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DÍSZKERT

Májusban sem késő gyepet szellőztetni

2020 nagyon csapadékszegényen indul. 
Győr környékén április közepéig 85 mm 

csapadék esett, jómagam már március első he-
tében bekapcsoltam a locsolórendszert, igaz, 
hidegebb napokon meg nem győztem leüríte-
ni. Nem is beszélve a dézsás növényekről, me-
lyekből szintén van jó néhány a kertben, s akik 
nem figyeltek rájuk, azt tapasztalhatják, hogy 
az edényben nevelt növények a tél folyamán 
kiszáradtak.

Ha most ültetünk dézsába, edénybe vagy vi-
rágládába növényt, arra mindig ügyeljünk, hogy 

az edény alján legyenek legalább 11,5 cmes 
átmérőjű lyukak. Sőt, én még nagyobb edények-
nél az alsó 510 cmre szoktam tenni vízelvezető-
nek apró, de nem poros kavicsot. 

Telelés után

A garázsban, verandán teleltetett növényeinket 
már biztonsággal kitehetjük a szabadba. Érdemes 
borús időt választani vagy inkább késő délután-
ra időzíteni, és a legjobb, ha nem a tűző napra 
tesszük ki őket, mert a fényszegény környezet-

SAJNOS AZ IDEI ÉV BŐVEN OKOZ MEGLEPETÉSEKET, AKÁR AZ IDŐJÁRÁSRA, AKÁR A KORONAVÍRUS MIATTI 
VÉSZHELYZETRE GONDOLUNK. KERTBARÁT SZEMMEL EZ UTÓBBINAK JÓ OLDALA IS VAN, UGYANIS A KERT 
BIZTONSÁGOS HELY, AHOL LEVEGŐN LEHETÜNK ÉS KIKAPCSOLÓDHATUNK, ERŐT MERÍTHETÜNK. 

NAGYKUTASI VIKTOR
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Óvatosan a gyomirtóval!

Sokakat zavar, ha a gyepfelületben megjelennek 
a gyomok, főleg a gyermekláncfű és a fehérhere 
a legnagyobb ellenség. Ma már többféle gyep-
gyomirtó kapható, de nagyon vigyázzunk velük, 
mert ha évi két alkalomnál többször használjuk 
vagy túladagoljuk, akkor nemcsak a gyomot, ha-
nem a gyep környezetében lévő dísz és haszon-
növényeket is károsítja. Sajnos nem egy kertet 
láttam, ahol a túlzott használat miatt a gyepet 
körbevevő tuják, cserjék lombján csúnya foltot 
okozott. Rendszeres fűnyírással (46 cm között), 
megfelelő tápanyagkijuttatással és évi kétszeri 
levegőztetéssel viszonylag gyommentesen tart-
ható a zöldfelületünk.

ből kikerülve könnyedén napégést szenved-
hetnek. Ajánlott megújítani a talaj felső rétegét 
az edényben. Egy háromágú kapával vagy egy 
meghajlított villa segítségével távolítsuk el a 
földet, ügyelve a gyökérzetre. Ha a cserépből ki 
tudjuk emelni a növényt, akkor az alsó régióval 
is tegyünk ugyanígy. Távolítsuk el a régi földet 
és tegyünk a helyére jó minőségű kerti föld 
(2/3) és érett komposzt (1/3) keverékét, vagy jó 
minőségű virágföldet. Átültetést követően ne 
locsoljuk meg tápoldattal, azzal legalább 2-3 
hetet várjunk. Az alapos locsolást viszont ne fe-
lejtsük el. Ha nem akarunk folyamatosan tápol-
datozni, érdemes már az átültetésnél a talajba 
tartós, burkolt tápanyagot keverni, így akár 2-3 
vagy 56 hónapra is megoldottuk a folyamatos 
tápanyag-utánpótlást.

A teleltetésből elővett növényeknél sokszor 
rovarkártevők szívogatását láthatjuk, ezeket ér-
demes Spilan készítmény oldatával (4 gramm 
10 liter vízhez) beöntözni és 14 nap múlva meg-
ismételni. Ezt a kezelést csak dísznövényekkel 
szabad elvégezni!

Újítsuk meg a gyepet

Sok kertbarát kérdezi, hogy érdemes-e a gyepet 
szellőztetni. Igen, érdemes, és még májusban 
sem késő fűnyírást követően késes gyepszellőz-
tetővel egy irányban megjárni. Keresztirányban 
nem szabad gyepet szellőztetni, mert azzal na-
gyon megtépjük a gyep tövét.

Ha azt érezzük, hogy nagyon ritka lett a gyep-
szőnyeg, érdemes 23 dkg/m2 fűmagkeveréket 
rávetni. (A fűmagkeverék legalább 45 fajtából 
álló keverék, melynek lényege, hogy egy-egy 
fajta gyorsan kikel, míg mások lassan, de annál 
tovább megmaradnak.) Érdemes a használatnak 
megfelelőt választani. A pázsitkeverék rendszeres 
nyírást, gondozást igényel, cserébe szép, egyönte-
tű füvet ad. A sportkeverékből szép zöld, ellenálló 
és a taposást is jól bíró gyep fejlődik. Szárazságtű-
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rő, ezért főleg olyan kertekbe, nyaralókba ajánlom, 
ahol nem megoldott a folyamatos locsolás, mert a 
szárazságot és a 2-3 hetenkénti nyírást is elviseli. 
Vetést követően 23 hétig ne adjunk tápanyagot 
a fűnek, főleg ne sima nitrogén műtrágyát, mert 
attól csak nyúlik a fűszál. Az igazi gyeptrágyák nit-
rogént, foszfort, káliumot és még mikroelemeket, 
főleg vasat kell, hogy tartalmazzanak. Így kapunk 
szép zöld, tömött, egészséges gyepfelületet. Arra 
érdemes figyelni, hogy 1012 év után vagy meg 
kell újítani, vagy újravetni a füvet, hogy folyamato-
san szép maradjon. 

A fű nyírásánál ne feledkezzünk meg a két-
harmados szabályról, ami azt jelenti, hogy a fű 
1/3át szabad csak levágni, és ha kicsit nagyra 
nőt, inkább két részletben vágjuk le és hozzuk 
vissza a szokásos vágási magasságra. Ha nem 
így teszünk, nem lesz szép a gyepünk, és na-
gyon hamar elöregszik.

De ne csak nyírjuk a gyepet, hanem locsoljuk 
is, lehetőleg a kora reggeli órákban! Automata 
locsolóval másnaponta 3-5 mm csapadékot 
(azaz 35 liter víz/m2) adjunk neki. Ha naponta 
locsoljuk, számítsunk rá, hogy ezzel kedvezünk 
a gombás betegségeknek vagy a kalapos gom-
bák megjelenésének, és akár a mohásodásnak 
is, ha kicsit árnyékos a terület. Ha kézzel vagy 
billegő szórófejjel öntözünk, akkor heti 23 lo-
csolás is elegendő, de ilyenkor több vizet juttas-
sunk ki. A legnagyobb melegben még a gyepet 
se locsoljuk! 

Nagy munka a tótakarítás

A hónap közepétől már a kerti tó nagytakarí-
tásának is nekiállhatunk. Ezt 34 évente kell 
elvégezni, mert a tó fenekére telepedő üledék 
a nagy melegben könnyen bomlásnak indul 
és halaink, illetve a többi élőlény pusztulását 
okozhatja.
Első lépés a halak kiemelése és árnyékos hely-
re telepítése a tó vizéből feltöltött hordóba. Fél 

napot kibírnak a hordóban, ha ennél tovább 
maradnak ott, akkor levegőztetőt kell belehe-
lyezni.

A második lépés a víz leszívása. Ezt köve-
ti az edényes, kosaras növények (tavirózsák) 
kiemelése, megifjítása, a beteg, öreg részek 
eltávolítása. Érdemes az idős töveket tőosztás-
sal szétválasztani. Ezt a műveletet ne a tófólián 
végezzük.

A tófenék tisztítására legjobb a műanyag 
szemeteslapát, könnyen vödrökbe szedhetjük 
vele az üledéket. A kavicsot, a szivattyút, a szűrő-
berendezést jó alaposan mossuk át folyóvízzel. 
A legjobb napos időben nekiállni a tótakarítás-
nak, mert olyankor a fólia lágyabb, rugalma-
sabb, és könnyebb takarítani. Nem is beszélve 
arról, hogy az algák gyorsan leszáradnak a 
napfénytől, ezáltal egy vízsugárral is könnyen 
letakaríthatók.

Ezután jöhet a parti sávban a növényzet 
takarítása, az elszáradt részek eltávolítása. Ha 
mindez megvan, alaposan mossunk át min-
dent, majd telepítsük vissza a kosaras növénye-
ket. A parti sávban a növényeket szükség szerint 
ritkítsuk meg, pótoljuk a kavicsot, végül erősen 
csobogtatva töltsük fel a tómedret vízzel, hogy 
minél több levegő kerüljön bele.

A halak és más élőlények betelepítésével 
addig várjunk, míg a víz fel nem veszi a környe-
zet hőmérsékletét. Tótakarítást követően pár 
napig ne etessük a halakat. Figyeljünk, hogy 
csak annyit adjunk enni, amit 34 perc alatt el-
fogyasztanak, mert a legnagyobb vízszennyező 
a haleledel a magas fehérjetartalma miatt. Tart-
suk szem előtt, hogy egy köbméter vízben 35 
darab 1015 cmes hal tartható. Ha ennél töb-
ben vannak, az ürülékükkel nagyon szennyezik 
a vizet. Nagytestű halakat (koi pontyot) csak 
speciális szűrők alkalmazásával tudunk tartani.

A tófólia a rátapadt algáktól, szennyeződé-
sektől nagyon csúszik, figyeljünk a biztonságos 
munkavégzésre!
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25 740 Ft
(52 lapszám/év)

22 920 Ft
(52 lapszám/év)

5100 Ft
(12 lapszám/év)

5340 Ft
(12 lapszám/év)

18 000 Ft
(52 lapszám/év)

16 000 Ft
(52 lapszám/év)

3525 Ft
(12 lapszám/év)

3725 Ft
(12 lapszám/év)

Piacvezető  
agrárgazdasági hetilap

Piacvezető kertészeti 
hetilap

A legolvasottabb  
méhészeti lap

A legnagyobb 
példányszámú 

állattenyésztési havilap

A kertbarátok közkedvelt 
magazinja

Pegazus - 
A lovasok lapja

A hegyközségek  
szakfolyóirata

A magyar állami 
erdészeti 

részvénytársaságok lapja
Kertészek és kertbarátok 

havilapja

válasszon még egy kiadványt, melyet szintén 1 évig eljuttatunk az Ön részére:

KEDVESKEDJEN 
SZERETTEINEK!
Fizessen elő most 1 évre népszerű agrárszaklapjainkra 
nyomtatott vagy digitális formában 

            válasszon még egy kiadványt!

&

1.  Előfizetési szándékát kérjük, hogy jelezze a következő e-mail-címen: elofizetes@magyarmezogazdasag.hu 
2.  Az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel az akció jeligéjét: Kedveskedjen szeretteinek!
3.  Az e-mailben kérjük, hogy adja meg az összes alábbi adatot:
 -  az előfizetni kívánt kiadvány és a választott egyéb kiadvány nevét,
 -  nyomtatott vagy digitális formában kívánja-e megkapni a kiadványokat,
 -  nevét, postacímét és számlázási címét,
 -  átutalás vagy csekk formájában kíván előfizetni.

Az akció kizárólag a jelen e-mail-címre beérkezett előfizetésekre vonatkozik!
Az akció időtartama: 2020. április 15. - május 15.

Az akció nem vonható össze más kedvezményeinkkel.

&


