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Fagyvédelem
ZÖLDSÉGNÖVÉNYEINKET NEM IS OLYAN RÉGEN MÉG A MELEGTŐL ÉS A TŰZŐ 
NAPTÓL ÓVTUK, MOST A HIDEGTŐL KELL MEGVÉDENÜNK. OKTÓBERBEN AZ 
ÉJSZAKÁK UGYANIS EGYRE HŰVÖSEBBEK, A HÓNAP VÉGÉN PEDIG MÁR A 
FAGYOKNAK IS NAGY A VALÓSZÍNŰSÉGE. BÁR EZEK A HIDEGEK NEM JÁRNAK 
NAGY LEHŰLÉSSEL, DE A MÍNUSZ 1-2 OC ARRA ELEGENDŐ, HOGY A PAPRIKÁT, 
PARADICSOMOT VAGY A TÖBBI, MÉG A KERTBEN HAGYOTT MELEGIGÉNYES 
NÖVÉNYT „LETAKARÍTSÁK”. 

Ha őszre is ültettünk, vagy ahol a gondos 
ápolásnak köszönhetően a tavaszi ki-

rakású paprikát vagy a paradicsomot meg-
tartottuk, a fóliasátor szellőzőit, ajtait tartsuk 
zárva. Az alacsony hőmérséklet különféle 
káros elváltozásokat okozhat, ami ellen fűtet-
len fólia alatt nem tudunk védekezni. Ilyen a 
paprika esetében a termés lilulása (1. kép). 

DR. TERBE ISTVÁN

Megvédhető

Érdemes a szabadban termő paprikát 
vagy paradicsomot éjszakára fóliával 
letakarni, majd reggel kitakarni. Ezzel 
a módszerrel az ilyenkor már gyakori 
talaj menti fagyoktól megvédhetők a nö-
vények.
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A lila foltok, csíkok kialakulása a fehér ter-
mésű paprikákon jellemző, de a kevésbé 
érzékeny hegyes zöld fajtákon is előfordul. 
A termések megnyúlnak, keskenyebbek lesz-
nek, a bibeponton (a termés hegyén) 0,5-1 

cm-es kinövés képződhet. A paradicsomnál 
a színesedés lelassul, elmaradnak a kötések, 
a fürt megnyúlik, a lomb fonák felőli oldala 
vöröses barnásszínt mutat (2. kép). 

A fóliák közül a polietilén – ellentétben 
az üveggel, amely a nagyobb hullámhosszú 
sugarakat visszatartja (üvegházhatás) – a 
talajról visszaverődő hosszú hullámhosszú 
sugarakat átengedi, ebből adódóan a fólia 
alatt hideg van. Ilyenkor a déli, kora délutáni 
órákban öntözni kell! Sokan úgy gondolják, 
hogy az öntözéssel ártunk és fokozzuk a hi-
deghatást. A nedves talaj fajhője azonban 

Áttelelők ültetése

A hónap elején kell az áttelelő fejes sa-
látát, fejes káposztát és kelkáposztát kiül-
tetni. A 4-5 hetes palánták erre az időre 
elérik azt az ideális fejlettséget, amellyel 
biztosan átteleltethetők. Ha túl későn ülte-
tünk, akkor nem tudnak a növények meg-
gyökeresedni, megerősödni, és ebből 
adódóan a nagyobb hidegek beálltával 
kifagynak! A káposztát 35x35 cm-re, a 
salátát 15-20x20-25 cm-re ültessük, ülte-
tés után alaposan öntözzük be.

Októberben már 
ne fejtrágyázzunk

Októberre többnyire a hideget jól tűrő, 
hosszú tenyészidejű káposztafélék és 
gyökérzöldségek maradnak a kertben, 
amelyeket tárolásra vagy feldolgozásra 
szánunk. Felvetődik a kérdés: érdemes-e 
még öntözni, fejtrágyázni a még egész-
séges lombozatú sárgarépát, petrezse-
lyemgyökeret, zellert, céklát, fejes és 
kelkáposztát, hogy a nagy melegek ide-
jén elszenvedett károkat és fejlődésbeli 
lemaradást pótoljuk? 
A káposztaféléknek és gyökérzöldségek-
nek a lombozata még egészséges, vagy 
legalábbis annak tűnik, de az eltartható-
ságuk miatt a fejtrágyázásuk nem, és az 
öntözésük is egyre kevésbé ajánlatos. 
Az ilyen későn, a tenyészidő utolsó hete-
iben adott víz és nitrogéntrágya fellazít-
ja a szöveteket, aminek következtében 
rosszabbul tárolhatók. Amíg nincsenek 
fagyok, vagy az enyhe fagyok csak a 
hajnali órákban következnek be, hagy-
juk őket fejlődni, mert súlyuk növekszik, 
de az öntözéssel és fejtrágyázással csak 
kárt teszünk bennük!
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nagyobb, több energiát tud magába gyűjteni 
és azt hosszabb ideig megtartja. A száraz 
talaj esetében – különösen, ha homokról 
van szó – minimális a hőtároló kapacitás. Az 
öntözés további kedvező hatása, hogy a fólia 

belső falán páraréteg képződik, amely az inf-
ravörös sugarakat (hősugarakat) visszatartja, 
így szigetel. Minél többet öntözünk, annál vas-
tagabb a páraréteg, a szigetelő hatás annál 
jobb, és a talaj fajhője is nagyobb.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Metélőhagyma

A tavasszal vetett metélőhagyma (snid-
ling) levelei októberre elszáradnak, maga 
a tő visszahúzódik. Ilyenkor felszedhető 
és cserépbe átültethető, télen szobában, 
konyhaablakban, vagy világos folyosón 
hajtatható. A száraz levelektől megtisztí-
tott tövekből 5-10 darabot összefogunk, 
és tejfölös pohárba vagy 10-es cserépbe 
beültetjük és alaposan beöntözzük. Ezt kö-
vetően világos, 16-18 oC körüli helységbe 
helyezzük. Télen folyamatosan öntözzük, 
mint a szobanövényeket, esetleg az élén-
kebb lombfejlődés érdekében egy-két alka-
lommal tápoldattal is megöntözzük.

TISZTÚJÍTÁS A KERTSZÖVETSÉGBEN

2017. szeptember 8-án tisztújító közgyűlést tartott a Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetsége, amelyen újra elnökké választották dr. Szent-Miklóssy Ferencet, 
lapunk alapító-főszerkesztőjét. 

Az új főtitkár Várfoki Tibor (Budapest) lett. Az alelnöki posztokat Gemela Elvira (Pilis-
vörösvár), Bognár László (Pécs), Nagy Z. Róbert (Gyula) tölti be. A közgyűlés Balogh 
Gyulát (Sopron) örökös tiszteletbeli alelnöknek választotta. 
Az újraválasztott nyolc fős elnökségben négy tisztségen lett személycsere, a többin 
az eddigi tisztségviselők lettek újra megválasztva. Elnökségi tagok: Bányi Gyuláné 
(Budapest), dr. Sicz György (Békéscsaba), Erős Miklós (Esztergom), Ferenc Vilmos 
(Szekszárd), Molnár Ferenc (Várpalota), Kövecses Gyula (Győr), dr. Komiszár Lajos 
(Budapest), Sas István (Jászberény).

Az elnökség szeptember 26-án tartja alakuló ülését.


