
Aggodalommal írom, hogy végére ér-
keztünk ennek az enyhe, de csapa-
dékban nagyon szegényes tél-

nek. A Sinkovits Imre kiváló szín-
művész és kertészkedő ember 
főszereplésével készült A tize
des és a többiek című filmben 
hangzott el ez a mondat, 
hogy „az oroszok már a 
spájzban vannak”. Mi is jog-
gal mondhatjuk, hogy a klíma-
változás már nem a küszöbün-
kön, hanem a kertjeinkben jár. Itt 
az ideje a tél végi lemosó permetezés-
nek, mert az enyhe télben a kártevők tojásai 
és a betegségek spórái sem pusztultak el. 
tessék olyan permetezőszert használni, 
amelyben kén (gombák ellen) és réz, vala-
mint olajos rovarölő szer (állati kártevők el-
len) is van. lemosószerűen úgy kell perme-
tezni, hogy a gyümölcsfák és -bokrok min-
den eldugott része is kapjon a permetező-
szerekből.

rózsa, mogyoró, mandula…
Március a fák és a bokrok metszésének az 
optimális időszaka. Az úgynevezett fenn-
tartó metszést a következő sorrendben kell 

elvégezni: rózsabokrok, mogyoróbokrok, 
mandula-, cseresznye-, meggy- és a szilva-

fák, köszméte- és fügebokrok, majd a 
körte-, és a legkésőbben virágzó 

almafák. A kajszibarackfák 
fenntartó és az őszibarackfák 
termőre metszése csak a 
nedvkeringés élénkülő sza-
kaszában válik esedékessé.

fagytűrő zöldségek
Miután a talajban a fagy kienge-

dett és valószínűnek látszik a tavaszo-
dás, nem tűr halasztást azoknak a zöldsé-
geknek a magvetése, amelyeknek a csírája 
nem károsodik a mínusz 2-3 °C-os éjszakai 
fagyoktól. Ilyenek a zöldborsó, a 
mezei saláta, a hónapos retek, a 
sóska és a spenót.
Minden kertészkedő ember jól 
ismeri a borsó két fajtáját: a ko-
rai kifejtőborsót és az azt követő 
velőborsót. sajnos szinte elfelejtettük a 
harmadik típusát, amelyet cukorborsónak 
neveztek. ennek az a jellegzetessége, hogy 
a hüvely belső felületéhez tapadó cellulóz-
réteg hiányzik, és ezért a borsószemek a 
hüvellyel együtt alkalmasak konyhai fel-

dolgozásra. Ezzel megtakaríthatjuk a bor-
só fejtésének munkáját és kevesebb hulla-
dékot termelünk. Vetőmagja a szakboltok-
ban kapható.
A fagytűrő zöldségfélék közé tartozik a ka-
ralábé is, azt azonban palántákkal szapo-
rítjuk. lehetőség szerint edényben nevelt 
palántákat vásároljanak, mert azok nem 
szenvedik meg az átültetés stressz hatását 
és két-három héttel korábban lesznek fo-
gyaszthatók.
A rebarbarabokrok korán kezde-
nek nyeles leveleket fejlesz-
teni, ezt segíteni lehet 
azzal, hogy a nö-
vényt éj-

szakára be-
takarjuk nagyobb 

agyagcseréppel. A műanyagcse-
rép erre a célra alkalmatlan. A rebarbara 

nye léből hámozás után igen ízletes kom-
p ó - 
tot lehet készíteni. A friss levelekből a spe-
nóthoz hasonló leves vagy mártás főzhe-
tő. Az idősebb levelek olyan sok savat tar-
talmaznak, hogy feldolgozásra alkalmat-
lanok.

szedjük fel a virághagymákat
Amikor önök ezeket a sorokat olvassák, 
már pompáznak a kertekben a tulipánok, a 
nárciszok és áprilisban már a jácintok is. A 
már hároméves növények hagymáit ajánla-
tos fölszedni, de csak akkor, ha a leveleik 
már megbarnultak és elszáradtak, mert ek-
korra a hagymákba elegendő tápanyag ju-
tott ahhoz, hogy augusztusban elültetve jö-
vő tavasszal még gazdagabb virágzásban 
gyönyörködhessünk.

örömteli kertészkedést kíván:
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FonToS
Kérem a tisztelt ol-

vasót, hogy a szom-
szédjait is figyelmeztes-
se: a permetezés csak 

akkor lesz hatásos, ha 
mindannyian vé-

gezzük!


