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Egy marék földben több élőlény található, mint 
a Föld teljes népessége, tehát mielőtt a kerti 

munkát az alapos vegyszeres talajfertőtlenítés-
sel kezdenénk, próbáljuk meglátni a pozitívu-
mok mellett a beavatkozás árnyoldalát is. Ha a 
kártevők ellen vegyi hadjáratot indítunk, akkor 
a nemkívánatos talajlakók mellett a szemmel 
láthatatlan, de a talaj egészséges működéséhez 
szükséges baktériumok, gombák, mikrobák és 
egyéb hasznos élőlények is elpusztulhatnak, a 

földigilisztákról már nem is beszélve. A talajé-
let vizsgálatát mi is megtehetjük ásópróbával. 
Két ásó segítségével egyszerűen emeljünk ki a 
talajból kb. 25 cm mélyről egy szeletet, és vizs-
gáljuk meg annak szerkezetét, tömörödöttségét. 
A giliszták intenzív jelenléte élénk, a több éve el 
nem korhadt szármaradványok renyhe talajélet-
re utalnak.

Egészséges növényt csak egészséges talajban 
nevelhetünk, ezért ne ártsunk a földnek vegysze-
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res kezeléssel! Ha mindenképpen szeretnénk 
valamilyen eszközt bevetni, akkor szerencsére a 
gazdaboltokban már több olyan készítmény is 
elérhető, ami a szelíd védelmet szolgálja, vagy 
célzottan csak egy gondot okozó kártevő elpusz-
títására irányul (pl. fonálférgek).

Ha elkészültünk a januárban leírt szempon-
tok alapján az ágyások kialakításával (vetésforgó 
szerinti felosztás), takarjuk be a kerti utakat szal-
mával, kartonnal vagy egyéb mulcsanyaggal, 
hogy megakadályozzuk e területek gazosodását, 
és megelőzzük, hogy eső után a cipőnk sárba ra-
gadjon. Használhatunk erre a célra deszkákat is, 
amelyek alá a csigák is előszeretettel bebújnak 
az égető napsütés elől, emiatt onnan könnyedén 
begyűjthetők. 

A kerti sorok kijelölésénél ne feledkezzünk 
meg a védőnövényekről sem. Az ágyások szélén 
hagyjunk helyet a kártevőket és gombabetegsé-
geket távol tartó hasznos egynyári virágoknak, 
fűszernövényeknek is, mint például a büdöske, a 
kapor, a  fokhagyma, a körömvirág, a sarkantyúka.

Ha csak most terítjük szét a komposztot a fel-
színen, akkor előfordulhat, hogy az még túl szá-
raz az ültetéshez. Ezért magvetés előtt húzzunk  
5 cm mély barázdát, és töltsük föl palántaföld-
del vagy tőzeggel. Ha már jól bevált ágyásaink 
vannak, akkor lehet egyből a földbe vetni a ma-
gokat, majd 1 cm vastagon komposzttal takarni 
őket. További kerti tipp, amivel a tavaszi egye-
lés fáradságos munkáját megspórolhatjuk, és 
egyenletesebb tőtávolságot tarthatunk, hogy a 
nagyon apró magvakhoz őrölt kávét vagy homo-
kot keverünk. Ha pedig egy kb. egy méter hosszú 
csőbe adagoljuk a magokat tölcsér segítségével, 
akkor hajolgatni sem kell, sőt még szeles időben 
is biztonságosabban és gyorsabban vethetünk.

Az elővetemény fontossága

Kora tavasszal a kedvező növénytársítások figye-
lembevételével szabadföldön is megkezdhetjük 
a kertünk benépesítését a kis hőigényű növé-
nyekkel. Már vethető a hónapos retek, zsázsa, 
rukkola, endívia, zöldborsó, gyökérzöldségek, 
vöröshagyma és a sóska. A spenót és a saláta a 
két legelső tavaszi versenyző, amik elővetemény-
ként kedvező hatással vannak a talaj termékeny-
ségére, fizikai és biológiai tulajdonságaira. A 
saláta jó előzménye a bokorbabnak, céklának, 
karalábénak, paprikának és a póréhagymának. 
A spenót után szépen fejlődik főveteményként a 
csemegekukorica, a káposztafélék, a padlizsán, a 
paradicsom és a zeller.

Indításként bevethetjük akár 40-50 cm-en-
ként az egész kertünket spenóttal. A növény gyö-
kerei behálózzák a talajt, ami megvédi azt az eró-
ziótól, zöldtömegével pedig óvja a kiszáradástól, 

Ha sok földigilisztát találunk a talajban, az egészséges 
talajéletre utal

Lehet kezdeni a szabadföldi magvetést a hidegtűrő 
zöldségekkel
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és a környékről távol tart bizonyos kártevőket is. 
Amikor a helyére ültetni szeretnénk, nincs más 
dolgunk, mint a száránál horolókapával levágni a 
leveleit, és bedolgozni a földbe. A spenót szapo-
nin- és nyálkaanyag-tartalmú gyökerei és puha 
levéltömege gyorsan bomló trágyaként tovább 
táplálják a földet. Ha ősszel vetettünk egyéb 
zöldtrágyázásra szolgáló növényeket (pl. fehér 
mustár), akkor azokat is forgassuk be a talajba a 
spenóthoz hasonlóan.

A friss vetésekre mindenképpen érdemes fá-
tyolfóliát borítani, ami megkönnyíti a csírázást és 
véd a hidegtől.

Indulhat a palántázás! 

Türelmet és odafigyelést igényel a növények 
magról nevelése, ugyanakkor óriási sikerélmény 
napról napra figyelemmel kísérni a magunk ké-
szítette palánta növekedését. Másrészt, ebben az 
esetben lehetünk igazán biztosak abban, hogy 
vegyszermentes alapanyaghoz jutunk. Harmad-
részt, paprika és paradicsom esetén leginkább 
így van esélyünk különleges fajtákra szert tenni. 

Az előző részben már említést tettünk a bio-
szempontoknak is megfelelő vetőmagról, ami-
nek lényege, hogy mindig vegyszerrel kezeletlen 
szaporítóanyagot használjunk. Az egészségünk-
re és a környezetünkre sincs jótékony hatása, ha 
csávázott, azaz gomba- és rovarölő szerrel bevont 
vetőmagot használunk. Nem kell vegyszerekhez 

nyúlnunk, ha mi magunk is szeretnénk előse-
gíteni a magok biztonságosabb kelését, illetve 
megakadályozni a rettegett palántadőlést. Nincs 
más dolgunk, mint vetés előtt fél-egy órára áz-
tassuk be a magokat egy liter vízből és 3 dkg 
kamillából 1-2 percig főzött, majd visszahűtött, 
leszűrt kamillateába, majd szárítsuk le konyhai 
papírtörlőn vagy száraz vásznon. Ez az eljárás a 
fertőtlenítés mellett a kelési arányt is kedvezően 
befolyásolja és gyorsítja. Kezelhetjük a magokat 
mezei zsurlóból készült teával is, hogy megaka-
dályozzuk a penész és más gombák fejlődését. A 
szárított, összetört növényeket 20-30 percig for-
raljuk, majd a leszűrt, kihűlt és tízszeresre hígí-
tott főzetet permetezzük a magokra.

Az előző hónapban megírtuk a saját pa-
lántaföld keverésének receptjét. Alapanyagul 
használhatunk sima kerti talajt is, de ebben az 
esetben ügyeljünk a talaj fertőtlenítésére, amit 
hőkezeléssel érhetünk el. Kapcsoljuk be a sütőt 
90 °C-fokra, és egy vízzel teli lábasba állítsuk 
bele a földdel töltött, alufóliával letakart edényt, 
majd gőzöljük 30 percig, végül terítsük szét az 
ültetőközeget egy régi, kiszuperált tepsibe, amíg 
ki nem hűl.

Megelőző intézkedések

A bajt sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni, 
ennek szellemében tehetünk pár óvintézkedést. 
A vetés előtt a burgonyát locsoljuk be csalán- és 
zsurlóteával. A gyümölcsfák lombkoronáját rügy-
fakadás előtt permetezzük le csalánban gazdag 
trágyalével, amiből a tányérjukhoz is locsoljunk. 
A törzs köré vessünk védőnövényeket, mint pél-
dául sarkantyúkát, körömvirágot vagy mustárt. 
A talaj fölötti törzsrészt kenjük be nem száradó 
ragacsos anyaggal, hogy megragadjanak benne 
a lombkoronára igyekvő, levéltetűtelepeket gon-
dozó hangyák.

A zöldborsó betegségeinek megakadályozá-
sára a sorok közét szórjuk be fahamuval.

A spenót az egyik legjobb elővetemény
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TERMÉSZETVÉDELEMTERMÉSZETVÉDELEM

magyarmezogazdasag.hu/rovatok/kert-szolo-bor

A kertészettel kapcsolatos bővebb tartalomért 
keresse fel naponta frissülő hírportálunkat, 

a magyarmezogazdasag.hu-t!

Érdekességek a kertészet világából

A vetőmagok tulajdonságai

Közeleg a tavasz, így a kiskertekbe szánt vetőmagok is megjelentek az 

üzletekben, valamint ilyenkor kerülnek elő a tavalyi maradék magok 

otthon, a fiókokból... Mire számíthatunk régóta tárolt vetőmag esetén, és 

melyek a vetőmagok főbb értékmérő tulajdonságai?

A tündérfa és ehető virága

Ehető virágok kapcsán többnyire lágyszárúak virágaira gondolunk,  

pedig sok fának is megkóstolhatjuk a virágát. Az alma, körte,  

meggy, cseresznye vagy az akác virága is fogyasztható, csak úgy mint  

a dísznövényként kedvelt tündérfáé is… Ez hamarosan szirmot bont.

A ceglédi kajszifajták jó fagytűrők

Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan tavaly is végeztünk rügyfagykár-vizs-

gálatot a NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet 

ceglédi kajsziültetvényeiben. Évek óta 30-40 fajtát vizsgálunk február-

ban, márciusban. Fajtánként 100-100 rügyet gyűjtünk be, így százalékos 

arányban tudjuk kifejezni a termékenyítésre alkalmatlan virágokat.


