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Márciusban a palántázásé, a talajelőkészítésé 
és a metszésé volt a főszerep, áprilisban a leg-

több dolgunk a vetéssel és a kiültetéssel lesz. Most 
lehet szabadföldbe vetni a burgonyát, mángoldot, 
kései zöldborsót, nyári retket, jégsalátát, káposzta-
féléket, a hónap végén pedig a babokat, tökféléket 
és a csemegekukoricát. Az ültetést megelőzően 
érdemes a tervezéssel kezdeni: gondoljuk át, mit 
hova ültetünk és a legjobb, ha ezt papírra is vetjük. 

Kiemelten fontos a vetésváltás betartása, vagyis 
ugyanarra a helyre ne vessük 4-5 évig ugyanazt a 
növényt. Ennek egyszerű oka, hogy az adott terüle-
ten a kártevők annyira felszaporodhatnak, hogy a 
következő évben még több gondot okozhatnak az 
előző évivel azonos kultúrának.

Zöldtrágyaként vethetünk sarkantyúkát, ami re-
mekül árnyékolja a talajt, nedvesen tartva azt. Erre a 
célra a facélia vagy mézontófű is kiváló, ami hosszú 

Tervezzük meg a veteményest
Áprilisban a virágba borult és kizöldült természet már visszavonhatatlanul azt jelzi, hogy itt 
a tavasz, ezzel együtt a kerti teendőink is megbokrosodnak. Ez a hónap a legszeszélyesebb 
az éveben, számíthatunk fagyokra és nyári melegre egyaránt, így nem árt, ha alaposan 
felkészülünk minden eshetőségre. Az időjárás kilengései ellen praktikus védekezési eszköz 
a fátyolfólia, ami egyaránt védi a növényeket a hidegtől és az erős napsütéstől, illetve a talajt 
a kiszáradástól.

HORVÁTH ANETT

Ha
sz

ná
lju

k 
ki

 a
 n

öv
én

ye
k 

eg
ym

ás
ra

 
ke

dv
ez

ő 
ha

tá
sá

t a
 v

eg
ye

s ü
lte

té
ss

el



39   

BIOKERT 

gyökereivel javítja a talaj szerkezetét és a beporzó 
méheknek is gazdag táplálékforrást kínál. 

A jó idővel együtt a kártevők is felbukkan-
nak, ezért nem árt néhány óvintézkedést bevetni 
ellenük. Érdemes kedvező növénytársításokat 
alkalmazni, kihasználni a növények egymásra gya-
korlott jótékony kölcsönhatását. Jó szomszédai egy-
másnak például a sárgarépa és a hagyma, a kapor 
és az uborka, a zeller és a káposztafélék, a bab és a 
borsikafű.

Ha retkünk levele lukacsos, minden bizonnyal 
földibolhák vetették meg a lábukat a növényen. Ez 
a rovar viszont csak a száraz helyeken érzi jól magát, 
így alapos locsolással költözésre kényszeríthetjük 
őket. Jó megelőzés ugyanerre a problémára, ha 
fátyolfóliát terítünk az egész sorra.

Ilyentájt már sok bosszúságot szoktak okozni a 
levéltetvek, de ha türelmesen várunk, az éhes ka-
ticák lárváinak felmentő serege hamarosan meg-
érkezik, és mire észrevesszük, már hűlt helyüket 
találjuk.

A kiskertekben talán a csigák okozzák a leg-
több fejtörést. Ellenük sörcsapda, éles, fizikai aka-
dály vagy az indiai futókacsa vethető be.

A bio növényvédelem igazi Jolly Jokere a csa-
lánlé, ami permetezve vagy belocsolva nemcsak 
elűzi a nem kívánt betolakodó rovarokat, hanem a 

benne található kovasav segít kialakítani és fenn-
tartani a növények jó kondícióját, ellenálló képes-
ségét. 

Gyümölcsfáink védelmére jó megoldást jelen-
tenek a különböző biológiai csapdák. A sárga raga-
csos lapokat virágzás után felhelyezve hatékonyan 
gyéríthetjük a káros rovarokat, csakúgy, mint a fero-
moncsapdákkal, amik segítségével érzékelhetően 
csökkenthetjük egyebek mellett az almamoly pe-
terakását. Ha van a kertünkben őszibarackfa, akkor 
észrevehetjük, hogy a kihajtó levelekkel együtt a taf-
rina is megjelent. Ilyenkor a lehető leggyorsabban 
távolítsuk el és semmisítsük meg a beteg leveleket, 
emellett használjunk zsurlóleves permetlevet a 
gombás fertőzés elterjedése ellen.

Nem árt elővenni a csapadékgyűjtő edényünket 
is a pince mélyéről.  Palántáink akkor érzik magukat 
a legjobban, ha lágy esővízzel locsoljuk őket, ugyan-
akkor az előző évek száraz időszakai arra intenek, 
hogy minden cseppet becsüljünk meg.

A sarkantyúka talajtakarónak alkalmas növény, ráadásul 
salátában is felhasználhatjuk a virágát és a levelét

A mézontófű sok vadméhnek, dongónak nyújt táplálékot, és a 
talajszerkezetet is javítja
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Csalánlé receptje

Szedjünk 1 kg friss csalánt a kevésbé for-
galmas utak széléről vagy patakpartról. A 
bátrabbak kesztyű nélkül is megpróbálkoz-
hatnak vele, mert a csaláncsípés jótékony 
hatású, főleg a reumás panaszokkal küzdők 
számára. Az összegyűjtött növényt aprítsuk 
fel egy nagyobb, zárható edényben, ami fá-
ból, agyagból, kőből vagy műanyagból, de 
semmiképpen sem fémből készült. Majd 
engedjük fel a tartályt 10 liter eső- vagy 
forrásvízzel. Ha ennek híján vagyunk, akkor 
állott csapvizet használjunk. Fontos, hogy 
a csalánt ellepje a víz, ha másképp nem 

sikerül, tegyünk rá követ nehezéknek. Ezt 
követően nincs más dolgunk, mint naponta 
egyszer megkeverni és várni, hogy meg-
erjedjen a biolevünk, amihez tavasszal 14 
nap szükséges, de nyáron elég 4-5 nap is. 
A folyamat jó irányba haladását jellegzetes 
szag jelzi, ami a szomszédok szempontjá-
ból kellemetlen lehet, ezért érdemes egy 
maréknyi zeolitot (zeolitalapú macskaalom 
is megfelelő) tenni az edény tetejére, ami 
csökkenti a tolakodó szaghatást. Kijuttatás 
előtt át kell szűrni a kész levet egy sűrű 
szövésű szitán vagy gézlapon keresztül, 
ezután használhatjuk 1:10 arányú higítás-
ban lombtrágyaként vagy talajra locsolva. 
Az elkészült lé jól tárolható, nyugodtan 
megtarthatjuk a maradékot. A növényi ma-
radványokat ne dobjuk ki, hanem tegyük 
a komposztba. A nitrogénben gazdag csa-
lánleves kezelést érdemes hetente, 10 na-
ponta elvégezni. A bab, borsó, fokhagyma 
és vöröshagyma kivételével valamennyi 
zöldségfélénk kedveli és szinte kivirul ettől 
a gyors, egyszerű és olcsó tápoldattól! 

Zsurlólé receptje

Alapanyagként gyűjtsünk vizes élőhelyek kör-
nyékén kb. fél kg mezei zsurlót és áztassuk 5 
liter vízben egy éjszakán keresztül. Másnap 
főzzük lassú tűzön kb. 30 percig. Leszűrés után 
ötszörösére higítva használhatjuk.

Az avatatlan szem azonban könnyen össze-
téveszti a növényt a mocsári zsurlóval, ezért ha 
biztosra akarunk menni, akkor vegyünk a pati-
kában vagy a drogériában szárított mezei zsurló 
hajtást, amiből 20 dekányit áztassunk 10 liter 
esővízben 30 percig. Ezután forraljuk 45 percig, 
majd kihűlés után szűrjük le és higítsuk a tízsze-
resére. Az így kapott törzsoldatot használat előtt 
ismét tízszeresre higítva juttassuk ki 24 órán 
belül! 
Ahogy a csalánlé esetében hetente, kétheten-
te ismételjük meg a gombabetegségek ellen 
védeni kívánt növényeinket, de a kezelést sem-
miképpen ne a tűző napon végezzük, hanem 
inkább reggel vagy este. A főzettel a takácsatkák 
és a levéltetvek ellen is ellenállóbbá tehetjük a 
lombozatot. 

Sokoldalú segítőnk a csalán

A mezei zsurló főzetét gombás betegségek és lágy testű 
rovarok ellen vethetjük be


