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A kert az, ahol jól érezzük magunkat, ahol pihenünk, kikapcsolódunk, feltöltődünk energiával, ahová 
dísznövényeket ültetünk, ahol azt tervezzük, hogy ízletesebb, frissebb, egészségesebb gyümölcsöt, 

zöldséget nevelünk, ahol szívesen teszünk-veszünk, amely nemcsak számunkra jelent életteret, hanem 
növények, állatok otthona, mikroorganizmusok természetes rendszerének része is.

a FenntartHatÓság 
JEGYÉBEN
A fenntarthatóság, amelyről napjainkban 
oly sok szó esik, a kertünkben azt jelenthe-
ti, hogy a természet részének tekintjük, és a 
benne végzett  tevékenységeink során gon-
dolunk arra, hogy a természet teljes mér-
tékben működőképes maradjon.
Ha az átállás nem is megy egyik napról a 
másikra, már a mostani kerti szezonban lé-
péseket tehetünk a hosszú távú célok eléré-
se érdekében a munkák, ápolás, szépítés so-
rán, ha a fenntarthatóságot szem előtt kí-
vánjuk tartani. Gondoljuk végig:
• milyen növényeket szeretnénk a kertbe 
ültetni,
• milyen feltétek kedveznek a növekedé-
süknek,
• mi mivel társítható,
• mely növények lazítják, és melyek élik ki 
a talajt,
• mire van szükségük a hasznos rovarok-
nak, méheknek, hogy otthonra leljenek a 
kertben,
• ha fákat ültetünk, melyik az, amelyik ár-
nyékot és finom gyümölcsöt is ad.

virágos rét
láthatjuk, hogy a forró és csapadékszegény 
nyarainkon az angol gyep nem tartható 
fenn. Érdemes helyette virágos rétre válta-
ni, ami nemcsak szép, de sokféle fajközös-
ség, méhek, lepkék, szitakötők, tücskök élő-
helyévé is válik. nem feltétlenül szükséges 
a teljes gyepet bevetni. Elegendő a legcsú-
nyább, kikopott felületeket leváltani. Az így 
kialakított bűbájos virágos szigetek kicsi 
természetes területek. javítják a talajéletet, 
színgazdag virágaikkal madarakat és lep-
kéket vonzanak a kertbe, és könnyen kezel-
hetők. 
A virágos rét virágmagkeverékei sokfélék. 
Április–júniusban vethetők, gyors fejlődésű-
ek, és júliustól a novemberi fagyokig nyíl-
nak. Az egynyári, kétnyári és évelőfajokat 
tartalmazó keverékek csírázó, virágzó és 
magtermő példányai hosszan díszítő, új 
megjelenést kölcsönöznek, és természetes 
hatású virágágyásokat hoznak létre. A terü-
let késő őszi, elvirágzás utáni lekaszálásával 
a megérett magok szétszóródnak, a követ-
kező évben újrakelnek, és virágot nevelnek. 

Egyensúlyban 
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✓ Vessük el szabadföldbe a gyorsan fejlődő, 
késői virágzású egynyári növényeket, ültessük 
ki az ágyásokba a bent előnevelt virág- és 
zöldségpalántákat.
✓ Ültessük be a még üresen maradt balkonlá-
dákat, dézsákat, edényeket egynyári- és bal-
konnövényekkel.
✓ A kerti krizantémok hajtáscsúcsait csípjük 
vissza, bokrosabbá válnak.
✓ Távolítsuk el a kelő gyomokat, akadályoz-
zuk meg a magérlelésüket.
✓ Szükség szerint öntözzünk.
✓ Tartsuk szemmel a kártevőket.
✓ Gondoskodjunk a tápanyag-utánpótlásról.
✓ Ápoljuk, nyírjuk a gyepet.
✓ A kaszálékot vékony rétegben szórjuk az 
ágyásokra, gyomfojtásra, víztartásra takarjuk 
be a felszínt.
✓ Visszametszéssel alakíthatjuk a lombfakadás 
előtt nyíló cserjék (Forsythia, Spiraea) bokrait.
✓ Vágjuk le az elnyílt hajtásokat az orgona-
bokrokról.
✓ Szedjük fel és tároljuk a tulipánhagymákat.
✓ Alakítsuk a formára nyírt növényeket.
✓ Ültessük el a dália- és gladióluszgumókat.

Ezekben a hónapokban élvezhetjük sok 
kedvenc faj, így az orgona, a gyöngyvirág, a 
jázmin és a rododendron nyílását.
A rododendront május végéig vagy ősszel, 
október közepe és november vége között ül-
tessük. Ültetéskor ügyelni kell arra, hogy a 

gödör kétszer-háromszor olyan széles és 
kétszer olyan mély legyen, mint a földlabda. 
A frissen ültetett növényt gyakran öntöz-
zük, hogy a földlabda ne száradjon ki. A ro-
dodendron a mészmentes, enyhén nedves 
talajban érzi jól magát. Ültetéséhez hasz-

nálhatunk készen kapható rododen dron-
földet. Meghálálja az esővízzel való öntö-
zést. A tápanyag-utánpótlását magnéziu-
mot és vasat tartalmazó tápoldattal végez-
zük. A rododendronok metszés nélkül is 
szép, alacsony termetű bokorrá nőnek.

rovarbarát balkonnövények 
Keressük az értékesebb, korszerű fajtaújdonságokat: Bidens  ferulifolia  
’BeeDance’, Cleome spinosa, Cuphea rhysophylla, Heliotropium Honey Blue, 
Lobularia maritima, Mecardonia, Salvia farinacea, Delosperma, Scaevola.

Balkonládák, 
edényes növények ápolása
A balkonnövények gondozása alapvetően 
nem nehéz, ha betartunk néhány szabályt, 
és figyelemmel kísérjük a fejlődésüket. Már 
a vásárláskor ügyeljünk arra, hogy szép, 
életerős, egészséges növényt tegyünk a ko-
sarunkba. A sok bimbóval rendelkező, erős 
gyökérzetű, nedves földlabdájú növények 
garantálják a hosszan tartó virágzást. 
A tartás során veszélyt jelent:
• a kiszáradás,
• a napégés,
• a túlöntözés,
• a tápanyaghiány,
• a gombás, baktériumos betegségek,
• és az állati kártevők.

aktUális 
tennivalÓk
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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

A talaj sűrűn lakott élőhely. Minden gramm-
jának nagy részét növényi gyökerek, gom-
bák, baktériumok, mikroorganizmusok né-
pesítik be. A jó kerti talaj 
maga  a  kincs,  élette-
ret ad, és táp-
anyaggal  látja  el  
a belőle fejlődő 
növényeket.
A  talaj  persze  
nem mindenhol 
jó, lehet rossz 
vagy  rosszabb  
is, ám minden 
változtatás  –  pél-
dául a tápanyagtar-
talmának javítása mű-
trágyák segítségével – számtalan faj élőhe-
lyét változtatja meg, kedvezőtlenül befo-
lyásolja a talaj egészséges életét. A fenn-
tarthatóságot szem előtt tartva tápanyag-
utánpótlásra szerencsésebb szerves trá-
gyát használni, vagy saját készítésű kom-
posztot.
A tavaszi csapadék általában elegendő a nö-
vényeknek, de ha a természetből rendelke-
zésre álló vízmennyiség mégis kevés a vi-
rágzásukhoz és fejlődésükhöz, akkor meg 
kell öntözni a kertet. Az esővíz gyűjtése és 
a vele való öntözés, a kertészek ősrégi, de 
kissé feledésbe merült hagyománya ma új-
ra egyre népszerűbb. A gyűjtött vízzel való 
öntözéssel nemcsak vízdíj takarítható meg, 
de környezetbarátabb megoldás is, mint a 
tiszta ivóvíz használata, amelyet nagy költ-
séggel állítanak elő.
Az esővíz nemcsak a pénztárcát kíméli,  
a növényeknek is jót tesz. Emellett lan-
gyosabb a kerti csapból kifolyó víznél.  
A növények nem kedvelik a túl hideg vizet. 
Kár lenne a tavaszi csapadékot nem ki-
használni! Érdemes tárolóedényben fel-
fogni és a forró, száraz napokra, hetekre 
félretenni.

Merényi Alexandra

A TAVASZI CSAPADÉKRÓL ÉS A VÍZGYŰJTÉSRŐL

Mire figyeljünk 
a	vízgyűjtésnél?
• Egy átlagos méretű kertben elfér 
egy 250-350 literes vízgyűjtő.
• Beszerzése megtérülhet.
• stabil, sík felületre állítsuk.
• ne helyezzük a kerti garnitúra, pihe-
nőhely közelébe.
• Fedjük be, vagy vásároljunk fedéllel 
ellátott edényt.
• A szabad vízfelület vonzza a szúnyo-
gokat.
• Algák és szúnyogok szaporodásához 
életteret nyújt.
• A nyitott gyűjtőből a vizet öntöző-
kannával könnyen ki tudjuk meríteni.
• A vízgyűjtő edények általában mű-
anyagból készülnek, de vannak szép fa-
hordók, terrakotta amforák is. Válasz-
szuk a környezetünkhöz legjobban illőt.

így sikerülhet
• Vetés előtt a talajt készítsük elő.
• A magokat szórjuk a fellazított, elsi-
mított, porhanyós talaj felszínére.
• A csomagoláson megadott magmeny-
nyiséggel dolgozzunk.
• Az elvetett magokat enyhén tömörít-
sük a talajhoz.
• Gereblyével húzzunk rá vékony föld-
réteget.
• Finom porlasztású vízzel (kannarózsa) 
öntözzük be.
• A talajt folyamatosan tartsuk nedvesen.
• Az eltérő fajtákat tartalmazó keverékből 
a magok eltérő időben csíráznak, kelnek ki.
• A túl sűrű állományokat enyhén ritkítsuk.

vízháztartás
javítsuk a kert vízháztartá-

sát a szabad ágyásfelületek mul-
csozásával, növények átgondolt 
telepítésével. A talajnedvesség 
lassabban  párolog  el  az  árnyat  

adó fák alatt, mint az olyan 
helyeken, ahol reggeltől 

estig süt a nap.


