
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Vágjunk bele!

Szeszélyes hónap az április, de a vissza-visszatérő lehűlé-
sekért kárpótol a serkenő lomb halványzöldje, a változatos 

színekben pompázó hagymások, a 
nárcisz, a tulipán, a jácint és a 

hónap kedves növényei. Már 
túl vagyunk a metszésen, itt 
az ültetés, a tavaszi tőosztás 
ideje. Ami jól érzi magát ná-

lunk, azt érdemes nagyobb 
területre ültetni, vagy pótolni 

vele azoknak a növényeknek a 
helyét, amik valamiért nem élték túl a 

telet. A magam részéről azt vallom, hogy minél több növényt 
ültetek, annál kevesebbet kell gyomlálni, de ezt az elvet elég 
nehéz átültetni a gyakorlatba.
Érdemes kipróbálni a biotermesztés rovatunkban ajánlott 
új ágyástípusokat. A dombágyásban nemcsak jobban érzik 
magukat a beültetett zöldségfélék, de a lemetszett ágakat is 
hasznosíthatjuk az ágyás alapjaként.
Kisebb-nagyobb tó vagy medence építésébe is belefog-
hatunk – ennek a szemet gyönyörködtető, lelket nyugtató 
kerti építménynek az elkészítéséhez adunk tanácsokat. Egy 
tavacskával kertünk számos lakóját is megörvendeztetjük: 
ivóvizet találnak a rovarok, madarak, sündisznók, és még az 
is lehet, hogy hasznos varangyok látogatnak a kertünkbe. Ha 
visszaemlékeznek, múlt hónapban mutattuk be az év kétél-
tűjének választott zöld varangyot. A tóban vagy medencében 
ajánlott kialakítani egy rejtős részt, hogy a véletlenül belee-
sett állatok kimenekülhessenek onnét.
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