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A kémiai növényvédelem során is 
vegyszereket, azaz mérgeket hasz-
nálunk, épp ebben rejlik a dolog ve-

szélyessége. ugyanakkor kevés hatéko-
nyabb megoldás van a mérgeknél.
A kulcs az, hogy hozzáértő méregkeverők 
legyünk, azaz tudjuk: mit, mikor, miért és 
hogyan kell kijuttatnunk. Még jobb, ha 
nemcsak a méregkeveréshez értünk, ha-
nem a kertészkedéshez is. Számos növény-
védelmi probléma megoldható, sőt meg-
előzhető ugyanis ápolási munkákkal vagy a 
termesztési technológia segítségével. Mit 
jelent ez? Például ha olyan almafajtát ülte-
tünk, ami nem érzékeny a lisztharmatra, 
máris megúsztuk a lisztharmat elleni per-
metezéseket. Akkor most kell permetezni 

vagy nem? A permetezés, a növényvédelem 
szükségessége, főleg a házikertben vitatha-
tatlan. Járjuk körül kicsit!

mossuk le a gyalázatot!
ott, ahol fontos a termésbiztonság, ahol tu-
tira akarunk menni, nem úszhatjuk meg a 
növényvédelmet, a károsítók elleni védeke-
zés nem célszerű, hanem szükségszerű 
ápolási munka. Sokféle eszközt bevethe-
tünk, akár mérgeket is, de azokkal csínján 
kell bánni.
van azonban olyan terület, ahol a mérgek-
kel nem fogunk bajt csinálni, viszont elké-
pesztően hatékony segítséget jelentenek a 
kertészkedésben. A tél végi, kora tavaszi 

lemosó permetezések például elejét ve-
szik a fertőzéseknek. Ez óriási segítség! Ha 
egy folyamatot már az elején leállítunk, 
vagy késleltetjük a kibontakozását, azzal 
igen eredményesen befolyásolhatjuk a 
végeredményt. A lemosó permetezések 
azt az érzékeny időszakot könnyítik meg, 
amikor a fás szárú növények a téli pihenő 
után kihajtanak. A zsenge, lágy szövetű le-
velek, a fiatal hajtások és a bimbók meg-
óvása kihat az egész éves állapotra: ha-
szonnövényeknél megalapozza a termés-
biztonságot, dísznövényeknél pedig ga-
rantálja a korai időszakban fontos díszítő-
értéket. Ezeket érhetjük el például az erő-
teljes kihajtáson vagy a bőséges virágzá-
son keresztül.

Hozzáértő	méregkeverők
A legtöbb ember ösztönösen idegenkedik a vegyszerektől. 

és ez így van jól, hiszen mindig is a túlélésünk záloga volt, hogy a mérgektől óvakodjunk. 
Aztán persze az emberiség rájött, hogy a méregkeverésben nagy-nagy lehetőségek rejlenek. 
Azóta nem egyszer történt már olyasmi, hogy bizony valamiféle méreg segített megoldani 

egy-egy zűrösebb helyzetet: például amikor a termésünket kellett megóvni az élősdiektől.
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A lemosó permetezésnek nagy a jelentősé-
ge a szőlőnél, a gyümölcsöknél és néhány 
fás szárú dísznövénynél is. Az ellenállóbb, 
rezisztens fajok és fajták alkalmazásával 
minimálisra csökkenthetjük a permetezé-
sek számát. Megfelelő technológiai fegye-
lem mellett sok faj bőséges termést hoz, ha 
mindössze ezt az egy kezelést végezzük el.
A lemosó permetezés azért olyan hatékony, 
mert a kórokozók és kártevők közül na-
gyon sokat kinyiffant vagy meggyérít. A 
gombaspórák, az áttelelő levéltetűtojások 
és az atkák, a pajzstetvek is mind-mind el-
pusztíthatók a lemosással. ráadásul még 
egy sor további előnye is van ennek a keze-
lésnek. Ilyenkor a hasznos élőlények még 
nincsenek a károsítók közelében, azaz őket 
nem veszélyeztetjük; a növények pedig 
nyugalmi állapotban vannak, tehát nem, 
vagy alig veszik föl a vegyszereket. A per-
metezés hatékonyságát növeli az is, hogy a 

fák lombja még nem akadályozza a permet-
lé mozgását, áramlását. A méhek sem re-
pülnek még ilyenkor, ezért a megporzó élő-
lényeket sem sodorjuk bajba. Könnyen be-
látható tehát, hogy a lemosó permetezés 
olyan esély, amit kár lenne kihagyni.

Mikor	és	hogyan	csináljuk?
lemosó permetezéskor legjobb nagyobb 
cseppméreteket választani, és bőséges lé
mennyiséggel kell számolni. A permetezést 
addig folytassuk, amíg a növények teljes felü-
letét beborítja az anyag, azaz összefüggő film
réteg alakul ki a fák és cserjék bőrszövetein, 
kérgén. ne csak a korona fiatalabb részeire, 
vesszőkre, rügyekre koncentráljunk, hanem 
a vastag ágakra, a törzsre, a gyökérnyakra, 
sőt esetenként a növények körüli lombra is.
Kerüljük a nagyon hideg, fagyos időt és a sze-
les időjárást. sok szer hatékonysága alacsony 

• 1. A fákon, bokrokon található növényi maradványokban sok gomba képes áttelelni. 
ezért még a lemosó permetezés előtt, a metszés során távolítsuk el a gyümölcsmúmiákat 
• 2. A kéreg rostjai és hámló darabkái között sok kártevő talál menedékre, ezért lemosó permetezés 
előtt a gyümölcsfák törzsén végezzünk kéregkaparást. A szőlőtőkéket viszont képes megvédeni 
a fagytól az idős kéreg rostjainak tömege, ott a kéregkaparásra nincs tehát szükség • 3. A fák vastagabb 
ágai és a törzs csatlakozásánál kialakuló ágkéreggyűrű környékén és az ágkéregfok gyűrődéseiben 
sok kártevőfaj képes áttelelni, ezért lényeges, hogy a lemosó kezelések során az egész növény 
felületét nedvesítsük át. ennek érdekében nagy cseppméretet és nagy lémennyiséget kell használni 
• 4. A fák hámló kérge alatt sok faj, például a platán-csipkéspoloska (Corythucha ciliata) egyedei is 
áttelelhetnek • 5. A szőlőperonoszpóra kezdeti fertőzéseit nagyon hatékonyan lehet gyengíteni 
a lemosó permetezésekkel
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AHol	A	kárTevők	
telelnek
A téli időszakot jó néhány gomba a fákon, 
bokrokon maradt levél- és termésmarad-
ványokon vészeli át. Ilyen például a haj-
táshervadásért, sőt a gyümölcsrothadá-
sért is felelős monília (Monilinia). A liszt-
harmatgombák többsége a rügyekbe hú-
zódik, a rügypikkelyek között vagy a ké-
regrepedésekben telel át. A levélfol to-
sodásokat okozó megbetegedések, a pe-
nészek és a baktériumok is képesek 
kibekkelni a hideg időszakot a növények 
felületén. A spórák számára ideális tele-
lőhely a növények rostokkal, kéregda-
rabkákkal védett felszíne. Különösen jól 
érzik magukat a bomló növényi marad-
ványokon, például a gyümölcsmúmiák-
ban vagy azok felületén. sok kártevő – el-
sősorban az apróbb ízeltlábúak – telel a 
növények kérgén, a rügyek közelében 
vagy a rostok, kéregdarabkák alatt. A rü-
gyek tövéhez teszik le például áttelelő to-
jásaikat a levéltetvek, a rügypikkelyek 
közé szoktak behúzódni az atkák, de a 
pajzstetvek, kabócák, poloskák is kitelel-
nek a lehámló kéreg alatt vagy a repedé-
sekben. A molyok, lepkefélék is képvisel-
tetik magukat: jó sok faj telel át a 
fásszárúak ágain, törzsén.



hőmérsékleten romlik, ezért 1012 °C alatt ne 
végezzünk növényvédelmi munkálatokat.
A kezelések időzítése is fontos. Elsőként vé-
gezzük el a tavaszi tisztogatásokat, fásmet-
széseket, kezeljük le a sebeket, és utána kö-
vetkezzen a lemosó permetezés. Így elke-
rülhető, hogy bőrünk a vegyszerekkel köz-
vetlen kapcsolatba kerüljön a fenntartási 
munkák során. Az sem utolsó szempont, 
hogy ha ritkább a korona és kisebb az ágfe-
lület, akkor kevesebb vegyszert kell meg-
vásárolni, és a kijuttatás is könnyebb. Fi-
gyeljük az előrejelzéseket, az időjárást és a 
növények fejlődési állapotát. Lehetőleg mi-
nél későbbre időzítsük a lemosást, de a fák, 
cserjék még nyugalmi állapotban legyenek: 
pontosan a rügypattanás előtti időszakra 
próbáljuk „belőni” a permetezés idejét, ak-
kor lesz a leghatékonyabb a munkánk.

Az elhalt kéregdarabok, a törzsön megte-
lepedő mohák és zuzmók rontják a kezelés 
eredményességét, ezért gyümölcsfákon, 
de akár a platánon is érdemes elvégezni a 
kéregkaparás munkálatait. Erős gyökér-
kefével, drótkefével, vagy a kereskedelem-
ben kapható háromszögpengéjű kéregka-
paróval eltávolíthatjuk a fák elhalt kéreg-
részeit. Így megszűnnek a kártevők rej-
tekhelyei, a szerek kapcsolatba kerülhet-
nek a kórokozókkal, kártevőkkel. A leka-
part kéreg sok fertőzési forrást tartalmaz, 
ezért inkább semmisítsük meg, és ne kom-
posztáljuk.
A törzstisztogatás és a permetezés után ér-
demes a gyümölcsfákra hernyófogó öveket 
is felragasztani. Ezek a ragacsos szalagok a 
talajszintben áttelelt, a fák törzsén a koro-
na felé igyekvő kártevőket gyérítik. Alkal-

mazásuk azért is szerencsés, mert haszná-
latuk során vegyszerek nem kerülnek sem a 
természetbe, sem a növények és a felhasz-
nálók szervezetébe.

Az	olajos,	a	rezes	és	a	kénes
lemosó permetezésre viszonylag sokféle 
vegyszer használható. Az olajos ható-
anyagú készítmények bevonatszerűen 
fejtik ki hatásaikat. összefüggő, zárt réte-
get alkotnak, ezért a velük bevonódott át-
telelő tojások nem jutnak oxigénhez. A 
pajzstetvek áttelelő alakjai, a levéltetvek 
tojásai egyszerűen megfulladnak az olaj-
réteg alatt, de a növények számára ez a be-
vonat nem okoz problémát. (vigyázat, az 
örökzöld növények nem bírják a bevonatot 
képző szereket.) Az olajos készítmények 
között találhatunk természetes és szinte-
tikus anyagokat is. Azért, mert valami 
„bio”, azaz természetes eredetű, még igen-
is lehet mérgező.
A rézkészítmények a lemosásra használ-
ható anyagok másik nagy csoportjának 
képviselői. Hatékonyak a legtöbb gomba el-
len: nagyon eredményesen pusztítják el a 
belső, azaz a növények szöveteiben élőskö-
dő gombafajokat, sőt baktériumölő hatásuk 
is közismert. csak akkor hatnak, ha közvet-
lenül érintkeznek a károsítókkal, emiatt 
nagy lémennyiséggel, teljes borítással kell 
kijuttatni őket.
Nem minden olajos és rézkészítmény ke-
verhető egymással, viszont vannak olyan 
termékek, amik többféle hatóanyagot tar-
talmaznak: egyszerre található bennük réz 
és olaj is. Ha a kezelést több lépésben csi-
náljuk, akkor érdemes először a réztartal-
mú vegyszereket kijuttatni, majd arra fúj-
juk rá az olajat, így a tapadás és a fedés is 
jobb, hatékonyabb lesz.
A lemosó permetezésben jelentős harma-
dik szercsoportba a kéntartalmú vegy-
szerek tartoznak. Ezek a készítmények a 
lisztharmatgombák ellen nyújtanak védel-
met. A kontakt hatású szerek közé sorolha-
tók, azaz itt is elengedhetetlenül fontos, 
hogy a vegyszer molekulái közvetlenül 
érintkezzenek a kórokozók áttelelő képle-
teivel. A kéntartalmú szerek másik nem 
mellékes hatása, hogy eredményesen gyérí-
tik az atkákat is, használatukkal emiatt két 
legyet üthetünk egy csapásra.
A megfelelő technológiai fegyelemmel vég-
zett szakszerű lemosó permetezés megala-
pozza az egész éves növényvédelmet, és 
azon keresztül a termésbiztonságot, illetve 
a díszértéket is. Jelentőségéhez tehát két-
ség nem fér. 

Kaszab lászló

NövÉNyDoKTor

54

A méreg AZ méreg
van néhány fortély, amit nem szabad elfelednünk, ha nekifogunk a lemosásnak. A leg-
fontosabb, és minden kémiai kezelésnél érvényben lévő szabály, hogy szigorúan tartsuk 
be az előírásokat! Csak olyan vegyszert alkalmazzunk, olyan töménységben és termé-
szetesen olyan növényfajokon, amiket a szerek engedélyokirata is megjelöl. Saját egész-
ségünk megóvása érdekében viseljük az előírt munkaruházatot és védőfelszereléseket. 
A védőszemüveg, a vízlepergető növényvédelmi munkaruha, a gumikesztyű vagy a 
maszkok elhagyásával a saját egészségünket veszélyeztetjük, ezért ne legyen kérdés, 
hogy viseljüke vagy sem! Ugyanilyen fontos a technológiai fegyelem betartása: a dózi-
sok, a szermennyiség pontos kimérése, az anyagok tökéletes feloldása, a kijuttatás cél-
zottsága, a cseppméret helyes megválasztása.

• 1. A ’Szomolyai fekete’ cseresznyefajta fái olyan ellenállók és életképesek, hogy házikertekben 
akár egyetlen kezeléssel, a lemosó permetezéssel megvédhetők a legtöbb károsítótól 
• 2. A ’Nero’ szőlőfajta sok betegséggel szemben ellenálló, a lemosó kezelésen túl szinte 
egyáltalán nem igényel permetezést
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