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Kerti teendők a meleg napokon
Áprilisban már sok díszcserje is virágzik pl.
aranyvessző. A lombosok ültetése ebben a
hónapban továbbra is aktuális. A trágyázás
ideje is eljött, a tavaszi csapadék is segít
bemosni a földbe a kijutatott szerves/műtrágyát. Továbbra is figyeljük, az esetleges
kártevők, vagy betegségek megjelenésére a
nővényeinken, ha kell, védekezünk ellenük. A
rózsák ültetése áprilisban még aktuális lehet,
ha nem végeztük még el a metszést most
megtehetjük. Az évelőnővényeink már túl
nagyok, azokat szétválaszthatjuk és elültethetjük kertünk más részeire. A dália, kardvirág
hagymáit a földbe kihelyezhetjük. Egyik napról
a másikra nem szabad kirakni a balkonnövényeket a szabadba. Folyamatosan szoktassuk őket a kinti hőmérséklethez, fényviszonyokhoz
Májusban már sok gyümölcsfa virágba borul.
Ezzel szép látvány tárul elénk, és némelyiknek
illatát is érezni. Még mindig nem késő a lombosok ültetése, de ilyenkor már beültetéskor
jól öntőzzük be, és pótoljuk is a vízhiányt. A trágyázás most sem hanyagolható. Az évelők
igénylik a vízutánpótlást, így szükséges lehet.
A jó idő miatt erőteljesen növekszik a gyom,
ezeket viszont távolítsuk el. Balkonnövények
számára már a kinti időjárási viszonyok
megengedhetik, hogy kihelyezzük őket. A
megfelelő földkeverékben szépen fejlődnek,
rendszeres öntözés mellet. A tavaszi hagymások ilyenkor virágoznak el, virágzás után a talajba hagyjuk őket. A szobanövények esetében
szükséges a szellőztetés, rendszeres öntözés,
a tápanyag utánpótlása. Némelyik szobanövényünket melegebb napokon a szabadba
ki tehetjük, de ne rakjuk tűző napra.
Júniusban már igazi nyári idő van, ilyenkor már
a rózsák is erőteljes növekedésnek indulnak
és bimbóznak. Lombos növényeink számára
növekszik a vízutánpótlás szüksége, főleg

azoknál a nővényeknél, amit az évben ültettünk. Évelőink folyamatosan virágoznak, a
gyomokat folyamatosan el kell távolítsuk. A
rózsák már folyamatosan virágoznak, az
elvirágzott részeket vágjuk le, hogy újabb virágok fejlődhessenek. Balkonnövényeink
számára rendszeres öntözés szükséges a
nagy meleg miatt kora reggeli vagy esti órákban. A lombot lehetőleg víz ne érje mert
megéghet a nővény. Rendszeresen tápoldatozzuk a nővényeket. Sok korán érő gyümölcs
ilyenkor már beérik pl. cseresznye, málna
Júliusban már tombol a nyár, az öntözés
elengedhetetlen, de csak a reggeli/esti órákban. A lombosok folyamatos öntözése mellett,
időnként trágyázhatjuk is őket. Figyeljük
nehogy betegség, vagy kórokozó támadja meg
nővényeinket. Évelők esetében az elvirágzott
részeket visszavághatjuk, így még újabb
virágzásra is számíthatunk. Az öntőzést ne
hanyagoljuk. Balkonnövényeink rendszeres
öntözése szükséges, az elvirágzott részeket
vágjuk le. Vízben higított tápanyag utánpótlás is
szükséges ilyenkor. Augusztus az utolsó igazi
nyári hónap, amikor még kertünk is szépen
díszlik a sok nyíló virágtól. A nagy meleg miatt
a rendszeres öntözés most is szükséges. Az
évelőket elvirágzás után vágjuk vissza, folyamatosan távolítsuk el a gyomokat. Balkonnövények esetében még mindig szükséges a
folyamatos vízutánpótlás, az elvirágzott
részeket távolítsuk el. A megjelenő gyomoktól
tisztítsuk meg őket. Folyamatosan érnek be
gyümölcseink. Vízutánpótlás is még szükséges. Szobanövényeinket kíméljük meg a
nagy melegtől, esetleg hűs helyre kirakhatjuk
őket a szabadba, de amelyik nővény kedveli a
tűző napot azt értelemszerűen napra is
rakhatjuk. Rendszeresen öntözzük őket,
figyeljük, hogy betegségek vagy kártevők nem
támadták-e meg nővényeinket.

Florasca földkeverékek
Vegasca földkeverék
Hansági tőzeg
Komposztált marhatrágya
Cofuna
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A feng shui és az illatos kert kapcsolata
feltétlenül felkelti a figyelmünket - ahogy a
mérésekből tudjuk, már 30 millisecundum után!
A figyelem elevenséget és fokozott éberséget
jelent. Egy illat hatását ezért különösen intenzíven éljük meg. A jázminillatot reggel könnyűnek és tisztának fogjuk mondani, de este már
nehéznek és édesnek, talán csábítónak is
találjuk. A jázminillat a gondtalan időkre
emlékeztet, amikor még nem voltak korlátok. A
jázminillóolajnak a hálószobában erotizáló
hatása van, aktiválhatjuk vele párkapcsolatunkat.
Kínának nagy hagyományai vannak a kertkultúrában. A kert célja abban állt, hogy vidámságot keltsen, de ne szórja szét a gondolatokat,
hanem fogja össze őket. A fák, a bokrok és az
illatos növények időtlen és elgondolkodtató
tájról gondoskodnak. Két világnézet uralkodik e
Az illatos növények az érzéki élmények oázisává
változtatják a kertet. Növények nélkül az emberek nem élhetnek, hiszen emberemlékezet
óta termesztjük a növényeket. A növénytermesztés kultúrája évezredes hagyomány,
melyet az ember folyamatosan ad tovább utódainak. Minden illat, melyet észlelünk, emlékeket idéz bennünk, mert életünk fontos eseményeit mindig kíséri egy bizonyos illat. A természetes illatok az életenergia információhordozói. Minden illat, melyet először érzünk,
téren, így a taoizmus azt kutatja, hogyan
illeszkedik be az ember a legjobban a világba,
míg a konfucianizmus az emberek közti kapcsolatokra összpontosít. A teaceremónia
rituáléjánál a kert fontos szerepet játszik. A
növények gyógyászati alkalmazása Kínában
mindig jelentős volt, de ma már Európában is
fellendülőben van, így hazánkban is. A távolkeleti gyógynövényeket nagy precizitással
használják. Minden növényt íz, energetikai
hatás, szervi-szöveti megfelelés és speciális
hatás szerint sorolnak be. Ma a hagyományos
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kínai orvoslás nyugati gyógynövényeket is alkalmaz, ahogy Európában is használnak számos
délvidéki, illetve más földrészről származó
gyógy- és fűszernövényt.
Krisztus előtt 1500-ban, mikor az ókori egyiptomiak civilizációja a virágkorát élte, állítólag 700
féle növényi orvosságot készítettek. Így például
már étkezés előtt is italpoharat adtak aperitifnek.
Ebben felmelegített, szárított és friss gyógynövények, fűszerek és esszenciák voltak. Az
egyiptomiak nagyszabású illatos kerteket
létesítettek. A fáraók rózsavizes tavaknál
időztek, és a sírjukba illatedényeket helyeztek
„útravalóként a túlvilágba”.
A rómaiak még nagyobb rózsakerteket létesítettek. Ahhoz, hogy fedezni tudják irdatlan nagy
rózsavirágszükségletüket, egyfajta üvegházat
fejlesztettek ki, melyben meleg vízzel gyorsították meg a rózsák virágzását. Árkokat ástak a
rózsaágyások köré, melyeket naponta kétszer
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töltöttek meg meleg vízzel, hogy több rózsavirágot nyerjenek. Krisztus után 23 - 79 között
idősebb Plinius római szerző már 37 könyvet írt
a természet történetéről, melyek évszázadokon
át alapműnek számítottak. A XVI. És a XVII.
Században csoportosították először a
növényeket gyógyhatásuk szerint. Minden korban tudatosan alakították a kerteket, de mindig
azzal a gondolattal, hogy bizonyos hasznot húzzanak belőle - legyen az teakert, zen-kert,
angolkert, rózsakert vagy veteményeskert. A
kert mindig, mindenütt fontos szerepet játszott
az ember életében.
A kerttervezésnek ma új szempontokat ad a
feng shui. Tudatosan alakítjuk kertünket, hogy
életünk bizonyos vonatkozásait aktiváljuk vagy
kiegyenlítsük. Bizonyított dolog, hogy a
kellemes illatok hatására ellazulunk, de
ugyanakkor nyitottak maradunk az illatok széles
palettája számára. Az illatoknak pszichikai-energetikai hatásuk van. Lehetnek nyugtató, földhöz
kötő, harmonizáló, lazító, erotizáló, depresszióoldó, vidító, élénkítő, könnyű és levegős
hatásúak. A növényvilágnak csak alig egyharmada termel illatanyagokat!
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Gyomok felismerése kertünkben
Minden hobbi kertész rémálma a kert
kártevőinek rongáló hatása. A hobbi kertészek
egyik kedvelt terméke a gyep, melyben hajlamos sűrűn megjelenni a gyom, különösen
abban az esetben, ha nem kezeljük, tápláljuk
megfelelően a kerti füvet. Igen ám, de a
gyomokat fel is kell ismernünk, nem elegendő
az a tudás, mely azt mutatja meg hogyan
védekezzünk ellenük.
Most igyekszünk egy kivonatos gyűjtemény
formájában ízelítőt adni, mely gyomok mikor
jelenhetnek meg az év ezen szakában.

A tyúkhúr kétszíkű, egyéves növény, mely a
kertekben, utak szélén, gyümölcsösökben
vagy nedves élőhelyeken közönséges
gyomként jelenik meg. Mechanikai gyomirtással tudunk ellene védekezni, vagy talajtakarással tudjuk megelőzni kifejlődését. Az árvacsalán kétszíkű növény, mely nedves és

félárnyékos kertekben szeret megjelenni. De
fellelhető erdei gyomtársulásokban is. A
csalánra emlékeztető gyomnövény ellen
hasonlóan védekezhetünk, mint a tyúkhúrral
szemben. A pásztortáska gyakori útszéli gyom,
hasonlóan a kétszíkű veronikához, mely parlag
területeken és árnyas ligetekben bukkan fel. A
védekezés esetükben sem más, mint az előbb
felsorolt gyomok esetében. A gyermekláncfű
gyepekben gyakori, melyet kétszíkű gyomirtóval, vagy acatolóval történő gyomlálás segítségével tudunk megszüntetni. Előfordulása
talajtakarással csökkenthető.
Májustól jelenik meg a mezei árvácska, melyet
szántókon, és főleg savanyú talajjal rendelkező
talajon, kertekben találunk. A ragadós galaj
nitrogénben gazdag üde talajon, akácosban,
míg a bükköny gyepekben találja meg számításait, ugyanitt találja meg számításait a bürökgémorr is. A vérehulló fecskefű erdőszélén
jelenik meg, de megtalálható árnyas kertekben
vagy akácosban. Ő azonban gyógynövény,
melynek tejnedve szemölcsirtó hatású.
Érdekes az egynyári perje előfordulási helye,
mely kocsi nyomokban gyakori, de taposott
gyomtársulásokban is megtalálhatjuk. Az egynyári perje kertekben nem okoz gondot,
fűmagkeverékek alkotója. Hasonlóan nem
okoz gondot a kertekben a pipitér, mely a
kamillához hasonló gyom, gyakran össze is
keverik vele. A májusi gyomok ellen alapvetően
gyomirtók segítségével tudunk védekezni,
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megelőzni kifejlődésüket döntően talajtakarással tudjuk. A májusi gyomok közül külön kiemelendő a madársóska, mely nehezen irtható
gyom. Terjedését kifejlődése lején kell
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megakadályozni, mert magról és legyökeresedő szártagjairól gyorsan terjed. A
madársóska parlag területeken a leggyakoribb.
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Küzdelem a gyomok ellen
csökkentő talajárnyékolás hatására jótékonyan
csökken a gyökérzóna felesleges vízpárologtatása, aminek száraz tavaszon, szűkös vízellátás, illetve öntözési lehetőség hiányában van
nagy jelentősége. Ezért érdemel ez a művelet
ismételt figyelmet. A szokásos metszéseken
már túljutva, érdemes még újólag a fák
koronáját átvizsgálni és a metszések szükség
szerinti kiigazítását elvégezni. A csak most
felfedett száraz ágak, csonkolt, sérült részek
eltávolítása se maradjon el és a túl hosszúnak
A hobbi kertészek egyre nagyobb része takarít
meg időt és energiát azzal, hogy a gyomirtós
gyeptrágya használatával kombinálja a gyeptrágyázás és gyomirtás folyamatát. Már 10 °C fok
feletti hőmérsékleten használható, mely egyszerre szab gátat a gyomok kialakulásának és
látja el tartósan tápanyaggal a gyepet. A
gyomirtás következtében megmaradt foltokat
gyorsan benövi a fű. A gyomirtó szer és a
gyeptrágya kombinációja minimális energia- és
időráfordítással maximális eredményt biztosít:
pázsitja élénkzöld, sűrű és gyommentes lesz!
Az április már valódi tavaszi hónap, s egyik tennivalót követi a másik ilyenkor a kertben. A
korábban felásott és eddig még el nem gereblyézett területrészeket, de az újabb ásásokat
is most már feltétlenül el kell egyengetni, a
nedvességvesztés csökkentése érdekében. A
gyomos talaj folyamatos kapálását is mindig és
haladéktalanul
kövesse
gereblyézés.
Ugyancsak a vízvesztés érdekében fontos
különösen az ősszel és tavasszal telepített
facsemeték, bokrok, esetenként a rózsatövek
talajárnyékolása is. Lényege, hogy a töve
környékén mintegy fél méteres sugarú körben,
lehetőleg szerves trágya kerüljön elterítésre a
talaj felszínén, legalább pár centiméter vastagon. Trágya hiányában megfelel a tőzeg, komposzt is, végső esetben elég egy nagy
műanyag fóliadarab. A gyomosodást is

talált vesszők is még megkurtíthatók. A
szőlőtőkék törzsrészét és karjait még rügyfakadás előtt a támrendszerhez kell kötni,
lehetőleg rugalmas anyaggal. A korábban
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készült, nem elég rugalmas kötözőanyag miatt
bevágódott kötéseket el kell távolítani és szükség esetén újjal pótolni. A szőlőnyesedék, a
venyige se legyen már a tőkék között. A szőlő
mostanában gyakran előforduló szívó kártevője a szőlő levélatka. Meg kell kezdeni a
védekezést, mert a termést igencsak megritkítja. Esedékes az elsősorban hajtásfejlődést
serkentő, tápláló pétisó vagy a még jobb
ammóniumnitrát, esetleg másmilyen nitrogén
műtrágya adagolása. Ebből az évelő zöldségek
és
a
virágtövek
közé
is
négyzetméterenként 2-3 dkg-ot elegendő
kiszórni. A műtrágyát akár kis
lapáttal vagy gumikesztyűs
kézzel is ki lehet szórni minél
egyenletesebben és lehetőleg
úgy, hogy az erre érzékeny levelekre ne kerüljön. Dupla
mennyiség szórható ki a gyümölcstermő és díszítő bokrok
vagy fák területére. A nitrogén
műtrágya kiszórását lehetőleg
azonnal kövesse sekély bekapálás,
különben hatóanyaga elbomlik, kárbavész. A kapálás ilyenkor egyben a
már mutatkozó gyomokat is írtja. A
kapálást most is kövesse a talajfelszínt
elzáró és ilyen módon a vízvesztést mérséklő gereblyézés. Az évelő zöldségek, virágok
sorközeinek már ismételt átkapálása utáni
gereblyézése se maradjon el. Ha a tavaszi
ültetésű bokrok, facsemeték még nem
mutatják a megeredés jeleit, vagyis nem duz-
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zadnak a rügyeik, akkor ezeket ismételten
is ajánlatos bőségesen beöntözni
tövenként legalább 5-10 liter vízzel.
Ezenkívül a facsemeték törzse becsavarható lazán újságpapírral,
nedvszívó szövetcsíkokkal is,
amit gyakran kell megnedvesíteni az eredés segítése
érdekében. Retek még
most is vethető, esetleg
borsó és spenót is. A
csemegekukorica
talaját legalább elő
kell készíteni a
vetéshez, ha erre
még nem is
kerül
sor.
Arasznyi távolságra,
kapával
húzott
sekély árkokba, akár már ismételten
is vethetők azoknak az egynyári
virágoknak a magvai, amelyek kevésbé
melegigényesek és helybevetést igényelnek,
mert az átültetést - palántázást - kevéssé viselik el, a többnyire karógyökerük miatt. Ilyenek a
különféle díszmákok, búzavirágok, nyári
őszirózsafélék és a kenyérbél-, illetve a
körömvirág. Utánuk még vethető pillangóvirág,
az afrikai aranyvirág, a kínai szegfű, a dísznapraforgó, a csodatölcsér, a sarkantyúka és
más, hasonló társaik. Az elvetett virágmagvak
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területét sem szabad hagyni begyomosodni és
a talajfelszín keményre száradását is meg kell
előzni óvatos átkapálással. A sűrű vetésből
kelt, már megfogható méretű növények
ritkítása pár centiméteres térállásra, ritkítással
kiszedettekkel az esetleges hiányok pótlása
ugyancsak most időszerű. A már viruló
virághagymák szemrevételezésekor közülük ki
kell szedni és legjobb megsemmisíteni azokat,
amelyek feltehetően valamilyen fertőzés
következtében feltűnően torzak, görbültek,
rongyolódott levelűek, vagy egyéb módon
láthatóak betegek. Visszamaradva ugyanis
egészséges társaikat tovább fertőznék. A kerti
gyepfelület kopasz, kipusztulás miatt kisebbnagyobb foltokban mutatkozó hiánya legegyszerűbben magvetéssel pótolható, miképpen
az új füvesítés is sorra kerülhet már. Ehhez

előzetes jó nagy adagú trágyázással és gondos, mély talajműveléssel történő helyes talajelőkészítésen kívül jó minőségű fűmag és
négyzetméterenként 30-50 grammnyi elvetése
szükséges a kedvezően sűrű fűállomány kifejlődéséhez. A gyepből a gyomokat, legalábbis
a termetesebbeket sorra el kell távolítani
lehetőleg maradéktalanul. Akár kézzel egymás
után lehetőség szerint tövestől kitépdeshetők,
feltéve, hogy még csak kevés van belőlük.
Gyomkiszúró szerszámmal ez a munka sokkal
könnyebb és haladósabb is. Elmulasztani ezt
azért sem szabad, mert később nehéz lesz a
gyomoktól a gyepet megközelítően mentesen
tartani. Ez pedig nemcsak a füves felület
mutatósságának, hanem a tartósan szép, jó
állapotú megmaradásának is egyik alapvető
feltétele. Megéri tehát a ráfordított időt és
munkát!
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Az üde gyep karbantartása
A hosszú telet követően végre kitavaszodott, a
réteken és a legelőkön kizöldült a fű és a kerti
pázsit is üde zöld a lehullott eső és a változékony, hűvös idő hatására. Az április kora
nyár pedig felgyorsította a folyamatot. Az azonban már problémás feladat, hogy a gyep egész
szezonban üde, egyenletes és smaragdzöld
legyen. Ehhez viszonylag sok munkára és
ráfordításra van szükség. Szép gyepet fenntartani nem olcsó dolog! A legfontosabb a gyep
rendszeres nyírása. Kézi vagy motoros
fűnyírógéppel 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 öntözőrendszerrel 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 tavasszal, feltétlenül szükség van

a trágyázására. Bár más cikkeinkben
foglalkozunk vele, itt sem mellőzhetjük a
gyomok problémáját. 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! És május közepéig még lehet új
gyepet is telepíteni!
A télen kifagyott, kitaposott részeket távolítsuk
el és áprilisban ideje, hogy fűmagot
vessünk/pótoljunk. A fűmag vetése előtt a talaj
előkészítése ugyanakkor nagyon fontos.
Májusban még mindig pótolhatjuk fűmaggal
gyep területeinket. Rendszeresen öntözzük,
és nyírjuk, a gyomokat távolítsuk el a gyep
területéről. Rendszeresen vágjuk a füvet, de
ne túl kicsire, mert kiéghet. A folyamatos
vízutánpótlás is szükséges vagy a kora reggeli
órákban, de inkább este. Júliusban műtrágya
formájában trágyázhatjuk is, de jól öntözzük
be, mert kiégeti a füvet. Augusztus derekán
még folyamatosan nyírjuk, esténként öntözzük,
míg a hónap végére már alkalmas
fűmagvetésre a terület.

