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A varázslatos gyep
Az a gyep, amely néhány évvel ezelőtt még
gyönyörűnek tetszett, ma már nem felel meg
ízlésünknek. Hát, még ha átnézünk a szomszédba! Akkor látjuk csak igazán, hogy a
szomszéd pázsitja mennyivel zöldebb. A hetenként nyírt, öntözött, gyomlált pázsitok
életkora is meghatározott. Legszebbek a
telepítés után három-négy évvel, azután egyre
több velük a gond és 10 - 12 évnél hosszabb
ideig kifogástalan pázsitot nemigen lehet fenntartani. Ennek főként az az oka, hogy a pázsitot alkotó fű között elszaporodnak a kétszikű
gyomok, amelyek ellen
egyelőre
nincs
hazai
gyomirtó szer. A kertbarát
egyetlen
környezetbarát
lehetősége,
hogy
a
gyomokat keskeny pengéjű
gyomláló ásóval kiszúrogatja. A bőségesen öntözött,
félárnyékos gyepekben a

mohák is megtelepednek, és elnyomják a
kevésbé élelmes fűféléket. A kiritkulás és a
legyengülés másik oka az, hogy a lekaszált
füvet nem takarítjuk fel elég gondosan. Az
apróra vágott fűszálak ugyanis a nedvességtől
összetapadva, nemezszerű réteget képeznek
a talajon, amely nem engedi a vizet, a tápanyagokat, és a levegőt a füvek gyökereihez
jutni. Ezért a rendszeres nyírás, öntözés,
műtrágyázás mellett feltétlenül szükség van a
gyep évente egy-kétszeri hasogatására, amit
az üzletekben kapható gyepfogassal végezhetünk el.
Mit kell tennünk, hogy a gyep
szép, ápolt legyen? A válasz
egy ósdi történetben rejlik,
amely úgy szól, hogy az
amerikai turista megcsodálja
a ködös Albionban általános
pázsitot és azt kérdezi az
angol kertbarátjától: mi a titka
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az egyenletes, smaragdzöld legyen? Semmi
különös, feleli a kérdezett - csupán 300 éven
át kell nyírni! Hát, igen: a nyírás! Ollóval, kézi
vagy motoros fűnyíró géppel nyírhatjuk a
gyepet, de a szerszám éles legyen, hogy
elvágja, és ne szecskázza fel a fűszálakat. A
gyepet minden héten nyírni kell úgy, hogy a
megmaradt tarlón a fűszálak 4-5 cm hosszúak
legyenek. A kaszálék nem maradhat a gyepen,
azt vagy a gép szedi fel, vagy magunk gereblyézzük össze. A kaszálék a komposztot
gazdagítja, de ahhoz, hogy gyorsan elkorhadjon, össze kell keverni egyéb szerves kerti hulladékokkal.
Az őszi telepítésű, fiatal gyepet ajánlatos a
nyírás után meghengerezni, mert ez elősegíti a
fűtövek bokrosodását, minthogy a gyepet
alkotó fűfélék minden szárcsomónál képesek
gyökeret fejleszteni. A mi, aszályosra hajlamos
klímánkon a rendszeres és bőséges öntözés
elengedhetetlen követelménye a szép pázsitnak. Lehetőleg este, - automata öntözőrend-

szerrel éjjel - öntözzünk, de feltétlenül kerüljük
el az öntözést napsütéses időben, mert akkor
igen nagy a víz párolgási vesztesége.
A rendszeresen nyírt gyep igen sok tápanyagot
veszít, ezért feltétlenül szükség van a trágyázására. Nincs olyan gyep, amelyben ne
jelennének meg a gyomnövények. Ezek közül
a legagresszívebbek a tarack, a moha, a gyermekláncfű, a széles levelű útifű, újabban pedig
a madársóska. Keskeny pengéjű gyomásóval
vagy vegyszerrel szabadulhatunk meg tőlük.
Az idősebb gyepek felújítása el sem képzelhető levegőztetés nélkül. Erre most már kiváló
kézi és motoros gépek állnak rendelkezésre,
amelyek meglazítják az öntözés és a taposás
következtében megülepedett talajt. A módszer
nálunk még nem elterjedt, érdemes kipróbálni!
Aki mindezt teljesíti, az bízvást örülhet a szép
pázsitjának!
A barkácsáruházban kapható fűnyírók esetében nem árt óvatosnak lennünk. Célszerű
helyben összeállítatni a gépet, nehogy az
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szomszédok természetes ébredését és elkerülni a kerti partijukat. A robbanómotoros
könnyen felrobbanthatja a jószomszédi kapcsolatokat, ha alkalmatlan időben pöfögünk
mások orra alá. Viszont sokkal hamarabb
végzünk a munkával; a benzinessel nem kell
kerülgetni a zsinórt és az erősebb géppel
gyorsabban is haladhatunk. Érdemes kidolgozni az ideális forgót, hogy a legrövidebb

otthoni összerakáskor derüljön ki nem volt
steril a csomagolás, hiányoznak alkatrészek.
Az elvesztegetett időről nem is beszélve,
hiszen egy gyakorlott eladó gyorsabban produkálja a végterméket, mint egy fogyasztó, aki
jobb esetben már látott fűnyírót.
Kaszával és akkumulátoros fűnyíróval napkeltétől napnyugtáig lehet dolgozni, az
erősebb hangú elektromossal illik megvárni a
útvonalon járjuk be az egész kertünket. A
kerítésen kívül, az utcán is remekül megy a
munka, eddig ide nehezen ért el a villamos
vezeték. A gépház és a kötény is fémből van,
ami biztos védelem a repülő kavicsoktól. A
cipő most a nagyobb tolóerő-szükséglet miatt
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kell. A sok fém miatt nehéz az egész szerkezet,
még ez a legkisebb benzinmotoros is csak férfikézbe való.
50 cm körüli vágásszélességnél és/vagy
dimbes-dombos terepen átlagos fizikumú
emberek már nem tudják ügyesen mozgatni a
gépeket; ilyen esetben meghajtott kerekes,
úgynevezett önjáró gépekre van szükség, mint
amilyet a sörös reklámban is látunk körbekörbe menni. A légpárnás fűnyírók állítólag a
meredek lejtőkön is könnyen mozgathatók.
Nagyobb gyepfelülethez, néhány százezerért
már nyeregbe is pattanhatunk a mini-traktorhoz
hasonló, szuper fűnyírónkra. A gyerekek biztos

nagyon élveznék, de ne engedjük őket se a
nyeregbe, se a legkisebb fűnyíró közelébe.
Néhány szó a jövőről. Állítólag azért olyan
nehezek és gyengék a fűnyíró gépek, mert a
hagyományok szerint a motor közvetlenül hajtja meg a kést, viszonylag kis fordulatszámmal
és csekély forgatónyomatékkal. A jövő a
sokkal kisebb, de ötször gyorsabban pörgő
motoroké, amelyek ékszíjas áttétellel hajtják
meg a késeket, a magas fűben sem kifulladó
erővel. Ezek a masinák lényegesen könnyebbek lesznek. De az is lehet, hogy addigra
genetikailag módosított, vágásmentes vagy
műanyag pázsitunk lesz…
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Kertrevízió az
év második felében
A nyár végének közeledtével sokasodik a
kevésbé látványos kerti rabszolgamunka. Még
felsorolni is sok, mi mindent kellene elvégezni,
ezért ajánlatos a teendőkről leltárt készíteni.
A nappalok rövidülése is jelzi, érdemes a kerti
naptár által diktált nyárvégi teendőket sorra
venni. Olyan hobbikertész ugyanis nincs, aki
minden munkát időben képes elvégezni, holott
gyakorta ezen múlik, hogy az amúgy féltett és
nagy gonddal ápolt növények milyen állapotban várják a telet, és hajtanak ki majd jövő
tavasszal. A hobbikertészek észrevételei
alapján készített felmérésből is kiderül, hogy a
legtöbb gyeppel, egynyáriakkal, virágzó cserjékkel, sövényekkel összefüggő gondjuk
megelőzhető lenne az alaposan és időben
elvégzett őszi munkákkal.
Ha sorra veszik a teendőket, akkor rögtön
kiderül, hogy az időbeosztás miatt különösen a
hétvégi kertészkedők számára ajánlatos leltárt
készíteni. Különben a nyaralóból, hétvégi

telekről
minden
hazaindulás
családi
veszekedésbe torkolló versenyfutás lesz a
hátrahagyott munkákkal.
Gyep szinte minden kertben van. Annak, aki
egyenletes, gondozott gyepet szeretne, sokat
és rendszeresen kell dolgoznia. Elérkezett a
gyep utolsó műtrágyázásának ideje, ilyenkor
érdemes szelektív hatású gyomirtós tápot
használni. Ilyen komplexek megvásárolhatók a
barkácsáruházakban is. Kapható belőlük
gyom- és mohairtós változat. Akinek egészséges a gyepe, elég, ha kevéske, vízben oldható nitrogénnel öntözi. Néhány száz forintért
kapható olyan mini tartályos öntöző adapter,
amelyet a slag végére lehet gyorskapoccsal
pattintani. De háti permetezővel lehet
wuxálozni vagy volldüngerezni is. Aki az ősszel
gyepet akar telepíteni, annak hozzá kell kez-
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deni
a
talaj
előkészítéséhez.
Az egy hónapos
feladat
munkafázisai: trágyázás, talajforgatás,
talajegyengetés,
totális vegyszeres
gyomirtás, vetőágykészítés,
magvetés.
Munkát ad az
utolsó sövényvágás is. Ezután a nyesedéket
lombfésűvel, öntözéssel, lombporszívóval, de
magas nyomású tisztítóval is el
lehet távolítani. A rendszeresen öntözött és jó karban lévő
cserjék hajtásai még növekednek, ezért a hajtásválogatás
folytatható. Ahogy a koronaalakításra is lehet néhány
percet szánni. Az új hajtások
kívánatos helyét, állását
kötözéssel lehet beállítani. A növekedés a
hajtásvég kicsípésével megállítható. Az
örökzöldek elszáradt hajtásai bátran
kivághatók, ha nem túlságosan nagy a pusztulás, akkor maguk hamar kijavítják a hibát.
Több levélírónk kér
tanácsot a sövények
sűrítéséről,
a
sövényalkotó cserjék házi
szaporításáról. Most van
itt az ideje a félfás
dugványozásnak.
A
hajtásdugványokat hidegágyban kell gyökereztetni. A pénztárcakímélő
módszer
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lényege, hogy a
levágott - alsó
leveleiktől fosztott - hajtásokat a
kert egy rendszeresen
öntözött
félárnyékos részébe
kell laza és tápanyagban gazdag talajba ültetni. Előbb-utóbb gyökeret eresztenek. A rekorder a bujtással szaporított rododendron, gyökereztetése három-négy évig is eltarthat. Van
viszont olyan növény, amelyik
jóformán kiirthatatlan. Ilyen
például a trombitafolyondár,
amely egy átültetés után a régi
helyén maradt gyökérrészekből hoz új hajtásokat.
A rózsák is adnak ilyenkor
munkát. Már nem kell tápoldatozni, mert így elkerülhető,
hogy ősszel lágy hajtásokat növesszenek. A
tősarjak eltávolítására ügyeljenek. Aki rózsakertjét különlegességekkel akarja bővíteni,
annak most kell megrendelni a töveket,
nehogy elkapkodják a telepítési időszakban.
Az
őszig
virágzó
növényeket, így a krizantémokat,
dáliákat,
őszirózsákat
még
tápoldatozzuk, és fel kell
kötözni. A hervadt virágokat el kell távolítani,
és
a
bőségesen
virágzók bimbóit is ajánlatos gyéríteni.

18 HÁZ és KERT

Kert

Házunk kertje
tervszerűen, ésszerűen
Általában az építés befejezését követően
kezdünk csak el a kerttel foglalkozni. Ez
helytelen, mert pénzünk fogytán, a területen
építési hulladék, sitt és felfordulás. Ebből
szeretnénk lehetőleg azonnal édenkertet
varázsolni, ami természetesen nem működik.
Ha az építész-tervezővel hajlandóak vagyunk

hosszú órákat eltölteni, hogy a ház az
elképzelésünk szerint kerüljön kialakításra, így
célszerű a kerttervezőt is meghívnunk, hogy a
ház és a kert harmóniában és lehetőleg egy
időben készüljön el. Természetesen a költségvetésnek ez esetben tartalmaznia kell a
kertépítés költségeit is, így jut rá pénz. Az
építési vállalkozó ne borítsa el a területet
építőanyaggal, lommal, sőt az építés befejezését követően sitt mentesen, letakarítva
adja át azt építtetőnek.
Mielőtt tervezzük a kertet, vegyünk, vetessünk
talajmintát a területről, azt vizsgáltassuk be
makro tápanyagokra, és pH -ra (hidrogén ion
koncentráció). A talajmintavétel a terület két
átlója mentén több helyről 1 ásónyi (0 - 20 cm)
mennyiségben kezdődik. Ezeket a mintákat
össze kell keverni és kb 1-2 kg-nyi földet
helyeztetünk vizsgálat alá, ami egy átlagminta.
Még egy ásónyi mélységből (20-40 cm)
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ugyanígy még egy átlagmintát veszünk, így az
átlagmintákat bevizsgáltatjuk nitrogén, foszfor,
kálium, kalcium, magnézium és pH értékekre.
A vizsgálatokat néhány ezer forintért elvégzik a
Növény és Talajvédelmi Állomásokon, a
Corvinus Egyetemen vagy a Kertészeti
Egyetemen, stb. A betervezett növények tápanyagigényét a kerttervező ismeri, a tápanyaghiányt pótolja, harmonizálja. Sajnos a
talaj pH-ja adott, az csak nagy költséggel
módosítható, ezért csak olyan növényeket
telepítsünk, amiknek a talaj pH-ja megfelel.
Ezzel rengeteg munkát, költséget takarítunk
meg. Ezt mellőzhetjük, ha a szomszédunknál
szépen díszlő fajokat, fajtákat telepítünk.
Lehetőleg minél kevesebb örökzöldet és követ
(térburkolat) alkalmazzunk. Néhány gyümölcsfát célszerű ültetni, hogy a gyerekek, unokák
tudják, hogy mi fán terem! Bár így néhány
növényvédelmi permetezéssel számolni kell,
de a frissen szedett gyümölcs, zöldség határo-
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zottan más, jobb ízű, mint amit vásárolunk.
Ennek okán, ha van helyünk, létesítsünk egy
kis veteményest is. A növények beszerzését
célszerű faiskolákban intézni (termelő) és nem
az árudákban, garden centerekben, mert a termelőknél 1/3-ad áron kapjuk meg ugyanazt.
Bár az árudákban a világ minden tájáról származó gyönyörű dolgokat vehetünk, nem biztos, hogy igényeit ismerjük, és lehet, hogy
1-2 év alatt tönkremegy. A termelő azt tudja
területein gazdaságosan és sikeresen nevelni,
ami ott jól érzi magát. Termelőüzemet nagyobb
települések környékén biztosan találunk. Bár
egy termelő sem örül az 1-2 darabos
tételeknek, ha növényeink nagy részét nála

vásároljuk, elérve az ő nagykereskedelemi
limitjét - ez nálunk 50.000 Ft - jelentős megtakarítást érhetünk el.
Sikeres munkát, szép kertet kíván Önnek a
KERESZTÚRI FAISKOLA tulajdonosa
Szűcs Attila kertészmérnök,
növényvédő szakmérnök
Honlapunkon - www.kereszturi-faiskola.hu megtalálja aktuális ajánlatunkat.
Tel./fax: 06-1-265-1648
Mobil: 06-30-9515648

Kertészeti rendszerek
a Nimbusz Kft -től!

NIMBUSZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
H-8000 Székesfehérvár Repkény u. 1.
Tel.: +36 (22) 514-555 Fax.:+36 (22) 328-583
E-mail.: info@nimbusz-kft.hu

