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A paprika, paradicsom, padlizsán, uborka, vala-
mint a tök és dinnyefélék mind erősen érzé-

kenyek a hidegre, így végleges elhelyezésükig 
érdemes megvárni, míg biztosan melegre fordul 
az idő. Ebben a szakaszban fontos szem előtt tarta-
ni a fokozatosság elvét, a kiültetési stressz ugyanis 
számottevően csökkenthető a palánták fokozatos 
edzésével. 810 napon keresztül napközben a pa-
lántákat helyezzük a szabadba félárnyékos, szélvé-
dett területre, éjszakára pedig tegyük be őket újra 
fagymentes, fedett helyre. Kiültetést követően 
ügyeljünk arra, hogy ne száradjanak ki a frissen 

ültetett tövek, és a túl erős napsütés ellen véde-
kezzünk fátyolfóliás takarással. 

Paradicsompalánták kiültetése

Talán a legtöbb kertművelő kedvence a paradicsom, 
amiből a bolti sosem lehet olyan finom, mint a sa-
ját termés. A növendékek kiültetése előtt ássunk 
egy mély lyukat a földbe, töltsük fel tápanyagdús 
komposzttal vagy földkeverékkel, dolgozzunk bele 
kevés keserűsót (magnéziumszulfátheptahidrát), 
összetört tojáshéjat (kalciumforrás) és egy kis faha-

Májusi teendők
Az a kertész, aki biztosra akar menni, tartja magát a régi bölcsességhez, és a melegigényes 
növényeket csak a fagyosszentek (Pongrác: május 12., Szervác: május 13. és Bonifác: május 14.) 
után ülteti ki. 

HORVÁTH ANETT
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mut (káliumot tartalmaz), amivel elősegíthetjük a 
növény megerősödését. Ha már virág is megjelent 
a magoncunkon, akkor ne sajnáljuk kicsípni, hiszen 
az első időszakban a növénynek a fejlődésre és nem 
a termés növelésére kell koncentrálnia. Ezt követően 
helyezzük a palántát minél mélyebbre az ültetőgö-
dörbe, de a lombozat ne érintkezzen a talajjal, inkább 
csípjük ki az alsó leveleket, mert a talajról felverődő 
öntözővíz elősegíti a gombabetegségek kialakulását. 

A föld alá került szárrészből is gyökerek képződnek, 
amelyek elősegítik a növény víz és tápanyagfelvéte-
lét a száraz időszakban. 

Ültetés során 5070 centi távolságot hagyjunk ki 
két tő között, a sortávolságnak pedig jó ha hagyunk 
11,5 métert, mert a szellősebb térállással meg-
előzhetjük a gombabetegségeknek kedvező fülledt 
mikroklíma kialakulását. Végül a paradicsom ellen-
álló képességét fokozhatjuk csalán- és zsurlóleves 
belocsolással. Már most gondoljunk arra, hogy a ki-
fejlett növény a termés súlya és a folyton növő fajták 
magassága miatt támasztékot igényel, ezért előnyös, 
ha kihelyezzük a tövek mellé a karókat. Ha esetleg fa-
gyot jósolnának, akkor a veszély elmúltáig a palánták 
tövéhez húzzunk földet, azaz csirkézzük fel.

Érdemes kihasználni a társnövények előnyös ha-
tásait. A paradicsom esetében a bazsalikom nemcsak 
jó ízt ad a termésnek, hanem véd a lisztharmat ellen, 
a zeller illata pedig a kártevőket ijeszti el. Szintén jó 
szomszédok a káposzta- és a babfélék. 

Az ágyások szélére, de a különböző zöldségek 
közé is érdemes egynyári virágos védőnövényeket 
ültetni, melyek a kedvező védőszerepükön túl ker-
tünk díszei is lehetnek. A borágó, körömvirág, sar-
kantyúka, büdöske, vagyis bársonyvirág akár még 
salátánk ehető díszei is lehetnek. Ültetéskor a paradicsompalántát jó mélyre helyezzük a talajba

Használjuk ki a kedvező hatású növénytársítás lehetőségeit



42

BIOKERT 

Öntözés, mulcsozás 

Ahogy a régi mondás tartja, a májusi eső aranyat 
ér, ezért ebben a hónapban a palánták kiültetésén 
túl a legfontosabb dolgunk, hogy felkészítsük ker-
tünket a nyári szárazságra. 

Az öntözéssel kapcsolatba örök kérdés, hogy 
mikor, mennyit és hogyan érdemes locsolni. 
Emellett az a nézet is tartja magát, hogy csak kri-
tikus esetben öntözzünk, azaz arra serkentsük a 
növényeket, hogy gyökereikkel a föld mélyebb 
rétegeibe hatoljanak és elérjék az ott raktározott 
vizet. A gombabetegségekre érzékeny paradicsom 
és padlizsán esetén a reggeli öntözés javasolt. Ha 
nincs lehetőségünk a csapadékvíz összegyűjtésé-
re, akkor a vezetékes vizet öntözés előtt engedjük 
ki és hagyjuk állni, hogy az ne legyen túl hideg, 
illetve a benne lévő klór elpárologhasson.

Ezenkívül törekedjünk arra, hogy minél in-
kább megőrizzük a talaj nedvességtartalmát. Erre 
legjobb módszer a mulcsozás. A növények tövét 
kihagyva a gyommentesített, belocsolt talajt takar-

juk be kb. 2 cm vastagságban valamilyen szerves 
anyaggal. Ezek közül közismert a szalmás taka-
rás, ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás, 
mert a szalma bomlása a növények fejlődéséhez 
igen fontos nitrogént elvonja a talajból. Helyette 
használjunk inkább gyommentes fűkaszálékot, 
de tartsuk szem előtt, hogy a fű nagyon gyorsan 
erjedésnek indul, így a nyírást követően minél 
gyorsabban ki kell juttatni a területre. Ha nem 
áll rendelkezésünkre semmilyen szerves anyag, 
akkor használhatunk fekete mulcsfóliát, agroszö-
vetet, vagy kőzúzalékot is. 

Növényvédelem

Ebben az időszakban már egyre nagyobb hang-
súlyt kell fordítanunk a növényvédelemre. 
Amennyiben azt vesszük észre, hogy láthatatlan 
tettes fogyasztja az újonnan kihelyezett palán-

Miért takarjuk mulccsal a talajt?

A rendezett kert képe sokak számára egyet jelent 
a kapálással gyommentesített, egyenletesen el-
gereblyézett talajfelülettel. A talaj takarásával 
azonban számos olyan előnyhöz juthatunk, ami 
kevesebb energiabefektetéssel is jár. Az össze-
függő mulcsréteggel megakadályozhatjuk a víz 
elpárolgását a talajból, így sokkal kevesebbet 
kell öntözni. A fedett talajból a gazok nehezeb-
ben törnek elő, ami pedig megjelenik, azt akár 
két ujjal is el tudjuk távolítani, ezáltal kapálás-
ra, ásásra nem lesz szükségünk, mindamellett, 
hogy ezzel az apró praktikával a talaj laza és 
morzsalékos marad. A szerves mulcs táplálékul 
szolgál a talajlakó élőlényeknek, továbbá a le-
bomlás során a humuszréteg is gyarapszik. A 
takarás további erénye, hogy megakadályozza 
az esőcseppek, és velük együtt a kórokozókat 
tartalmazó föld fölverődését a levelekre. Nyá-
ron nem engedi a talaj túlzott fölmelegedését, 
ősszel pedig véd a gyors lehűléstől. 

Mindenképpen érdemes szerves anyaggal takarni a talajt
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táink lombozatát, valószínűleg csigák garázdál-
kodnak a környéken, akiket nappal már igen 
nehéz tetten érni, hiszen árnyékos rejtekhelyük 
mélyére húzódnak a tűző nap elől. Érdemes 
ebben az esetben a tövek köré fahamut szór-
ni, mert annak lúgos kémhatása kellemetlen 
érzést okoz a csigák bőrén, így továbbállnak. 
Egyes kertészeknek sajnos igen sok gondja 
akad a kertek leghírhedtebb rémével, a lótetű-

vel, vagy lótücsökkel. A jó meleget nemcsak ifjú 
növendékeink, hanem ezek a rovarok is nagyon 
kedvelik, mert rendszerint május vége felé jön-
nek elő az akár egy méter mélyen lévő téli fész-
kükből, hogy farkaséhségüket a zsenge palánták 
föld alatti szárával és gyökerével csillapíthassák. 
Ha évről évre ezzel az ellenséggel találjuk szem-
be magunkat, nem árt, ha a kiselejtezett csepeg-
tetőcsővel, vagy egyéb kemény anyaggal védjük 
a palántáink tövét. Ahelyett, hogy kertünk talaját 
mérgezve erősebb vegyszerekhez fordulnánk, 
érdemes néhány tővel többet készíteni, hogy az 
áldozatok esetén legyen pótlásra esély. Amikor 
kitör az igazi nyári forróság, és a palántákból erős 
növény fejlődik, már kevésbé kell aggódnunk e 
kerti kártevő falásrohamaitól. 

Amennyiben a katicabogarak nem tudtak 
kellőképpen elbánni a nagy mennyiségű levél-
tetűvel, érdemes csalánleves permettel kezelni 
az érintett felületet. Már akkor is jó eséllyel 
megszabadulhatunk jelentős részüktől, ha erő-
sebb vízsugarat vetünk be ellenük.

Mire jó a fahamu?

A kerti sütögetésből visszamaradt, kezeletlen 
fából készült fahamut értékes segédanyag-
ként használhatjuk fel kertünkben. Erős lú-
gos kémhatása (pH 10-13) miatt módjával 
ugyan, de mindenképpen keverhetünk belő-
le a komposztba és a talajba. Az elégetett fa 
típusától függően számos nyomelemet tar-
talmaz és kiváló káliumforrás, így segíti a nö-
vények fejlődését. Riasztólag hat a puhates-
tűekre, krumplibogarakra, káposztalégyre, 
levéltetvekre, pajzstetvekre, hangyákra, 
ezért érdemes vele beszórni vékony réteg-
ben a talajt, illetve szükség esetén egy szita 
segítségével az óvni kívánt növény levelét. 

Az ágyás köré ültessünk védőnövényeket, mint a bársonyvirág

A fahamu káliumforrásként szolgál, de csigák ellen is 
bevethetjük


