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 áPrilis
Ez a váratlan és gyors időjárás-változások 
hónapja: április elején még olykor télies az 
időjárás, ami a hónap közepére tavaszt hoz, 
a végén pedig ki lehet ülni a kertbe napozni. 
A kertészre azonban ekkor is sok és válto-
zatos feladat vár.
A termőtalaj gondozásával, gazdagításával 
viszonylag keveset foglalkozunk, pedig ez 
az egyik legnagyobb nemzeti értékünk. Eb-
ben a hónapban minden kerti növénynek 
bőséges nitrogénellátásra van szüksége. 
Használjanak komplex műtrágyát, amely 
foszfátot és kálit is tartalmaz. de a talajélet 

fenntartásához – az univerzális hatású is-
tállótrágya hiányában – baktériumtenyé-
szetet is kell a talajba juttatni ahhoz, hogy a 
talajmunka és a felhasznált műtrágya ki-
fejtse jótékony hatását. Folyamatosan arra 
kell törekednünk, hogy a megművelt talaj 
ne maradjon csupaszon, takarják be szer-
ves hulladékokból álló „takaróval”, ami 
megakadályozza a túlzott felmelegedést és 
a gyors kiszáradást. A gyümölcsfák között 
lévő területet és a szőlők sorközét vessék 
be gyorsan növő, nagy szerves tömeget ké-
pező, könnyen bomló növényekkel. Ezt ne-
vezik zöldítésnek.
Vessék el az előcsíráztatott vetőburgonya-
gumókat, melyek alól előbb juthatnak korai 

burgonyához. Most kell elvetni a melegigé-
nyes zöldségfélék (zöldbab, karós bab, cék-
la, fűszernövények) magját, a vetést meg 
kell  öntözni,  hogy a magok gyorsabban ki-
csírázzanak, és erőteljesen fejlődjenek. Is-
merkedjenek meg két értékes zöldségfé-
lével, a régen kiterjedten termelt mán-
golddal, és az elfelejtett, de újabban ismét 
termelésbe került új-zélandi spenóttal. Itt 
az ideje a fagyérzékeny kabakos növények 
(uborka, dinnye, cukkini, spárgatök) palán-
táinak kiültetésére is. Az év századik napja 
után ne késlekedjenek a tápkockás paradi-
csompalánta  kiültetésével  se,  ám  a  papri-
kapalánták kiültetésével érdemes kivárni a 
májusi fagyok elmúltát.

Bálint 
öröksége
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„gazdának lenni jó, nagy felelősség, de 
nagy szabadsággal is jár. ezért lenne 
fontos, hogy ma is, a lehetőségekhez 
mérten, mindenki művelje tulajdonát. 
ehhez a feladathoz igyekeztem minél 
több tudást átadni hosszú életem alatt.”
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A sokat szenvedett szobanövények jelen-
tős részét ki lehet tenni a szabadba, ame-
lyek kinőtték a cserepeket, át kell ültetni, 
sokat közülük ilyenkor lehet tőosztással 
szaporítani  is.  A  fagymentes  helyen  telel-
tetett cserepes dísznövények (babér, pál-
ma, agávé, fukszia, mályva stb.) ezután 
már a szabadban szépíthetik, gazdagíthat-
ják a kerti f lórát. 

 május
Ez az esztendő legvirágosabb hónapja. Az 
akácfák fehér virágdíszben pompáznak, és 
türelmetlenül várják a virágport és nektárt 
gyűjtő méheket, amelyekből sajnos – a be-
tegségek miatt – egyre kevesebb van. A 
gyöngyvirágok,  amelyek  a  nevükben  is  vi-
selik a hónap nevét (Convallaria majalis L.), 
már nyílnak, és illatukat messzire szállítja 
a tavaszi szellő. nyílnak a rétek és a mezők 
vadvirágai, és tarka köntösbe öltöztetik az 
egész környezetet. Ezt a felemelő érzést 
csak  egy  hasonlattal  lehet  leírni:  olyan ez,  
mintha Beethoven IX. szimfóniáját hallgat-
nánk és halkan dúdolnánk a negyedik tétel 
örömódáját.
lássák el a gyümölcsfákat rovarcsapdák-
kal, amelyek összegyűjtik a rajzó rovaro-
kat, és figyelmeztetik a gazdát a permete-
zésre. A csapda lehet egy egyszerű, ragasz-
tóanyaggal  bevont  sárga  kartonlap  is,  
amely ebben az időszakban éppen a cse-
resznyelégy rajzásának a kezdetére hívja 
fel a figyelmet. Megkezdődött az alma- és a 
körtefák gyümölcskezdeményeinek termé-

szetes hullása, a fák igyekeznek megszaba-
dulni a fölöslegesnek vélt gyümölcsöktől. 
Ezt kiegészíthetik gyümölcsritkítással: a 
csokrokban elhelyezkedő gyümölcsökből 
csak  egy,  vagy  legfeljebb  a  két  legegészsé-
gesebbnek vélt kezdeményt hagyják meg, a 
többit  csavarással  vagy  ollóval  távolítsák  
el. Ugyanezt a munkát ajánlatos elvégezni 
néhány hét múlva a sárgabarack-, az őszi-
barack- és a nektarinfákon is. A gyümölcs-
ritkítás – egyes hibás vélemények ellenére 
– nem csökkenti a termés mennyiségét, hi-
szen a megmaradó gyümölcsök kedvezőb-
bek,  nagyobbak,  színesebbek,  ízletesebb  
lesznek.
A szőlőtőkéken most a meddő és túlságosan 
sűrűn álló hajtások, valamint a hónaljhajtá-
sok eltávolítására, a hosszú hajtások kötözé-
sére van szükség. Megelőzendő a peronosz-
póra, a lisztharmat elterjedését, most per-
metezzenek az erre a célra engedélyezett 
gombaölő szerrel.
Helyezzék ki az ablakládákat, amelyekbe 
rendszerint muskátlit ültetnek – már forga-
lomba kerültek lila és fehér virágú fajták is 
–, közöttük jól elfér egy-egy tő petúnia a na-
pos, és begónia a félárnyékos helyekre. de 
azt  se  vétek,  ha  a  muskátlitövek közé egy-
egy fokhagymát, vöröshagymát vagy egy tő 
metélőpetrezselymet vagy snidlinget tele-
pítenek.
A magaságyásból már lehet felszedni a fejes 
salátát, a karalábét, a zöldhagymát, a mezei 
salátát,  a  hónapos  retket  és  a  friss  sóskát  
vagy spenótot.
Májusban – a fagyosszentek idején – még 
gyakran  vannak  hajnali,  talaj  menti  fa-

gyok. Ezeket az esti öntözéssel vagy fóliás 
takarással lehet kivédeni. A fagy miatt  
elpusztult virág- és zöldségpalántákat ha-
ladéktalanul pótolni kell, lehetőleg talaj-
kockákban  nevelt,  fejlett,  egészséges  pa-
lántákkal.

Ha a pázsitfű szálai elérték a 15 centimé-
tert, el lehet végezni az első fűnyírást, de ne 
nyírják  kopaszra  a  pázsitot,  hagyjanak  5  
centi magas tarlót. A nyírást kövesse a mű-
trágya kiszórása, és a rendszeres öntözés. 
Már forgalomba kerültek a műtrágyával 
kevert  gyomirtó  szerek,  amelyek  a  kétszi-
kű gyomnövényeket pusztítják. A mély 
gyökeret fejlesztő, széles levelű útifüvet és 
a gyermekláncfüvet ásóval, gyökerestől 
kell kiemelni a földből.
Úton-útfélen él és virágzik a fekete bodza. 
A tenyérnyi, fehér virágzatot – szennyezet-
len levegőjű helyről – érdemes begyűjteni, 
belőle értékes és kellemes üdítőitalt lehet 
készíteni, ez érett, fekete bogyókból pedig 
finom lekvár főzhető. 
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mérten, mindenki művelje tulajdonát. 
ehhez a feladathoz igyekeztem minél 
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Kerttervezési  munkáim  során  a  
kerttulajdonosok  gyakori  kérése,  
hogy  a  kertjük  egyszerre  legyen  
szép és jól kihasznált.

A stílusos tárolás, növénytartók ki-
helyezése és a magaságyásos ül-
tetés gyakorta felmerülő igény.

Webáruházamon keresztül segít-
séget szeretnék nyújtani, hogy min-
denki  innovatív  és  stílusos  termé-
kekkel,  kiegészítőkkel  díszíthesse  
a környezetét.

Továbbá  kialakítottunk  egy  ter-
mékparkot  szentendrén,  hogy  
élőben  is  megtekinthetőek,  kipró-
bálhatóak  legyenek  az  általunk  
forgalmazott termékek, így vezető 
termékünk,  a  Biohort  család  szé-
les palettája is.

A  Biohort  termékei  a  lehető  leg-
jobb minőséget, funkcionalitást és 
biztonságot  nyújtják.  Vásárlóink  a  
tárolási  megoldásainkban  azt  ér-
tékelik különösen, hogy egy életre 
szólnak, és karbantartást nem igé-
nyelnek.

személyes,  személyre  szabott  
szaktanácsadással és igény sze-
rint  összeszerelési  szolgáltatással 
állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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