
80 órás tanfolyam anyaga 



 Kertkultúra fejlődésével ma már egyre nagyobb igény 
van a pihenő, és díszkertekre. 
 

 Nézzük meg a környezeti feltételeket, adottságokat 
megfelelnek-e a választott növényeinknek: 

    Talaj pH, kötöttség, mésztartalom,vízgazdálkodás 



    Vízellátási lehetőségek, 
 

 Faj, fajta igénye, ellenállósága 
 

 Környezeti kitettségek (árnyékoltság, fagyveszély, 
fényviszonyok, viharveszély) 



 A fentiek figyelembe vételével a legalkalmasabb, honos 
növényekkel díszítsünk 
 

 Igen sok dísznövény van, csak néhány fontosabb fajról 
beszélünk: rózsa, muskátli, örökzöldek (fenyőfélék)  
 



Rózsa: Több változatát termesztik: törpe- mini- 
bokor (hajtatásban is), futó rózsák. 

Károsító érzékenységük is ehhez igazodik. 

Betegségek: rózsa lisztharmat. Leveleken, 
hajtásokon, bimbón is megjelennek. Növényt 
gyengítik. 



 Védekezés: metszés, tápanyag, kénnel ne, mert 
perzselheti a virágokat. 

 Rózsa rozsda, levélfoltosságok: barnuló vörösödő 
foltok a leveleken , korai lombhullás. Kontakt szerek is 
jók, erős fertőzésnél a strobil-származékok 
kombinációban. 



 Rovarok: levéltetvek szívogatnak, hajtások torzulnak, 
virág bimbóban marad, feketedik. Megjelenéskor 
levéltetű elleni szer. 

 Levélsodró rózsadarázs: Meleget kedvelő, ilyen 
termőhelyen erősebb, gyakori fertőzés. A tojásokat a 
levél szélére rakja. Ezek leszedése, fertőzött részek 
eltávolítása, elégetése, vagy vegyi védelem. 



Muskátli . Több változatát termesztik. A rozsda, 
lisztharmat a leggyakoribb betegség. 

 Kártevői jelentősebbek: tripsz. Főleg a futó fajták a 
legfertőzöttebbek. Levelek fonáka erősen szőrözött, 
megvastagodott. Már kiültetéskor védekezni kell, majd 
egy két alkalommal megismételni, levelek hátoldalát, 
fonáki részt kell kezelni.  



 Gyapottok bagolylepke is szereti. Mindegyik változatra 
veszélyes, de a bagolylepke lárvák is károsítják. 
Védekezés : megjelenéskor. Éjszakai kártevők, nappal 
nem láthatóak a lárvák a takarásban kell keresni őket. 

 Vízigényesek, napfényt is szeretik, legfeljebb 
félárnyékban. Káli túlsúlyos lombtrágya kell hetenként 
az öntöző vízhez. 



Örökzöldek 
 Igen sok változatukat ültetjük: fenyő, tuja, ciprus, stb. 

Ma már sok károsítójuk van, amelyek vagy 
rendszeresen, vagy egyes évjáratokban jelentkeznek: 
levéltetvek, pajzstetvek, tűrontó gombák. 

 Levéltetvek főleg fenyőkön, luc és ezüstön. 



 Lucfenyő gubacstetű, vesszőkön megvastagodás, 
gubacs képződik. Erősen visszaveti a növekedésben a 
fát. 

 Tujákon a tujafúró aranymoly a leggyakoribb. Tuja 
hajtás ágpusztulást okozó gombánál a képlet is látható. 

 Vörösfenyő aknázómoly is gyakori. 
 Borókán a borókaszú, pajzstetű. 



 Védekezések összetettek: jó termőhely, vízellátás, 
párásítás, itt is kell tápanyag utánpótlás. 

 Hajtásmegindulás kezdetén kell védekezni gomba, 
rovar ellen és nyár végén. 
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