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Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!                                                                              2022. évi 15. felhívás 
 

A tavaszi fagyok után a nyári aszály és a 40 0C-os nappali hőmérséklet nehezíti a kertészek munkáját. Az 

ültetvényekben fagyvédő eszközökkel, öntözéssel és a jégveréstől valamint a Nap káros sugaraitól védő hálókkal 

kénytelenek védekezni a termelők.  

Lassan a házikertekben is fólia, védőháló alá kell költözniük a növényeknek. Az ágyások esetében ez még talán 

megoldható. Tavasszal a palánták védelmére, később a napégés és a poloskák ellen még kihúzhatjuk a 

fátyolfóliát, a rovarhálót vagy a rascherhálót, talán még a gyümölcsbokrok és a szőlő esetében is alkalmazhatjuk 

némelyiket, de a kertek gyümölcsfái esetében ez nem járható út. Nehéz feladat. 
 

► A tavaszi fagyok és a nyári aszály után már a Nap káros sugaraival is számolnunk kell. A cukorfokot növelő 

napsugarak perzselhetnek is. A tünetek felismerése sem egyszerű, mert hasonlítanak a hiánybetegségeknél 

jelentkező elváltozásokra. Amennyiben a napos oldalon látjuk, a durva körvonalú, a levélerek mintázatával nem 

összefüggő foltokat, akkor biztos, hogy a napperzselésről van szó.  

A telepítés és a zöldségágyás helyének a kiválasztásánál, és pl. a fajtaválasztáskor már erre is gondolnunk kell.  

Meg lehet előzni vagy legalább csökkenteni lehet a Nap káros hatását. Az árnyékolással (Raschel háló, festett 

fólia), az ellenálló növényi bőrszövet kialakításával (a túlzásba vitt nitrogéntrágyázástól laza, világos színű, 

érzékeny levelek fejlődnek) és megelőzésképpen segítenek a „napolajok”. Ilyen pl. a Prosilicon lombtrágya, de a 

Biosol-káliszappanról illetve a Vektafid A-ról is jókat mondott Reider Imréné szaktanácsadó. Sok biostimuláló 

készítmény algát, illóolajat, humuszt, aminosavat tartalmaz, kifejezetten a hőstressz kivédésére reklámozzák 

ezeket. Nem növényvédő szerek. A kalapról mi se feledkezzünk meg! 

Párás, borult napok után, vagy a sövények visszametszését, a fürtök kibontását követően érzékenyebbek a 

növények. Dr. Terbe István professzor úr írását mellékelem, az agroinform.hu -ról. Érdemes elolvasni és 

megszívlelni a tanácsait. 2019-ben egy négy perces videót is készítettünk a témában. 
 

► Örülök, hogy egyre többen érdeklődnek az egyszerű anyagok iránt. A portal.nebih.gov.hu-ról másoltam ki az 

alábbi táblázatot, ebből letölthetik az „enegedélyokirataikat”, melyekben a felhasználásukról tájékozódhatnak. 

Szerintem érdemes kinyomtatni is, összesen kb. 30-40 oldalnyi az anyag.  

 

Megnevezés Megnevezés Megnevezés 

Mezei zsurló  Hidrogén-peroxid  Szódabikarbóna 

Répacukor (szacharóz)  Csalán  Diammónium-foszfát 

Kitozán-hidroklorid  Agyagos faszén  Tejsavó 

Mésztej (kalcium-hidroxid)  Konyhasó  Napraforgóolaj 

Fűzfakéreg  Mustármag por  Tehéntej 

Háztartási ecet  Sör  L-Cisztein 

Lecitinek  Talkum  Hagymakivonat 

Gyümölcscukor (fruktóz)  Hagymaolaj  Kitozán 

 

► „Már virágzó parlagfüveket találtunk néhány megyében, amelyek többnyire a parlagfű ritka, Ambrosia 

artemisiifolia var. artemisiifolia változatának terjedésével magyarázható (Hajdú-Bihar megyében 1-2%-os 

arányban; Veszprém megyében 1% alatti arányban; Nógrád megyében néhány %-os arányban; Békés megyében 

és Heves megyében néhány egyed virágzik).” A NÉBIH június 30-i jelentéséből idéztem. Indulhat a kaszálás. 
 

Budapest, 2022. július 9.                       Jó egészséget, jó kertészkedést:                           Zsigó György, NMNK  

https://www.youtube.com/watch?v=eYIOiJXl5hs&t=14s
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Mezei+zsurl%C3%B3.pdf/76843d9f-18f6-4b2e-a7c2-91fe86d03658
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Hidrog%C3%A9n-peroxid.pdf/cff03d9a-34ce-4ccf-b2e3-f92d3ad4fb7c
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Sz%C3%B3dabikarb%C3%B3na.pdf/1ecbfcb0-9553-46e3-b40d-736769234199
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/R%C3%A9pacukor+%28szachar%C3%B3z%29.pdf/55c8aecb-83f1-4cc0-acbb-16381ea62a0d
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Csal%C3%A1n.pdf/af7bcfab-0b14-4631-a127-b9b783a14519
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Diamm%C3%B3nium-foszf%C3%A1t.pdf/649bdb9a-6e1b-4417-960d-084102681130
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Kitoz%C3%A1n-hidroklorid.pdf/6d22d6bb-54de-4511-a76b-c496f8bf40a5
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Agyagos+fasz%C3%A9n.pdf/33edf28f-f75f-4acd-83cc-ade637b8374c
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Tejsav%C3%B3.pdf/b7f1d070-85b7-40f6-8036-1e82946913f7
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/M%C3%A9sztej.pdf/51bf5f47-e0f4-4027-9e34-fcbf6e214aa9
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Konyhas%C3%B3/f0fc8dc4-de00-4571-8315-9d66b38f9658
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Napraforg%C3%B3+olaj.pdf/ad73abb3-820a-4867-8aa4-aaea2c66b06f
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/F%C5%B1zfak%C3%A9reg.pdf/f197224d-f103-4a26-bcec-c28336200a6e
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Must%C3%A1rmag+por/98a06976-59da-461e-9dad-c2ceab036cae
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Teh%C3%A9ntej_felh_javaslat_pdf.pdf/bd04cbc9-ade3-c865-e385-56d858a2bd0e?t=1647957803263
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Ecet+%282%29.pdf/f1ebc363-dd7d-c92f-1b82-84c6e0493ccf?t=1647957246917
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/S%C3%B6r/9968e32b-f2d1-45e2-b967-e520a82a103a
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/L-Cisztein_felh_javaslatterv.pdf/1b9f68de-dc10-500a-4add-fd55f94235c1?t=1647957782145
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Lecitinek.pdf/7d2f918c-4453-4a33-b239-a3856b65054b
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Talkum_felh_javaslat.pdf/30c684fd-34ff-f506-5806-7859c7c04550?t=1647957792118
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Hagymakivonat_felh_javaslat.pdf/c0d3c55f-d072-4319-236e-c6b59ae4e2fa?t=1647957749988
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Gy%C3%BCm%C3%B6lcscukor.pdf/b42f124c-6a5a-4215-b563-d42d1ba27d0a
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Hagymaolaj+egyszer%C5%B1+anyag.pdf/5714ae00-1266-1571-8446-b1ff4f26a9a3?t=1647957761059
file:///C:/Users/zsigo/Downloads/KitozÃ¡n-hidroklorid.pdf

