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A kertek közel háromnegyede 
rovarbarát
A MÁSODIK KERTSZEMLE VÉGE FELÉ JÁRUNK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK – MA-
GYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI IDEI PROGRAMJÁBAN. ÖNKÉNTESEKBŐL 
ÁLLÓ EZERFŐS ZSŰRI JÁRJA AZ ORSZÁGOT, ÉS MÁJUSTÓL AUGUSZTUSIG KÉT AL-
KALOMMAL MEGSZEMLÉLIK A KERTEKET ÉS ELBESZÉLGETNEK A KERTMŰVELÉSI SZO-
KÁSOKRÓL. LASSAN ÖSSZEGZIK AZ IDEI EREDMÉNYEKET, ÉS AUGUSZTUS VÉGÉRE 
MEGTÖRTÉNIK A KERTEK „MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE ORSZÁGOS 
DÍJ”-RA JELÖLÉSE. EZT KÖVETŐEN KEZDŐDIK MAJD AZ ORSZÁGOS ZSŰRIZÉS.

Továbbra is gyűjtjük a trükköket, praktiká-
kat, amiket a kertművelők alkalmaznak a 

kártevők ellen, valamint azt is megkérdez-
zük, hogy mennyi termény termelhető meg 
egy család ellátására szolgáló kiskertben.

Ez év kiemelt témája a „Hasznos rova-
rokat a kertbe”, amellyel megpróbáljuk 
ráirányítani a figyelmet a kertünk apró élőlé-
nyeire. Első alkalommal kérdeztünk erre rá, 
és nagy örömömre a kertek 70 százaléka 
rovarbarát kert, ami együtt jár azzal, hogy 
a kert élővilágát nem károsítják.

A kertszemlék tapasztalatainak összeg-
zése még folyamatban van, azonban az 
eddig feldolgozott adatok alapján elmond-
ható, hogy a kertművelők…
• 70 százaléka saját vetőmagot használ,
• 80 százaléka maga szaporítja a növé-

nyeket, palántát nevel, tőosztást végez,
• sokan tudnak oltani és szemezni is, ami 

a kertekben fellehető régi gyümölcsfaj-
ták átmentésében fontos szerepet játszik. 

• 90 százaléka alkalmaz tápanyag-után-
pótlást,

• 96 százaléka öntözi a kertjét.
2017-ben több mint 360 településről 

érkezett kertnevezés, ami rekordnak számít 

a korábbi évekhez képest. Egyre gyakoribb 
az, hogy a szomszédos településre nevez-
nek azok a kertművelők, akiknél a saját te-
lepülésük nem szervezi a kertversenyt. Így 
előfordult olyan is, hogy egy csatlakozó 
szervezet 5-10 településre is küldött zsűrit. 

Az idén 5 országból neveztek kertekkel, 
Floridából az USA-ból is van magánkertes 
jelentkezőnk, aki hallott a programról és 
megmutatta, hogyan, miként műveli ott a 
konyhakertjét.


