 31-ig érvényes.

elofizetes@magyarmezogazdasag.hu +36 1 470 0411

Rendelje meg a Kerti Kalendárium Évkönyvet !
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