
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Tavaszi pezsgés

Az enyhe december és január után a február hozta meg az 
igazi, kártevőket ritkító fagyokat, és a korábbinál több csapa-

dékot. Még nem tudjuk, hogyan ala-
kul az időjárás a továbbiakban, 

de az biztos, hogy a legtöbb 
növényen elég előrehala-
dott a rügyek fejlődése, és 
ha a tavaszi hónapok nem 

lesznek különösen hidegek, 
korai virágzásra számítha-

tunk. Ez sajnos egyben nagyobb 
fagyveszélynek teszi ki növényeinket, 

és kevesebb időt hagy a felkészülésre, metszésre, fatisztoga-
tásra, lemosópermetezésre.
Az utóbbi években nagyon száraz tavaszokban volt részünk, 
emiatt hamar kellett elkezdeni az öntözést. Ilyenkor több 
haszna is van a gyümölcsfák öntözésének. Egyrészt biztosabb 
lesz a kötődés, mert ha a fák nem kapnak elegendő vizet, a 
bibe hamar beszárad és már nem termékenyül meg. A rend-
szeres öntözés másik előnye, hogy kissé késlelteti a virágzást, 
ezzel elkerülhetők a kora tavaszi fagykárok.
A legkorábban virágzó gyümölcsfánk a mandula, igényeiről, 
gondozásáról és a legújabb, már öntermékeny fajtákról is 
olvashatnak. 
A környezet különösen erős hatással van a legfiatalabb nö-
vényekre, magoncokra, érdemes megszívlelni szakértőnk ta-
nácsait, és annak megfelelően szabályozni a palántanevelés 
körülményeit. Nemsokára már ültethetjük is saját nevelésű 
zöldségeinket a kertbe, ehhez további adalékokkal szolgál 
bio termesztés rovatunk, ahol a magkezelésre és vetésre le-
het találni környezetbarát védekezési módokat.
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