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BEMUTATJUK 

Kelet-Ázsia és Japán az őshazája, fagytűrő, lomb-
hullató félcserje. Télen elviseli akár a mínusz 30 

°C-ot is, mert a hajtásai ugyan elfagynak, de a követ-
kező évben újra kihajt. Teljesen kifejlődve 60-100 cm 
magas, elterülő növekedésű, tüskés bokrot alkot, és 

talajtakarónak is ajánlják, mert ahol jól érzi magát, 
szépen terjeszkedik a kertben. Erős, szerteágazó gyö-
kérzete van, ezért lejtők megfogására is használják. 
Talajban nem válogatós, sem a kötöttséget, sem a 
kémhatást tekintve, de gondoskodni kell a megfelelő 
vízelvezetésről, akkor kötött talajban is megél. Hűvö-
sebb klímán júliusban kezd virágozni, és augusztus-

tól a fagyokig hoz termést. Félárnyékba vagy napra 
is ültethetjük, de a vízigényére figyelnünk kell, folya-
matosan nedves talajban érzi magát a legjobban. 

Összetett levelei hosszú, keskeny, fogazott szélű 
halványzöld levélkékből állnak, zárt lombfalat alkot-
va. Sajnos nagyon tüskés növény, ami megnehezíti 
a gyümölcs szedését, ugyanis még a levélnyél és a 
gyümölcskocsány is tüskéket visel. Magányosan álló 
virágai fehérek, körülbelül 4 cm átmérőjűek. Göm-
bölyded gyümölcse nagyon sok apró részterméské-
ből áll, átmérője eléri a 3-5 cm-t. Miután szép pirosra 

színeződött, néhány napig várjunk a leszedésével, 
mert még nő és az íze is javul. Nyersen és feldolgozva 
is fogyasztható, édes, de nem különösebben ízletes. 
Főzve javul a zamata, ezért lekvárt érdemes készíteni 
belőle. Hűtőszekrényben is csak 2-3 napig tartható, 
könnyen romlik. 

Ősszel a talaj fölött vágjuk vissza a hajtásait. Mag-
ról, félfás dugvánnyal vagy bujtással is szaporítha-
tó. A magok csak akkor kelnek ki, ha legalább egy 
hónapos hidegkezelést kaptak 3 °C-on.

H. Cs.

A szamócamálna
A SZAMÓCAMÁLNA VAGY HÓLYAGBOGYÓ NÉVEN EMLEGETETT KÜLÖNLEGESSÉGRŐL, A RUBUS ILLECEBROSUS 
NEVŰ MÁLNAFAJ GYÜMÖLCSÉRŐL ELLENTMONDÁSOS VÉLEMÉNYEKET LEHET OLVASNI, DE A NÖVÉNY IGÉ-
NYEIRŐL MEGEGYEZNEK A LEÍRÁSOK.

Keskeny, lándzsás levélkéi vannak

Nagy bogyóiból inkább főzzünk lekvárt

Virágai magányosan fejlődnek
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PR CIKK

A szőlővegetáció indulásával a legkoráb-
ban érkező kártevők az atkák. A kártételük 
mindig szoros összefüggésben áll a klimati-
kus tényezőkkel. Mit is jelent ez a gyakorlat 
szempontjából?
A szőlő fakadását (ami hazánkban áprilisban 
történik nagy átlagban) és az azt követő fej-
lődést a hőmérséklet döntően befolyásol-
ja. Abban az esetben, ha elegendő nedvesség 
van a talajban, és a hőmérséklet is optimális, 
a szőlő rendkívül gyorsan tud fejlődni, naponta 
akár több cm-t is növekszik. Ebben az esetben 
nem kell komoly atkakártételre számítanunk, 
mert a szőlő egy népi mondást idézve „kinő az 
atka foga alól”. Ilyen év volt például a 2018-as 
esztendő is. Az atkák kártétele akkor okozza a 
legnagyobb problémát, amikor a szőlő fejlődése 
nagyon vontatott, az alacsony hőmérséklet és 
a kevés csapadék miatt.
Nézzük át, melyek a leggyakrabban előforduló 
atkafajok és milyen a kártételük.

Szőlő-levélatka

A károsítás hatására a levelek kanalasan zsu-
gorodnak, azaz a levél színe felé hajlanak. A 

hajtásnövekedés egyenetlen lesz és rövid szár-
tagúság lép fel.

Szőlő-gubacsatka 

Szívogatása eredményeként a levelek színén kü-
lönböző nagyságú hólyagos dudorok jönnek létre. 
A levél fonákán pedig kezdetben fehér, később 
barnás színű, nemezszerű, szőrös képletek lát-
hatók. Az utóbbi években egyre gyakrabban talál-
kozhatunk a szőlő-gubacsatka kártételével.

Védekezési lehetőségek

Előfordulhat, hogy a területen a ragadozó at-
kák populációja jól kordában tudja tartani a 
károsítók szintjét, de ehhez szükség van ked-

vező körülményekre is. Közepes atkafertőzés 
esetén a Syngenta ajánlásában a Thiovit 
Jet (80-120 g/10 l víz) jó hatékonysággal 
elpusztíthatja az atkákat. Erős fertőzés ese-
tén célirányos védekezést kell választani, így 
javaslatunk a Vertimec Pro (7,5 ml/10 l víz) 
készítmény, amelyet legkésőbb 3-5 leveles 
állapotig célszerű alkalmazni. 

Kártevő atkák a szőlőben

A levél színén dudorok alakulhatnak ki a szőlő-gubacsatka 
kártételétől

Szőlő-gubacsatka kárképe a levél fonákán
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A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

Kedves Konyhakertészkedő, Kertművelő! 
2021-ben is keressük Magyarország legszebb konyhakertjeit, balkonjait! 

Ha Ön olyan településen él, ahol a település NEM csatlakozott az országos programhoz, nincs helyi verseny, de 
szívesen megmutatná kertjét, balkonját, jelentkezzen önállóan, mutassa meg konyhakertjét, gyümölcsösét!

Az alábbi kategóriákban várjuk a balkonok, kertek jelentkezését:

1.  Balkon – Erkélyen kialakított
2.  Mini – 50 m2 alatt
3.  Normál – 50 m2 felett 
4.  Zártkert 1. – Zöldséges
5.  Zártkert 2. – Gyümölcsös
6.  Zártkert 3. – Vegyes
7.  Közösségi – óvodák, iskolák, csoportok

A program célja, hogy megőrizzük a kertművelés hagyományait, megbecsüljük a kertművelő embereket, ki-
tartó munkájukat, és az ő példájuk nyomán egyre többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során 
összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között. A magánszemélyek kertjei mellett az 
óvoda- és iskolakerteket és az önkormányzati kerteket külön díjazásban részesítjük.
Az Agrárminisztériummal együttműködve kilencedik éve dolgozunk azon, hogy a  kertművelők munkája kap-
jon kellő figyelmet, elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet!

A kialakult vírushelyzet még inkább ráirányította a figyelmet a településszintű önellátás és az otthoni  
kertművelés fontosságára.

Az elmúlt években 771 településről 92 064 kertművelő munkáját értékeltük, és  
387 Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat adtunk át.

A programban résztvevők hatására, tanácsaik eredményeként az elmúlt években  
28 126 új konyhakertet alakítottak ki országszerte.
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A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

Díjazások

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE  

Országos díjra - magánszemélyek egyénileg, vagy közösen művelt konyhakertje,  
fűszer- és gyógynövénykertje, gyümölcsöse nevezhet.

A közösségi kategóriában az alábbi különdíjak kerülnek átadásra:

Magyarország legszebb óvodai konyhakertje országos díj –  
Óvodák által művelt konyhakert, fűszer- és gyógynövénykert, gyümölcsös nevezhet.

Magyarország legszebb iskolai konyhakertje országos díj – 
Általános és középiskolák, főiskolák, egyetemek kertjei, diákkörök, szakkörök, vagy egyéb formában  
diákok által művelt konyhakert, fűszer- és gyógynövénykert, gyümölcsös nevezhet.

Magyarország legszebb önkormányzati konyhakertje országos díj – 
Önkormányzatok, szövetkezetek, egyéb szervezetek közmunkaprogramban művelt konyhakertje, 
fűszer- és gyógynövénykertje, gyümölcsöse nevezhet.

Országos eredményhirdetés 2021. szeptember 20. és október 31. között várható. 
Dr. Nagy István agrárminiszter és Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató 

ünnepélyes keretek között adja át az országos díjakat és az elismerő okleveleket. 

Jelentkezési határidő: 2021. július 15.
Jelentkezés és további információk, valamint a részletes kiírás és díjazás megtekinthető 

a www.alegszebbkonyhakertek.hu  
weboldal 2021. kertnevezés aloldalán.

Várom jelentkezését, legyen büszke kertjére, és tiszteljen meg nevezésével!

Sári Kovács Szilvia
ötletgazda, programigazgató

Karcag város alpolgármestere

LEGYEN ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS


