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A kerti szezon indulásakor alig van nagyobb öröm annál, mint amikor a növényeinket 
a megszokott helyükön újra fejlődni látjuk. Biztatóak a megújulást sejtető életjelek, 

ami az évszakváltás közeledtét üzeni. Az újra előbújó hajtáskezdeményekből hamarosan 
szép növények fejlődnek, és előbb-utóbb ismét teljes pompájukban gyönyörködhetünk bennük.

indÍtsuK újrA A Kertet

A szezonkezdet új feladatokkal jár. rengeteg 
a tennivalónk, hogy amit erre az évre elkép-
zeltünk, megvalósíthassuk, de ahhoz lépés-
ről lépésre kell haladnunk. A kert újraindítá-
sát  a  tél  végi  nagytakarítással,  a  téli  károk  
helyreállításával kezdjük, és ahogy hala-
dunk a munkával, úgy válnak egyre kelleme-
sebbé, melegebbé a napok, és a növényeink-
kel is egyre többet tudunk foglalkozni.

FelAdAtlistA
✓ Március elején vessük el a virágágyi nö-
vények  magjait.  Meleg  növényházi  sza-
porítóágy hiányában fűtésközeli ablakpár-
kányra helyezett vetőtálcát használjunk.
✓ Kövessük a vetőmag tasakján lévő utasí-
tást,  egyes  fajok  fényben,  mások  sötétben  
csíráznak, utóbbiak ennek megfelelően ta-
karást igényelnek.
✓ Ha a feltételeink nem adottak a palánták elő-
nevelésére, válasszuk a szabadföldbe vetést.
✓ Készítsük elő a szabadföldi magágyakat, 
amikor a talaj már lehetővé teszi ezt a munkát.
✓ Az évelő szegélynövények töveit osszuk 
szét, ha túlságosan tömötté váltak.
✓ Válogassuk át a tárolt dáliagumókat, a be-
tegeket dobjuk ki, a fonnyadtakat tegyük rö-
vid időre vízbe, hogy megszívják magukat.

✓ Füvesítsük újra az elhasználódott felüle-
teket, áprilisban vessük felül a kikopott fol-
tokat.
✓ Márciusban kerüljenek földbe a szabad-
gyökerű lombos fák, cserjék, gyümölcsfák.
✓ A gyepet áprilistól rendszeresen lássuk 
el tápanyaggal, a tavaszi lendületes növe-
kedéshez nitrogénre van szüksége.
✓ A konténerben nevelt faiskolai árut ápri-
lisban ültessük jól előkészített talajba.
✓ Szórjuk meg a sövények, bokrok, ágyások 
talaját hosszú hatástartamú műtrágyával.
✓ Az elnyílt hóvirágcsoportokat a leveleik 
elszáradása előtt emeljük ki a talajból, vá-

lasszuk szét a gumóikat és azonos mélység-
re ültessük vissza. 
✓ A lakásban előnevelt palánták edzését 
kezdjük meg áprilisban.
✓ Az enyhülő idővel a friss hajtáscsúcsokat 
ellephetik a levéltetvek. Enyhe fertőzés 
esetén dörzsöljük le a kezünkkel, vagy víz-
sugárral mossuk le a kártevőket.
✓  A  fagyveszély  elmúltával  fokozatosan  
szoktassuk fényhez, levegőhöz az áttelelte-
tett mediterrán növényeket.
✓ Májusban megkezdhetjük a kerti virág-
tartók beültetését egynyári és balkonnövé-
nyekkel.
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TALAJ-eLőKéSzíTéS 
Gereblyézzük össze a szél által odahordott 
szemetet, lombot, elszáradt növényi része-
ket.  Húzzuk ki  a  gyomnövényeket.  A  talajt  
ássuk föl, tegyük porhanyóssá, forgassuk át 
ásóvillával, és ha már átmelegedett, dol-
gozzunk  bele  komposztot.  Helybevetéshez  
készítsünk  magágyat.  A  nagyobb  rögöket  
ásóval vágjuk darabokra, morzsoljuk szét, 
hogy kellően sima felületű, morzsás szerke-
zetű legyen a talaj felszíne. 

Mit tehetünk?
✓ tartsuk szem előtt, hogy kertünk a 
rovarok és a mikroorganizmusok fontos 
élőhelyévé válhat.
✓ Az élőhelyek bővítésével (rovarhotel, 
méhmenedék, madáritatók) aktívan 
hozzájárulhatunk a biodiverzitás meg-
őrzéséhez.
✓ állítsuk ezeket a virágzó sövények, 
virágoskertek, virágágyak közelébe.
✓ ültessünk sok színes, méheket vonzó 
virágot,  segítségükkel  teremtsünk  táp-
lálékforrást nyújtó úgynevezett méhle-
gelőket.
✓ Egy egyszerű vegyes ültetésű virág-
ágy is értékes ökológiai felület, zöld ott-
hont ad a kis bevándorlóknak.
✓ A  méhek pusztulását  nemcsak a  klí-
maváltozás, de a méhpusztító növény-
védő szerek használata is okozza.
✓ Méhkímélő vegyszerekkel permetez-
zünk.

Egyre gyakrabban hallhatunk a biológiai 
sokféleség csökkenéséről, az ennek okán 
fenyegető veszélyekről, ezért a szakembe-
rek sürgősen megoldásokat szorgalmaz-
nak.  Az egészséges természet  helyreállítá-
sának folyamatába mindenki bekapcsolód-
hat, akinek kertje van. A méhek zümmögé-
sének kedves hangját észrevehetően keve-
sebbet  halljuk  a  kertben.  Hasznos  munká-
juk hiánya veszélybe sodorja a beporzást, 
vagyis a növények megtermékenyülését.  A 
rovarbeporzású  növények  túlnyomó  több-
ségének fennmaradása a méheknek kö-
szönhető. A világ élelmiszernövényeinek 
több mint 75 százaléka függ a beporzóktól, 
nem is kérdés, mennyire fontos a védel-
mük.  Nélkülük  nem,  vagy  csak  alig  lenne  

termés a gyümölcsfákon. Kertjeink oly nép-
szerű gyümölcseit, mint a cseresznyét, 
meggyet, almát, körtét, de az epret és a pa-
radicsomot is a méhek teszik termővé. Ku-
tatók  laboratóriumokban  vizsgálják  a  be-
gyűjtött nektárban lévő pollen dns-ét. Eb-
ből következtetnek arra, hogy mely fajokra 
röpülnek  szívesen  és  gyakran,  hogy  róluk  

pollent gyűjtsenek. Ismereteiket megoszt-
ják a dísznövények nemesítőivel, akik mun-
kájuk eredményeként egyre több olyan faj-
tát dobnak a piacra, amit „méhbarát” cím-
kével látnak el. A jelölés ráirányítja a vásár-
lók  figyelmét,  hogy  ültetésükkel  méhlege-
lőket hozhatnak létre, akár már néhány nö-
vénnyel, kis felületen is.

MéHBarát 
díSzNöVéNyeK
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1  A napot kedvelő növények, például a 
petúnia vagy a muskátli árnyékos he-

lyeken nem képesek teljes  mértékben ki-
bontakoztatni szépségüket – megélnek, 
de kevesebb virágot nevelnek. Ezzel szem-
ben az árnyékot kedvelő növények, mint 
amilyen egyebek között a fukszia, perzse-
léses sérüléseket szenvedhetnek a lomb-
jukon vagy teljesen elpusztulhatnak a déli 
napsütésben.  Amikor  az  ültetést  tervez-
zük,  válasszunk napfényt  és/vagy árnyé-
kot kedvelő fajtákat.

2 jó talaj = egészséges növekedés! A nö-
vények fejlődéséhez egészséges gyö-

kérzetre van szükség. A gyökerek számá-
ra legjobb a szerkezetstabil, levegős talaj, 
amely  a  nyár  folyamán  nem  omlik  össze,  
és a pórustérfogatát a lehető legtovább 
fenntartja. A készen kapható, jó minőségű 
zsákos ültetőföldek agyagásványokat is 
tartalmaznak,  amelyek  segítik  a  víz  és  a  
tápanyagok tárolását. A pH-értéknek eny-

hén savas tartományban kell lennie (5,5 
körül). Mivel sok növény érzékeny a túl-
öntözésre, az erkélyláda vagy az ülte-
tőedény aljára célszerű vízelvezető réte-
get (kavics, zúzalék) kialakítani.

3 öntözés és tápanyagok. általánosság-
ban elmondható, hogy ha a talaj felső 

rétege száraz, szükség szerint öntözzünk. 
jobb megoldás, ha a cserepeket, edénye-
ket, ládákat alkalmanként nagyobb víz-
adagokkal átnedvesítjük, mint ha rend-
szeresen, de apránként öntözzük. A növé-
nyek jobban elviselik az ideiglenes szá-
razságot,  mint  a  folyamatosan  nyirkos,  
nedves környezetet. Az optimális fejlő-
déshez a növényeknek tápanyagokra van 
szükségük, amelyeket műtrágya formájá-
ban  kaphatnak.  Kényelmes  és  biztonsá-
gos megoldás, ha hosszan tartó műtrá-
gyát keverünk a talajba ültetéskor, ami a 
következő három hónapban fedezi a nö-
vények tápanyagigényét. A nagy és kisvi-
rágú (Calibrachoa)  petúniáknak  magas  a  
vasigénye.  Használjunk  a  petúniák  szá-
mára  összeállított  tápanyagot,  ami  lehe-
tővé teszi a növények szép, egészséges fej-
lődését.

VidéKi stÍlusBAn
A vidéki stílusú kert egyre divatosabb. A 
parasztudvarokból ismert régebbi és újabb 
fajtákkal hozhatjuk a kertünkbe a „vidéki  
életérzést”.
• Március–áprilisban vethető: borzaskata 
(Nigella),  búzavirág  (Centaurea),  kakukk-
mák (Eschscholzia),  pompás  Klárika  (Clar
kia elegans),  körömvirág (Calendula), nagy-
virágú tündérkürt (Clarkia amoena).
• április–májusban vethető: afrikai száz-
szorszép (Osteospermum), ausztrál százszor-
szép (Brachyscome hybrida), kis- és nagyvi-
rágú büdöske (Tagetes),  rézvirág  (Zinnia), 
amaránt (Amaranthus),  kristályvirág  (De
losperma), napraforgó, kerti őszirózsa (Cal
listephus), kerti szarkaláb (Con solida), tatár-
virág (Iberis), ternye (Alyssum), sarkantyúka 
(Tropaeolum).

Merényi alexandra

Megnyílt a dOBAY KErtÉszEt webáruháza 
virágkedvelők és hobbikertészek részére!
több száz muskátli-,  balkonnövény- és évelőfajta frissen csomagolva az üvegházból.
tervezze velünk a tavaszi és őszi balkonláda- és kerti beültetéseket.

www.dobaywebshop.hu
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