
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Telelőre készülünk

Idei utolsó lapszámunk megjelenése még az őszi telepítési 
idényre esik, de már készülhetünk a kert, a növények átte-
lelésére, és összeszedhetjük majd kertünk utolsó, fagycsípte 

terméseit. Az ősz és a tél a tervezés 
időszaka is, gondoljuk tehát át, 

mi sikerült és mi nem az idei 
fagyos, aszályos évben, és 
min kellene a továbbiakban 
változtatnunk. 
Sokszor hangoztatjuk, hogy 

nyakunkon az éghajlatválto-
zás, amihez alkalmazkodnunk 

kell, mégpedig elsősorban olyan régi 
és környezetkímélő módszerek újbóli alkalmazásával, mint a 
vegyes művelés, az állandó talajtakarás, a minél több szerves 
trágya használata. Az így megőrizhető kedvező talajállapot 
elsősorban a víz befogadásában és megőrzésében fontos, 
ami a mind változékonyabb csapadékeloszlás miatt bír nagy 
jelentőséggel. Ehhez a kertben összegyűjtött lombot, nye-
sedéket érdemes komposztálnunk, annál is inkább, mert 
január elsejétől nem szabad elégetni az avart és más kerti 
hulladékot. Ha megtelepedett a kertünkben, a levélhalom 
ráadásul telelőhelyet kínál a sok rovart és csigát elpusztító, 
védett sünnek.
A téli felkészülés jegyében készítsünk magaságyást, kom-
posztrácsot, madárodút, méhecskehotelt, hogy jövőre ké-
nyelmesebben dolgozva, jobb minőségű termésünk legyen, 
és gyarapítsuk a hasznos segítőtársaink létszámát. Minél 
több élőlény érzi otthon magát a kertünkben, annál jobban 
közelítünk a természetes egyensúlyhoz, annál könnyebb 
egészségesen tartani a növényzetet is.
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