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CSIGAINVÁZIÓ A KERTBEN
A gondos hobbikertésznek időben kell megelőzni a csigainváziót. Most 
még könnyebb felvenni a harcot ellenük, mint májusban vagy júniusban, 
amikor legjobban fenyeget.

Csiga egykor és ma

Mielőtt „ágyúval lőnénk”, fel kell tér-
képeznünk, vajon mi vezetett oda, 
hogy ezek az állatkák annyira meg-

nehezítik az életünket a kertben.
Egyrészt a spanyol házatlan csigák (mezte-
lencsigák vagy csupaszcsigák) a múlt század 
60-as éveiben kerültek Ausztriába élelmiszer-
szállítmányokkal, ahol az esős nyaraknak kö-
szönhetően elterjedtek és szaporodtak, és ha-
marosan nálunk is megjelentek.

Másrészt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
kertek ápolása az utolsó évtizedben jelentősen 
megváltozott. Korábban az agrárgazdaságok-
ban és a lakókertekben szokás volt tyúkokat tar-
tani - és mint „utolsó vendégnek”, szabad volt 
ősszel a kertben takarítani: a csigatojások és 
kisebb csigák az ínyencfalataik közé tartoztak. 
Aki a tollas jószág hajnali ötórai kukorékolásá-
ról inkább lemondana, annak a kertet egyszerű-
en, természetesen kell berendeznie és ápolnia.
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Az országban elsőként Szombathely vezetése vállalta, hogy kísérleti jelleggel helyi 
szinten elindítja a bérlakás programot.

A privatizáció nyomán torz lakáshasználati struktúra alakult ki: rengeteg a magántulajdonú, 
viszont kevés a bér- és szociális bérlakás az országban. A bérlakáshiányra a Szociális Lakásügy-
nökségek (SZOL) rendszerének bevezetése jelenthet megoldást.
A külföldi mintán alapuló elképzelés lényege: összekötni az üresen álló ingatlanok tulajdono-
sait és a potenciális bérlőket úgy, hogy a kockázatok – és így a költségek – mindkét fél 
számára a minimálisra csökkenjenek. Hiszen ez most a szerződéskötések legfőbb akadálya. 
Az üzleti modell lényege egy országos ügynökségi hálózat létrehozása, amely összeköti a 
keresletet és a kínálatot. A tulajdonos valamivel olcsóbban bocsátja az ügynökség 
rendelkezésére a lakást, a szervezet cserébe vállalja, hogy beszedi a lakbért, és rendszeresen 
ellenőrzi a lakás állapotát.
Az országban elsőként Szombathely vezetése vállalta, hogy kísérleti jelleggel helyi szinten 
elindítja a programot. Ennek oka, hogy van ugyan 160 üres önkormányzati bérlakás, ám azok 
lakhatóvá tételéhez több mint 200 millió forintra volna szükség.
Az elfogadott koncepció szerint a lakástulajdonosoktól az önkormányzat bérelné majd az 
ingatlant, a piaci árnál hozzávetőleg 10 százalékkal olcsóbban, cserébe azonban a nem�zetési 
kockázatot átvállalnák, és minimum 36 hónapra szerződnének.
A városnak a számítások szerint egy család lakhatásának megoldása 300 ezer forintba kerülne 
majd évente a helyi hatóság kalkulációi szerint. A koncepciót a város közgyűlése elfogadta, 
arra 27 millió forintot elkülönítettek. Ha sikerül az ütemtervet tartani, akkor július elején 
próbajelleggel, körülbelül 30 lakással indulhat a program.

Forrás: hvg.hu

Nyáron indulhat a kísérleti
bérlakás-program
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A csigák természetes ellenségei

• A szárazon rakott fal (kőfal, amelyet nem tart 
össze beton) valóságos paradicsom a csigák el-
lenségeinek, például a gyíknak vagy a törékeny 
kuszmának.
• A sövények és virágos cserjék alatt maradt 
lomb búvóhelyet nyújt a futrinkának, amely 
nagy csigapusztító.
• A levágott ágak maradjanak a kert szélein - ott 
elbújhat a sün.
• A kellemetlen nyálkás állatok következetes 
begyűjtése esténként és reggelente nemcsak jó 
testmozgás, hanem a legjobb megelőzés is.

A vegyszeres védekezés

• Ha valahol mindent lerágtak a csigák, akkor a 
hobbikertészek többsége csigaporhoz nyúl.
• Fontos, hogy csak „környezetbarát” csigaport 
használjunk!
• A szert szét kell szórni az adott felületre, majd 
be kell öntözni.
• Ne várjunk arra, hogy az elpusztult csigákat 
megtaláljuk. Behúzódnak a talajrepedésekbe és 
ott pusztulnak el.
• Már most, kora tavasszal alkalmazzuk, mert a 
csigák nagyon szívesen elfogyasztják a kiszórt 
granulátumot.
• Ügyeljünk arra, hogy csigaölő szer ne kerül-
jön a fogyasztásra szánt zöldségek, gyümölcsök 
közelébe. Forrás: edenkert.hu
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MIÉRT SÁRGA A SÁRGARÉPA?
Több kertészeti szakkönyvben olvashatjuk, hogy a sárgarépa eredetileg nem na-
rancssárga volt. Az első termesztett sárgarépák színe lila, citromsárga vagy fehér volt, 
a narancssárga csak később jelent meg.
De hogyan, és miért? Erre a kérdésre egyik könyv sem adott választ. Végre Jamie és 
Adam (Az Állítólag c. műsor vezetői a Discovery csatornán) megválaszolták a blogjukban:

„A sárgarépa azért narancssárga, mert a narancs is narancssárga.”

Nos, ettől nem lettünk sokkal okosabbak, de 
a történet annál érdekesebb.

A rómaiak által Kr. e. 35-ben alapított dél-francia 
kisváros, Arausio nevét eredetileg ‚Aurenja’-nak 
ejtették. Valószínűleg ebből lett az orange, mikor a 
franciák a perzsa ‚narang’-ot határozatlan névelő-
vel ‚un naranj’ –nak mondták, majd a névelőt egy-
szerűen lecserélték az ’or’= arany szóra. Így isme-
rősebben is hangzott, meg értelmes is lett. Amikor 
hallgatag herceg, Nassau-Dilneburgi Vilmos 1544-
ben megörökölte az Orániai hercegséget, felvette 
az Orániai Vilmos (William of Orange) nevet. Ő 
lett a németalföldi szabadságharc vezetője.

Ebben az időben a hollandokat tartották Eu-
rópa legnagyobb répatermesztőinek. A répa 
színe akkor még lila, citromsárga vagy fehér 
volt. A 17. században aztán egy nagyobb béta-
karotin-tartalmú fajtát nemesítettek ki, ez volt 
az első narancssárga sárgarépa. A holland far-
merek Orániai Vilmos tiszteletére elkezdték 
nagyban termeszteni az új narancssárga színű 
fajtát, így a hagyományos fajták visszaszorultak. 
Politika és divat - ki gondolta volna?

Ma már az eredeti színű répák számítanak ritka-
ságnak. Sajnos, pedig ezek a színes répák remekül 
feldobják a salátákat. A következőkben 5 fajtát mu-
tatunk be, amelyeket érdemes elvetni a kertünkben:
1. ‚Cosmic Purple’ A sárgarépa héja élénk lila, a 
belseje pedig narancssárga. Zamatos, édes fajta. 
Egy másik lila színű fajtát a ‚Purple Dragon’-t is 
beszerezhetjük internetes áruházakban.
2. ‚Atomic Red’ Ezek az élénk piros sárgarépák akár 
20 cm-esre is megnőnek, és nagyon ízletesek. Meg-
főzve édesebbek, de nyersen is nagyon finomak.
3. ‚Snow White’ A forgalmazók szerint ez a fajta 

volt a legnépszerűbb a középkorban, és ma is 
egyre több helyen termesztik. Krémfehér színű, 
ropogós húsú fajta. Megfőzve és nyersen egy-
aránt nagyon finom.
4. ‚Lunar White’ Ennek a fajtának krémfehér 
színe és enyhe íze van, igazi csemege.
5. ‚Amarillo’ Ha citromsárga színű fajtát szeret-
nénk, akkor az ‚Amarillo’ a legjobb választás. A 
gyökér akár 20 cm hosszú is lehet, a húsa na-
gyon édes.
A hagyományos fajták közül nálunk ezek a leg-
gyakoribb konyhakertben termeszthetők:
Nantesi: narancssárga színű, jó terméshozamú, 
édeskés ízű.
Ibiza: vörös színű, kiváló ízű fajta.
Párizsi vásár: narancssárga színű, rövid, göm-
bölyded formájú, finom ízű, korai fajta.
Duwicki: narancssárga színű, apró, gömböly-
ded fajta.
Amsterdami: narancssárga színű, hengeres 
gyökerű fajta.
Kerti (Marktgärtner): Narancssárga színű, 
hengeres testű fajta.
Chantenay: Hosszú tenyészidejű, jól tárolható, 
narancssárga színű fajta, széles vállal. Hosszúsá-
ga 22-30 cm. A kötött talajokon is bőven terem.
Vörös óriás: Narancssárga színű, a nevéből is 
kitűnik, hogy hatalmas fajta.
Flakker: Narancssárga színű, széles vállú fajta.
Aki mégis szeretné kipróbálni a különleges szí-
nű fajtákat, rendelhet vetőmagot itt.
Aki pedig ismer más rendkívüli sárgarépát, osz-
sza meg velünk a tapasztalatát!

Forrás: edenkert.hu
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ILLATOS NÖVÉNYEK A LAKÁSBAN VAGY AUTÓKBAN

A kávét a törökök hozták Európába. A tea is 
jól ismert élénkítőszer, de saját kertünk-
ben is sokféle frissítő illatot találunk. A 

régi parasztkertek illatos növényeit (pl. a Boldog-
asszony tenyere) inkább gyógyításra, mint ételíze-
sítésre használták.

Sok mai dísznövényünk eredetileg gyógynövény 
volt: a borsmenta, a fodormenta, az ürömcserje, a 
citromfű, a levendula, a balzsammenta, a gilisztaűző 
varádics vagy az izsóp. Jó illatuk ma is biztosítja he-
lyüket a gyógynövényágyásban, és gyakran nem is 
tudjuk, eredetileg mire is használták őket.

Illatos levelek
Az Alpok térségétől egészen az Északi-tengerig szo-
kás volt, hogy a parasztasszonyok imakönyvükbe 
könyvjelzőként egy-egy szál ürömcserjét, nehéz-
szagú rutát vagy aromás izsópot raktak. Lehet, hogy 
ezek illata segítette őket, nehogy prédikáció alatt el-
bóbiskoljanak az állandó nehéz munka miatt.

A balzsammentát sokhelyen Boldogasszony te-
nyerének vagy mentájának (olykor még bazsamint 
banyafűnek is) hívják (Chrysanthemum balsamita 
syn. Tanacetum). Ennek az egyre inkább feledésbe 
merülő növénynek az ezüstös zöld leveleit a pa-
rasztasszonyok szintén könyvjelzőnek használták 
az imakönyvben. Régi időkben ovális, fodormenta 
illatú leveleivel az öblítővizet is illatosították.

A friss, kellemes balzsamillat akkor érezhető, ha 
a leveleket ujjaink között szétmorzsoljuk; az illat 
a növény szárítása után is megmarad. A boldog-
asszony tenyere ezért illatos potpurrik kedvelt al-
kotóeleme, vagy ruhásszekrények illatosítására is 
használható.

Autóillatosítók
Manapság az autókban légfrissítők egész erdeje fi-
tyeg, pedig az illékony szerves vegyületek gyakran 
csak fejfájást, nyálkahártya-irritációt vagy allergiát 
okoznak.

A brit Royal Automobile Club tanulmánya sze-
rint a kamilla, a jázmin és a levendula illata az 
autóban veszélyes, mert túlságosan ellazítja a ve-
zetőt. A frissen vágott fű szaga is kockázatot je-
lenthet, ugyanis a szabadság érzetét kelti, aminek 
következtében jobban ráléphetünk a gázpedálra.

Ezzel szemben vannak koncentrációt fokozó 
illatok: a citrom és a kávé, amelyek ébren tartják 
a figyelmet. A fahéj is erősíti az összpontosító ké-
pességet, a borsmenta illatától pedig kevésbé lesz-
nek ingerlékenyek az autóvezetők.

Jó tanács: Ha szeretjük az illatos leveleket, min-
denképpen adjunk helyet a kert egyik sarkában 
a szerény kinézetű boldogasszony tenyerének, 
amelynek virágai a százszorszépre hasonlítanak.

Illatosítók
Lakásillatosítók

Szívesen vagyunk ott, ahol kellemesek az illatok, 
és illatokat használunk, hogy környezetünk még 
otthonosabb legyen.

Füstölők
Amikor az emberek még nem tudtak desztilláció 
útján illateszenciákat nyerni, „per fumum” (lati-
nul: „füstön át”) jutottak hozzá: faágakat, gyantát 
és gyógynövényeket tettek forró kövekre vagy a 
parázsba. A füstölés egyfajta „illatos posta” lett, 
amellyel kívánságokat és imákat küldtek az égbe 
az istenekhez. Hosszú téli éjszakákon a sivító je-
ges szél hangjából az elveszett lelkek után kutató 
démonok kísérőzenéjét hallották ki. Ez ellen gon-
dolták hatásosnak pl. a füstölési szertartást. A füs-
tölés egyre célzottabban szolgált vallási, mágikus 
és gyógyító célokat. Már a perzsák, a görögök és 
a rómaiak is erős illatú ágakat égettek a betegszo-
bákban vagy járványok kitörésekor, hogy elűzzék 
a rossz okozóit.

Permetezők, illóolajok
lllatlámpák és -permetezők ma már mindenhol 
kaphatók, amelyekkel nagyon könnyű kellemes 
illatokat hazavinnünk. Léteznek már természetes 
illóolajokat tartalmazó dezodorok. Ha ezekkel 
illatosítjuk a lakást, a járványos időkben csök-
kenthetjük a levegőben levő kórokozók számát, 
és légúti fertőzéseknél is sikerrel alkalmazhatók. 
Az aromaterápia erre az évezredes tradícióra nyú-
lik vissza. Finom illatgyertyák, parfümök vagy 
potpourrik még a legszerényebb helyiségből is 
vonzó szalont varázsolnak. Ha megfelelően visz-
szafogottak az illatok, akkor nem is egy kimondott 
illathoz kötjük az adott helyiséget, hanem csupán 
a kellemes légkör marad meg bennünk.

Kellemes illatú füstölőkeverék
• 1 rész üröm • 1 rész angyalgyökér
• 1 rész fenyőgyanta • 1 rész zsálya
• 1 rész boróka
Egy hőálló edénybe töltsünk homokot, és tegyünk 
rá égő füstölőszenet. Amikor már parázslik, szórjuk 
rá a növényeket.

Forrás: edenkert.hu
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ITT A SZEZONJUK!
SPÁRGA ÉS ÚJKRUMPLI!

A spárga felhasználásának csak a fantázia szab határt: a főtt zöldséget meglocsolhat-
juk olvasztott vajjal, megszórhatjuk vajban pirított zsemlemorzsával, tálalhatjuk hollan-

di mártással, nyers vagy füstölt sonkával, sültekkel, lángossal vagy újkrumplival.

A spárga évelő növény, telepítés után 15-20 
évig képes teremni. Zsenge, megvastago-
dott hajtásai fogyaszthatóak. Színe alap-

ján megkülönböztetünk halványított (halványító, 
vagy fehér), lila és zöld spárgát. A növény szárát 
jól emészthető rostok alkotják, tápanyagokban is 
rendkívül gazdag növény. Kivételesen alacsony a 
kalória- és koleszterin tartalma, ami jó hír azok 
számára, akik szeretnének formában maradni. A 
hajtások nagy része, 93-95 százaléka víz, a mara-
dék szárazanyag igen kevés kalóriát képvisel: 100 
gramm spárgába mindössze 20 kalória szorult. 
Kifejezetten kevés benne a cukor, 100 grammban 
összesen 4 gramm szénhidrát van.

A hajtások A-, B1-, B2-, C- és E-vitaminban, 
folsavban gazdagok. Zsírtartalma jelentéktelen, 
nem tartalmaz koleszterint. Sok értékes amino-
savat, köztük aszparaginsavat is tartalmaz. Tar-
talmaz kalciumot, foszfort, vasat, sok káliumot, 
viszont nátrium tartalma alacsony. A nyomelemek 
közül ón, szilícium, molibdén van benne. A zöld 
klorofillban gazdag, több benne a C-vitamin és a 
karotin, mint a halványított változatában, ezért 
táplálékként is értékesebb. Emellett a zöldspárga, 
szemben a halványítottal, tartalmaz 0,03-0,06% 
rutint és 25 mg protodioscint is.

 
A spárga gyógyító ereje

Gyógynövényként elsősorban vízhajtó és vesekő-
eltávolító hatása ismert, vízhajtóként, áttételesen 
a szívet tehermentesítve, a keringésre is jótékony 
hatással van. Ugyancsak vízhajtó tulajdonságával 
van összefüggésben, hogy segíti a szervezet mé-
regtelenítését. Szárított porát fogfájás kezelésére is 
használták. Kedvezően hat a belső elválasztású mi-

rigyek működésére, és enyhe hashajtó hatású. Túl-
zott fogyasztása nem javasolt köszvényes és vese-
köves, illetve erre hajlamos emberek részére. Ezek 
alapján nem csoda hát, hogy a növényről ilyen hí-
rek keringenek, és a zöld változat magas klorofill, 
ásványi anyag és vitamin tartalma alapján valóban 
rendkívül jó antioxidáns is. Ezek hatását leginkább 
akkor használhatjuk ki, ha a zsenge spárgát nyer-
sen fogyasztjuk. A nyers spárgalé egészséges, 4-5 
hajtásból zöldségcentrifugával fél csészényi nyer-
hető. (Legjobb az alacsony fordulatszámú prés, 
mely kevésbé oxidálja a kinyert lét.)

Együk az újkrumplit!
Bár hagyományosan a burgonya az egyik leg-

főbb táplálékunk, az egészségtudatos fogyasztók 
nem szívesen fogyasztják, hízlalónak tartják és 
hajlamosak száműzni étrendjükből ezt a fontos 
tápanyagforrást. A burgonya jó hírének visszaál-
lításában segíthet az Amerikai Kémiai Társaság 
(ACS) most zajló éves konferenciáján ismertetett 
kutatás, amelynek eredménye szerint a burgonya 
- egyéb kedvező tulajdonságai mellett - még vér-
nyomáscsökkentő hatással is bír.

 Persze ne a bő zsiradékban sült hasábburgonyá-
ra vagy a chipsekre gondoljunk, hanem a minél 
természetesebb formában, olaj vagy zsír nélkül 
megpárolt krumplira. Ha ugyanis a krumplit nem 
bő zsírban vagy olajban sütjük, hanem zsiradék 
nélkül - például mikrohullámú sütőben - meg-
pároljuk, akkor megőrizzük a benne lévő értékes 
vitaminokat és ásványi anyagokat, és nem túl 
magas energiatartalmú (egy közepes krumpli kb. 
110 kcal), tápláló eledelt kapunk. A különlegesnek 
számító színes húsú (lila, kék, vörös) burgonyák 
ráadásul igen nagy mennyiségben tartalmaznak 
jótékony hatású antioxidánsokat is, ezért fogyasz-
tásuk a szív- és érrendszerre különösen jótékony 
hatást gyakorol.

A spárgának kivételesen alacsony a 
kalória- és koleszterin tartalma

Forrás: edenkert.hu


