
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Nehéz idők járnak...

Az idei április különösen próbára tett bennünket és a 
természetet is. A koronavírus-járvány miatt sokan szenved-

nek a bezártságtól, mozgáshiánytól, a 
barátok, rokonok társaságának 

hiányától. Szerencsések a 
kertet művelők, mert ők a 

testre és lélekre egyaránt 
jótékony hatású tevé-
kenységet végezhetnek, 

ráadásul friss, és saját ellá-
tásra gondosan megtermelt 

zöldségekkel, gyümölcsökkel 
gazdagítják az étrendjüket. 

Sajnos az idén példátlan fagyhullámok érkeztek már-
cius-áprilisban: nemcsak egy-egy éjszakán át fagyott, 
hanem a legsúlyosabb lehűlés szállított faggyal indult, 
ami ellen lehetetlen védekezni, majd átment klasszikus 
kisugárzási fagyba. Ez április első napjaiban történt, aztán 
két újabb lehűlés érte a gyümölcsösöket. Most úgy néz ki, 
hogy az elsőként károsodott kajszit és őszibarackot követi a 
többi csonthéjas, valamint az alma és a körte is, amelyek 
az április közepén bekövetkezett fagynak estek áldozatul. 

A tavaszi fagy ellen számos módszerrel próbálunk 
védekezni, ebből adunk ízelítőt mostani számunkban. Az 
egyik lehetséges megoldás az öntözés megkezdése jóval a 
lehetséges fagyok előtt, mert azzal akár egy héttel is késlel-
tetni lehet a virágzást. 

A vízpótlásra azért is nagy szükség van, mert rendkívül 
száraz az idei tavasz. Díszkert rovatunk szerzője szerint már 
márciusban be kellett indítani az öntözést, aztán ugrásra 
készen figyelni a meteorológiai jelentést, hogy el lehessen 
zárni a vizet a fagyos éjszakákon. 

Kertbaráti üdvözlettel,

főszerkesztő
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