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A szélsőségek hónapja

De vegye vállára a kapát, és minden rendben lesz.

Egyértelműen fényesebb idők előtt állunk. Ez a tavasz első hónapja, de a március egyben a
szélsőségek hónapja is lehet, nagy hőmérséklet-ingadozásokkal. A meteorológusok szerint a
márciusi ingadozásokat az okozza, hogy négy különböző, egymással vetélkedő időjárási
rendszer határán vagyunk. Néha a délnyugati szelek melegsége, néha az északkeleti hideg
kerekedik felül. És itt van még a kettő közötti szél, amely vegyes hőmérsékleteket hoz.

A konyhakert

Jöjjön meleg vagy hideg, semmi sem győzheti le az ásóval és kapával felszerelkezett
kertészeket.Az első hideg napot ki lehet használni az ültetéshez. A hónap folyamán elkezdjük
az első csatákat a gyomok ellen, úgyhogy van munka bőven. Lapozza át a magkatalógusokat,
és válasszon a legjobb magok közül. Mi történt tavaly? Túl sok salátát vetett, sikeres volt a
borsóültetés, kihagyta az epret, illetve betegség támadta meg a burgonyát?

Lehet, hogy a konyhakertet kissé rendbe kell szedni. Ha eddig még nem használt megemelt
ágyásokat, talán ez az, amit idén ki kellene próbálnia, és már most megkezdheti az
előkészületeket. A megemelt ágyások kialakítása idő- és energiaigényes feladat, de ezáltal
növelni fogja a termelés mennyiségét, és hosszútávon a megemelt ágyás sokkal kisebb munkát
igényel, mint egy normál, lapos ágyás a kertben. Szintén könnyebb egy megemelt ágyást
műanyag fóliával lefedni, és így korai terményeket nevelni, és esetleg olyan terményeket,
amelyeket nem támad meg túl sok rovar.
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Megemelt ágyás

A módszer viszonylag egyszerű. Zsinór segítségével jelölje ki az ágyást. Győződjön meg arról,
hogy az ágyás mindkét oldalról hozzáférhető. Ez fontos ahhoz, hogy ne kelljen rálépnie az
ágyásra. Általában 1,25 m körülbelül megfelelő, úgyhogy egynél több ágyás készítésével
számolhat. Most ássa ki az ágyás földjét. Ásson legalább egy ásónyomnyi mélységig, de ha
lehet, inkább kétszer olyan mélyre. Ha a föld még kemény, csákánnyal lazítsa fel.

Most keverjen komposztot a kiásott földhöz. Kétharmad rész föld és egyharmad rész komposzt.
Minél inkább elegyíti, annál jobb.

Az újonnan elvetett magoknak nehézséget okozhat a friss komposztban csírázni.
Tulajdonképpen akár el is pusztulhatnak ettől. Tehát ha megemelt ágyást készít itt tavasszal,
nem ajánlatos komposztot keverni a talajba, inkább sphagnum hozzáadása javasolt. Később,
amikor a növények már kikeltek, tehet komposztot a növények közé, és végül belekeverheti a
talajba az ősz folyamán.

A komposzt helyett használhat gazdasági trágyát, de ne vigye túlzásba a mennyiséget.

Ha a talajt és az adott típusú komposztot elegyítette, töltse fel vele az ágyást, amely ezáltal a
talaj szintje fölé lesz emelve. Vörösfenyőből, acélból vagy kövekből készült kerítést használhat
a felhordott föld megtartásához. Ne használjon semmi olyasmit, ami kátrányt vagy vegyszereket
tartalmaz.

Minden évben adjon hozzá egy kevés komposztot az ágyáshoz, és alaposan gereblyézze be a
talaj felső rétegébe.

Ne feledje váltogatni a növényeket a kertben, hogy ne mindig ugyanabba az ágyásba vesse
ugyanazt a típusú növényt. Különösen a burgonyának van szüksége több éves szünetre.
Szintén ne feledje lecsírázni a burgonyát. Ezután hagyja csírázni a burgonyát világos, hűvös
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helyen.

Virágoskert

A gyephez való trágya

A mohafélék elleni harc főként márciusban kezdődik. A mohafélék kedvelik az árnyékos
helyeket, viszont nem kedvelik a trágyázott talajt. Kifizetődő tehát, ha trágyázza a gyepet.
Használjon szerves trágyát (szemcsézett, állati eredetű trágyát), ha spórolni szeretne kissé a
fűnyíráson. Előfordulhat, hogy a fű egy kicsit lassabban nő, de ugyanez történik akkor is, ha
szerves trágyát használ a műtrágya (NPK) helyett, amelynek elnevezése kissé félrevezető. A
következő aránnyal számoljon: 10 kg /100 m2. Akkor terítse szét, amikor a fű nőni kezd, tehát
márciusban vagy áprilisban, a szabály pedig az, hogy évente elég egyszer alkalmazni ezt a
típusú trágyát a gyepen.

Ha az NPK gyeptrágyát választja, március végén kezdje az alkalmazást a következő aránnyal:
2,5 kg/100 m2. Ugyanezt az arányt használja a kezelés ismétlésénél júniusban és
szeptemberben.

Ne feledje, hogy noha a csomagoláson esetleg az olvasható, hogy a csomag egész évben
használható trágyát tartalmaz, ez nem azt jelenti, hogy csak egyszer kell szétteríteni a trágyát,
hanem azt, hogy ezt a típusú trágyát egész évben használni lehet.

Szintén jó ötlet felgereblyézni a füvet, hogy a gyep levegőhöz jusson. Ezzel a művelettel
azonban várjon áprilisig, amikor a növények már erősebb gyökerekkel rendelkeznek.
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Cselekedjen most

Valamilyen rejtélyes módon a gyomok tudják, hogy a kertészek nem kedvelik a hideg napokat.
Ezért dühödten csíráznak, amikor a hőmérséklet még csak néhány fokkal haladja meg a
fagypontot, és a kapa még a téli álmát alussza. Ha azonban mégiscsak kapába futnak,
gyakorlatilag minden hajlandóságukat elvesztik a csírázásra vonatkozóan. Mindenesetre jóval
könnyebb eltávolítani a gyomokat még kisebb korukban, nem pedig akkor, amikor már jól
belekapaszkodtak a talajba. Sok olyan gyom van, amelyik szélsebesen felmagzik, és utána
valóban komoly mennyiségben kezd terjedni. Ragadjon kapát, gázégőt, gőzölőt, illetve bármely
olyan, gyomok elleni harchoz alkalmas fegyvert, amelyet a szerszámoskamrában talál. Biztosan
nem fog fázni munka közben.

És gondoljon az összes további előnyökre!

A március rendkívül alkalmas arra, hogy elültesse az összes egynyári növényt, valamint minden
olyan növényt, amely csomókban nő. Vásárláskor ellenőrizze a gyökereket. Ha világos
gyökércsúcsok és sok kis gyökérrost látható, a növény gyorsan növekedésnek indul majd. Ne
töltse fel a gödröt túl sok sphagnummal és gyökereztető földdel, mert akkor a gyökerek
általában egy helyben maradnak ahelyett, hogy szétterülnének. Keverje össze a kiásott földet
egy kis sphagnummal vagy teljesen érett komposzttal, és újra töltse fel a gödröt. Úgy ültesse el
a növényt, hogy az ne lazán álljon a gödörben, különben a növény könnyen lyukat vájhat a
kéregben lenn a gyökereknél.

Ha éppen kertészolló van Önnél, és nem tudja visszafogni magát a metszésben, kerülje el a
dió-, a gesztenye- és a nyírfákat. Ezek a fák erősen véreznek, ha most metszi meg őket. Várjon
amíg levelek nem nőnek rajtuk, illetve késő nyárig.
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A melegház

Minden csak szappan kérdése.

A melegházat enyhe szappannal ki kell takarítani. Hatoljon be az összes sarokba és résbe, és
mindent tisztítson ki.

El lehet vetni a korai zöldségeket, különösen ha le vannak fedve műanyag fóliával
csíráztatóban, illetve a melegházban. Ez például a következőkre vonatkozik: saláta, retek, korai
kelvirág, kapor és turbolya. Ásson ki egy csomó rebarbarát, és hagyja, hogy az év első
növényeként hajtson ki a melegházban.

Ha cserepeket használ, a későbbi kiültetéshez most vethet paradicsomot, padlizsánt,
édespaprikát és levélzellert.
forrás: www.fiskars.hu
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