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Fagyosszentek után
A TAVASZ VÁRVA VÁRT KORAI NAPSUGARAI TÚLZOTT REMÉNYEKKEL TÖLTENEK EL BENNÜNKET, HI-
SZEN MI CSAK NAPPAL, JÓ IDŐBEN, FŐLEG NAPSÜTÉSBEN KERTÉSZKEDÜNK. DE A NÖVÉNYEK KINT 
ALSZANAK A FAGYOS ÉJSZAKÁKBAN IS. SŐT, MÁJUS ELEJÉN SZERVÁC, PONGRÁC, BONIFÁC KO-
MOLY ÉJSZAKAI FAGYOKAT IS SZOKOTT HOZNI, ZSÓFIRÓL NEM IS BESZÉLVE, AKI „MINDENT VISZ”. 
A HIDEGRE ÉRZÉKENYEBB NÖVÉNYEKET NEM JÓ A FAGYVESZÉLYES NAPOK ELŐTT KIÜLTETNI, VAGY 
ÉJSZAKÁRA KINT HAGYNI A SZABADBAN.

Ha korábban már kitettük a pincében, verandán 
áttelelő dézsás növényeket, például a fiata-

labb leandereket, enciánt, hortenziát, muskátlit, 
akkor az időjárás-előrejelzést figyelve átmenetileg 
tegyük ezeket biztonságos helyre, vagy takarással 
védjük a fagytól. Nagyanyáink egyik legelterjed-
tebb virága a muskátli, amiből ma már áttelel-
tetési lehetőség hiányában minden évben újat 
vásárolunk. Ennek megvan az előnye is, a kerté-
szetekben ugyanis előre hajtatják, így korábban 
virágzik, másrészt sokkal több fajta és szín közül 
választhatunk. Az erkélyre, virágládába a futó vagy 
félfutó fajtákat válasszuk, amelyek látványosabb 
képet nyújtanak, és a félárnyékos helyen is bősé-
gesen virágoznak.

Ha közepes vagy nagyobb cserépben vásáro-
lunk muskátlit, akkor egy szezont átültetés nélkül 
kibír, de akár napi kétszeri öntözést igényel. A tő-
zeges virágföld ugyanis kiszáradás után már nem 
veszi fel a vizet és tönkremegy. Túlöntözni sem 
szabad, mert a töve az álló vízben kirothad, és a 
levelére se kerüljön víz. A tűző nap a cserép oldalát 
akár ötven fokra is hamar fölmelegíti, ez ellen pél-
dául dupla cserép alkalmazásával védekezhetünk. 
A bőséges virágzást csak rendszeres táp anyag-
utánpótlással érhetjük el. Kapható ehhez speciális 
táprúd is, amely mellett csak az öntözésről kell 
gondoskodni.

A leandert hazánk éghajlatán dézsás virágként 
kezeljük. Télen 4-10 °C-os áttelelőhelyen érzi jól 
magát, melegebb helyen a szívogató rovarok, 
pajzstetvek felszaporodása veszélyezteti. Tavasz-
szal a károsodott leveleket, hajtásokat vágjuk ki. 
A levelek ezüstös márványossága atkafertőzésre 
utal. Tavasszal minden második hajtást vágjunk 
vissza felére, így a többi megmaradt hajtásvég ha-
mar virágot hoz, a visszavágottak pedig ezek után 
kezdenek virágbimbóba serkenni. Így a virágzás 
hosszabb ideig elnyújtható. A leandert kesztyű-
ben gondozzuk, mert a növény enyhén mérgező. 
Rendkívül vízigényes növény: egy embermagas-
ságú leander nyár közepén akár napi tíz liter vizet 
is elpárologtat. A tápanyag-utánpótlásról is rend-
szeresen gondoskodni kell.

Ujhelyy Károly
Kertészkedés másként blog írója Ma már sokféle színben kaphatunk muskátlit
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Aszódi kincses kertje
„ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ KÉPESKÖNYVET” ADOTT KI ASZÓDI JÁNOS, AZ ÚJ MEZŐGAZDASÁGI MAGAZIN NÉPSZERŰ 
MŰSORVEZETŐJE. AZ ÉN KIS KERTEM KEZDŐ, HALADÓ ÉS VÁGYAKOZÓ KERTÉSZEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT, HASZ-
NOS TANÁCSOKKAL, OKOS TIPPEKKEL, SZEMÉLYES TÖRTÉNETEKKEL ÉS KIPRÓBÁLT, EGYSZERŰ RECEPTEKKEL.

A kert évezredek óta szimbolizálja a 
földi és égi édent, de azt a „para-

dicsomi” lelkiállapotot is, amelyben 
az ember az általa és magának kiala-
kított, védett, természetes környezeté-
ben érezheti magát. 

Aszódi János, az ország egyik leg-
népszerűbb mezőgazdasági maga-
zinműsorának a szerkesztő-riportere 
biztosan tudja, mit jelent ez. Nemcsak kertészmérnöki 
végzettsége és egyedülálló televíziós teljesítménye 
miatt – nincs még egy ilyen régi műsor a hazai tévézés 
történetében –, hanem azért is, mert több mint húsz 
éve műveli saját „tanyáját” az Alföldön, ahol rendsze-
resen megörvendezteti a hozzá közelállókat azzal, amit 
a kertje kínál. 

Szórakoztatva és türelmesen tanító könyvével 
most mindenki számára szélesre tárja a kertkaput. 
Bemutatja, hogyan lehet egyszerűen és praktikusan 
zöldséget, gyümölcsöt, fűszereket vagy virágot ter-
meszteni, legyen szó kisebb-nagyobb kertről, fóliá-
ról, üvegházról, magaságyásról vagy teraszról. Azt is 
elmondja, mire lehet használni a terményt, hogyan 
készülhet belőle finom étel, miként lehet tartósítani 
és eltenni télire. Tudja ugyanis, hogy ami nagyanyáink 

számára még mindennapi rutin volt, 
az mára többségünknek a feledés ho-
mályába veszett.

Nem is akar többet vagy keveseb-
bet elmondani annál, hogy kár lenne 
megfeledkeznünk a kert örömeiről, és 
érdemes megtapasztalnunk belőle 
annyit, amennyire éppen kíváncsiak 
vagyunk. Tanuljuk meg ismét tisztelni 

a környezetünket, a természetet azzal, hogy kézbe vesz-
szük egy-egy növény életét és sorsát.

A könyv ötlete dr. Birkás Mártától, a gödöllői agrár-
tudományi egyetem professzorától származik, aki arra 
biztatta a szerzőt, hogy ne csak a közösségi médiában 
ossza meg csodás terményfotóit, hanem rendszerezze 
és adja tovább a tudást, amire az elmúlt évtizedekben 
szert tett. 

A több mint harminc népszerű növényt bemutató 
kötet mégsem szakkönyv, hanem sokkal inkább (kin-
cses) kalendárium, rengeteg szép képpel, személyes 
történetekkel és több helyen QR-kóddal, amely a té-
mához kapcsolódó szakmai anyaghoz vezet.

Az Én kis kertem megrendelhető  
az Új Mezőgazdasági Magazin honlapján  

(umm.hu/enkiskertem).


