Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2016. évi 23. felhívás

► Kiváló cikket találtam az őszi faültetésről a http://www.agrarunio.hu/ oldalon. Bemásoltam Önöknek.
„Megkezdődött az őszi gyümölcsfaültetési szezon; a faiskolákban már kapahatók a fiatal kisfák. Októberben és
novemberben szerencsére még nem állnak be a téli fagyok, a kedvező talajhőmérséklet pedig ideális a
kertbővítéshez.
Na, de mire érdemes odafigyelni, milyen gyümölcsfákat célszerű beszerezni, hogy egész évben friss, zamatos
gyümölcsöt szüretelhessen a család? Dr. Szabó Tibor, az Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.
tudományos főmunkatársa hasznos tippekkel segít eligazodni a növénytelepítési kérdésekben.
Az őszi időszak a faültetések ideje, a gazdák ilyenkor szerzik be gyümölcsösük legújabb darabjait. Az
oltványokat október közepétől vihetik haza a faiskolákból, hogy aztán kertjükben mihamarabb elültessék és
nyártól őszig folyamatosan teremjen az évszaknak megfelelő vitamindús gyümölcs. A telepítésre szánt csemeték
kiválasztása, elhelyezése körül azonban számos kérdés merül fel, ezért Dr. Szabó Tibor, az MKSZN tudományos
főmunkatársa 10 pontban ad segítséget.
1. Biokert vagy hagyományos kert? A fajták kiválasztása előtt fontos eldönteni, hogy minimális, illetve
permetezés nélküli biokertet vagy hagyományos kertet szeretnénk működtetni. Ha ugyanis biokertet tervezünk,
akkor a betegségekkel szemben ellenállóbb fajtákat célszerű megvásárolni, almánál ilyen a Florina, a Freedom,
meggynél a Csengődi fajta.
2. Milyen fák vannak a szomszédban? Ha új kertet szeretnénk kialakítani, az ültetés előtt érdemes szétnézni,
hogy milyen gyümölcsfajok vannak a környéken. Például ha nincs mandula, vagy őszibarack, akkor felesleges
ezt ültetni, mert valószínűleg nem él meg az adott körülmények között.
3. Szezonális gyümölcsök egész évben Érdemes egész évben gondoskodni a család egészségmegőrzéséről, és
ennek megfelelően válogatni a gyümölcsfafajtákat is. Ha szeretnénk, hogy nyártól kezdve egészen őszig
folyamatosan érjenek a gyümölcsök a kertben, lehet szamócával kezdeni, aztán jöhetek a bogyós gyümölcsök, a
köszméte a málna, a ribiszke, majd folytathatjuk a sort a fás növényekkel.
4. Talajminőség Mielőtt beszerezzük a gyümölcsfaoltványokat, ellenőrizzük otthon a talajt. Ha nagyon agyagos,
kemény, sűrű és levegőtlen, nagyobb gödröt kell ásni, és lazább talajjal, tőzeggel, egyéb talajlazítóval kell
javítani a minőségen.
5. A jól bevált fajták már bizonyítottak Jó, ha a kezdő hobbikertész olyan fákat telepít, amelyek már
bizonyítottak, nem célszerű a hangzatos, új nevekre hallgatni. A Magyar Kajszi, az összes Ceglédi-féle kajszi
(pl. Ceglédi bíbor, Ceglédi óriás), az Idared és a Golden Delicious már rég bevált fajták, így nem okozhatnak
csalódást.
6. Figyeljünk a porzásokra! Amikor keresünk egy fajtát, ne felejtsük el megkérdezni, hogy öntermékeny
(önmagától tud megtermékenyülni), vagy kell hozzá porzó fajta. Az almánál és körténél minden fajtához kell
porzó fajta, a legtöbb cseresznye fajtánál is – kivétel az érdi nemesítésű Sándor, a Paulus, a Petrus, az Axel
(Alex) és a honosított Sumburst.
7. Ne száradjon ki a földlabda! Ha megvásároltuk a kisfákat, vigyázzunk a gyökereire. Szállításkor érdemes
zsákba burkolni, esetleg fóliába helyezni, hogy ne érje a szél. Javasolt, ha ültetés előtt egy napig vízben áll, és
ültetéskor, illetve utána bőségesen meglocsoljuk több alkalommal.
8. Vágjuk vissza a gyökereket! Az ültetés előtt vágjuk vissza a gyökereket, hogy az a földbe helyezés után, a
friss vágások mentén hamarább terjeszkedjen. Helyezzük a facsemetét a kiásott gödörbe, majd tapossuk a földet
a gyökerekhez, hogy ne maradjon körülöttük levegő. Végül locsoljuk meg jól, hogy a víz bemossa a földet a
gyökerek közé. Felkupacolva, kis hantba rendezve egy karóval érdemes megtámasztani addig, amíg nem rögzül.
9. A gyökér ne érintkezzen a trágyával! Ha szeretnénk trágyázni a földet, amelybe ültetünk, figyelni kell arra,
hogy a fa gyökerei ne érintkezzenek a trágyával. A trágya és a gyökérzet között egy legalább 20 cm-es
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földréteget kell képezni, máskülönben a gödör betemetése után a trágya elkezd bomlani és akár 60-70 °C-ra is
felmelegszik, majd a vele érintkező gyökerek egyszerűen megfőnek.
10. Válasszunk rezisztens fákat! Ha szeretnénk könnyen kezelhető fákat beszerezni, amivel kevés baj adódhat,
érdemes ellenálló fajtákat választani. A Florina, Freedom ellenálló almafajta típus. A Starking és Gála például
érzékeny a varasodásra, a Jonatán fogékony mind a lisztharmatra és a varasodásra is.”
► Hivatalosan is véget ért az előrejelző szezon. Köszönöm Reider Imrénének, Csillag Anitának, Antics
Katalinnak, Tóth Miklósnak, Csordás Csabának és Horváth Ferencnek a csapdák kezelését és az értékes
információkat. A kollégák észlelései alapján születtek meg a felhívások. Remélem jövőre folytathatjuk!
► Hetente kapok hívásokat, melyekben pl. az Actara iránt érdeklődnek avagy egy igazán hatékony
krumplibogár elleni rovarölőt, speciális gyomirtót keresnek a telefonálók. Sajnos a növényvédő szerek egy része
a II. forgalmi kategóriába tartozik, csak az ún. „zöldkönyves” tanfolyam elvégzésével megszerzett engedéllyel
vásárolhatók meg. Az elmúlt években többen elvégezték, csupán az előadások miatt. Nem csodálkoztam, hiszen
a tematikát a házikertesek szempontjából alakítottuk ki és kiváló szakelőadókat hívtunk. Az tanítási napok témáit
idemásoltam, alatta pedig kamaránk tájékoztatóját olvashatják a novemberi képzésünkről:
Növényvédelmi alapismeretek, a kémiai, a biológiai és az integrált védekezés módszerei, a „szerjegyzék” használata,
növényvédelmi weboldalak ismertetése
Gombák, baktériumok, vírusok biológiája, károsításuk és a védekezés lehetőségei, a gombaölő és a baktériumölő
szerek csoportosítása
Az állati kártevők biológiája (rovarok, atkák, csigák, gerincesek), károsításuk és a védekezés lehetőségei, a rovarölő
és atkaölő szerek csoportosítása
Délelőtt: a gyomok és a gyomirtó szerek csoportosítása, hatásmódjuk
Délután: a legfontosabb növényvédelmi jogszabályok, a hatósági ellenőrzések tapasztalatai, növényútlevél
A Magyar Gyula Szakiskolába kihelyezett tanfolyami nap (növényvédelmi előrejelzés, növényvédelmi géptan,
közterületi díszfák, díszbokrok betegségei, védelmük)
A gyümölcsfélék és a szőlő betegségei, kártevői és növényvédelmük
Munkavédelem a növényvédelemben, elsősegélynyújtás, a mérgezésekkel kapcsolatos ismeretek
Káposztafélék, kabakosok, hagyma, paradicsom, paprika, levélzöldségek, hüvelyesek, gyökérzöldségek
növényvédelme
Az EU növényvédő-szerengedélyezési gyakorlata és tendenciái, zárt termesztő berendezések (üvegházak, fóliák) és
dísznövények növényvédelme
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2016. november 14-én növényvédelmi
alaptanfolyamot indít, a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek vásárlására és felhasználására
jogosító engedély megszerzéséhez. (Tájékoztatom, hogy ennek a tanfolyamnak az elvégzése szükséges a II. és
III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek árusításához is.) Az alaptanfolyam kellő számú jelentkező esetén
indul, 9 alkalommal, hétköznaponként reggel 9 órától egész napos oktatás formájában lesz megtartva. A vizsga
november 28-án lesz. A tanfolyamot bárki elvégezheti, de csak a legalább nyolc általános iskolai végzettséggel
rendelkező személyek vizsgázhatnak. A tanfolyam, a tankönyv és a vizsga díja: 70.000,- Ft + 27% ÁFA. A
tanfolyamot az Oázis Kft. központjában tartjuk, 1101 Budapest, Kőbányai út 47. Az épület előtt ingyenes a
parkolás. Megközelíthető tömegközlekedéssel is (busz: 9, 109; villamos: 28, 28A, 62). Sétálva is elérhető az 1-es
villamostól illetve a Kőbánya alsó MÁV állomástól.
A sikeres vizsgáról tanúsítványt kapnak, melyet az állandó lakóhelyük szerinti megyei Kormányhivatal illetékes
osztályán kell bemutatni, és itt kell befizetni az engedély kiváltásához szükséges eljárási díjat is (4.150,-Ft).
Az aláírt jelentkezési lapot elküldhetik postai úton vagy e-mailben is az alábbi címekre:
Zsigó György 1037 Budapest, Toronya utca 15. E-mail: zsigogy@gmail.com.
Budapest, 2016. október 29.

Jó egészséget, szép kertet kívánok:

Zsigó György, NMNK

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:
Kertészeti Áruház
Kertészbolt
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. – 2-124-201
Kertészeti Áruház
Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
Kertészbolt
Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott Hermes ÁFÉSZ üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!
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JELENTKEZÉSI LAP
► (A hatósági tanúsítványt ez alapján állítják ki, ezért kérem, hogy jól olvashatóan töltsék ki!) ◄

A képzés megnevezése: 80 órás alapképzés
I.

Magánszemély, egyéni vállalkozó

Jelentkező neve:
Leánykori neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jele/adószáma:
Személyigazolvány száma:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Iskolai végzettsége:

II.

Cég alkalmazottja, családi gazdálkodó

Cég adatai (ill. családi gazdálkodás vezetőjének adatai)
Cég neve (ill. családi gazdálkodás vezetője):
Cég címe:
Levelezési címe:
Értesítési e-mail címe:
Cég adószáma:
A képzésben résztvevő alkalmazott adatai:
Jelentkező neve:
Leánykori neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:
Személyigazolvány száma:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Iskolai végzettsége:
A jelentkezési lap visszaküldése megrendelésnek minősül. Hozzájárulok személyes adataim felhasználásához.
Kelt.: …………………………………………………
……………………………………….
aláírás
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