
A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

Biomódszerek a kiskertekben
A tavalyi év végén három helyszínen, Karcagon, 
Gutorföldén és Balmazújváros-Virágoskúton szer-
vezett ismeretátadó, módszertani oktató előadás-
sorozatot a biomódszerek kiskerti alkalmazásáról 
a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei programot megvalósító 
Első Magyar Kert Szövetkezet.

Az előadássorozat megszervezésének alap-
ötletét az adta, hogy a programban résztvevő 

“kertesek” az értékelő lapokon szinte kivétel nél-
kül arról nyilatkoztak, hogy igyekeznek öko-bio 
módszerekkel dolgozni, de igényelnék azt, hogy 
ebben szakmai segítséget kapjanak, tudtuk meg 
Kovács Szilviától, „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyhakertjei program 
ötletgazdájától, vezetőjétől. Fontosnak tartották 
azt, hogy a “kertesek” és a kertművelés iránt ér-
deklődők oktató rendezvénysorozat keretében 
is megismerkedhessenek a biomódszerekkel, 
árutermelő biogazdáktól tanulhassanak, illetve 
saját módszereiket is megoszthassák egymással.

Fercsák Lászlóné, Karola asszony, a program 
gutorföldi koordinátora nagy lelkesedéssel osz-
totta meg biokert-művelési tapasztalatait, a haj-
dani bolgárkertészek már-már feledésbe merülő 
zöldségnevelési módszereit a talajelőkészítéstől a 
betakarításig. 17 pontba foglalta össze megszívle-
lendő gondolatait:

1. Őshonos tájfajtákat használjunk.
2. Vegyszermentesen, méreg nélkül termesz-
szünk.
3. Gyomirtó szer helyett használjunk kapát.
4. Műtrágya helyett szórjunk ki szerves trágyát 
vagy komposztot.
5. Ne égessük el a kerti hulladékot, hanem ap-
rítsuk és komposztáljuk.
6. Gyűjtsünk esővizet, és azzal locsoljunk.

7. Tegyünk ki madárodút, etessük, itassuk az 
énekes madarakat.
8. Vetésforgóval tartsuk távol a felszaporodó kór-
okozókat.
9. Ne szennyezd a talajt és az élővizet, mert az 
minden élet alapja.
10. Növénytársítással nevelj erős növényeket.
11. Kerted adja asztalodra az egészséges élelmiszert.
12. Ne felejtsd el, amit nagyszüleidtől tanultál.
13. Add át, amit tanultál, hogy unokáid is egészsé-
gesen élhessenek a Földön.
14. Só helyett használj minél több fűszernövényt.
15. A gyógynövények használata nem kuruzslás, 
csak megfelelően alkalmazd azokat.
16. Ma azt mondják; a kapa nem nevel szép tes-
tet. Nézz körül! Nagyszüleink, akik vállukon hord-
ták a kerti szerszámokat, hány évig éltek és élnek?
17. A föld, a víz, az ég, a Nap, a növény, a leg-
kisebb virág, a fűszál, a madarak éneke, a tiszta 
levegő és az életed az Isten ajándéka. Becsüld és 
óvd, amíg csak lehet!

Fercsák Lászlóné saját biokert-művelő 
tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal 
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