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MÁSODIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A BUDAPESTI KERTBARÁT KÖRÖK JÓ RÉSZÉNEK RÉSZVÉTE-
LÉVEL A TAVASZVÁRÓ NYITNIKÉK SZAPORÍTÓANYAG BÖRZÉT ÉS SZAKMAI NAPOT A VIGYÁZÓ SÁNDOR 
MÜVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

Nagy volt a nyüzsgés az asztalok körül, ahol az érdek-
lődők sokféle növény magját, gumóját, dugványát 
szerezhették be. A szaporítóanyaghoz az ajándékozók 
saját tapasztalataikat is megosztották a növény elhe-
lyezéséről, ápolásáról. Mint András Károly, a buda-
pesti kertbarát körök elnöke elmondta, 10 kertbarát 
kör vett részt az eseményen. A környezet állapotán 
kétkezi cselekvéssel lehet javítani, kicsit földszagúan, 
mondta köszöntőjében: ami helyben megterem, az 
nem terheli szállítással a környezetünket. Szent-Mik-
lóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetségének elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kiskerteket is szakszerűen müveljük, az adottsága-
inknak megfelelően válasszunk fajtát akár zöldség-
ről, akár szőlőről vagy gyümölcsről van szó. 

Zatykó Lajos a palántanevelés célravezető fo-
gásait ismertette, hangsúlyozva, hogy nem szabad 
türelmetlenkedni, a várható kiültetési időből visz-
szaszámolva vessük el a magokat. A palántanevelés 
ideje két hónap a paprika és paradicsom esetében, 
míg egy hónap a salátánál. A melegigényes zöldsé-
geket május közepén ültethetjük ki, tehát március 
közepe előtt nem érdemes nekikezdeni a palántane-
velésnek. Általános hiba az is, hogy nem figyelünk 
eléggé a hőmérséklet, a víz, a tápanyagok és a fény 
harmonikus ellátására. Kora tavasszal a hideg és a 
fényszegény idő akadályozza a növények fejlődését, 
ilyen körülmények közt nem szabad túlöntözni vagy 
túltrágyázni a palántákat, mert úgy sem tudják föl-
használni.

Zsigó György növényorvos is hangsúlyozta, hogy 
minden vegyszeres beavatkozásnál fontosabb a 
megfelelő körülmények fenntartása a növények szá-
mára. A magok csávázására a Polyversum, a Mycos-
top, illetve a Trianum biokészítményeket javasolta, 

talajfertőtlenítésre pedig a Contans WG, a Magnicur 
Energy, a Biobest és a Trianum P bioszereket. A csíra-
kori betegségeket mankocab hatóanyagú gombaölő 
szerekkel lehet meggátolni — 18 ilyen szernek van 
engedélye.

Dísznövények magvetéséről beszélt Komiszár 
Lajos egyetemi főtanácsos. Legfontosabb dolgunk 
az egynyári virágágy megtervezése, lényege, hogy 
illeszkedjen a környezetéhez és jól látható legyen 
benne minden virág. Az ágyás közepe felé magasabb 
és világosabb virágokat helyezzünk el, és alacsony 
termetekkel szegélyezzük a csoportot. Érdemes úgy 
is társítani a fajokat, hogy egymás után fejlődjenek, 
például az afrikai aranyvirág hamarabb nő meg, mint 
a vele együtt vetett dísznapraforgó. A korán vethető 
fajok közt figyelmünkbe ajánlotta az egynyári szar-
kalábat, a kaliforniai mákot, és az ernyős tatárvirágot.

Bihari Balázs a Valeyrac Exotics kínálatából villan-
tott föl néhány növényt. A viszonylag ismertebb földi-
cseresznyétől és mángoldtól az eperspenótig vagy az 
ehető krizantémig. 

H. Cs.
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