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Nincs visszaút. Rengeteg a tennivaló.

Hamarosan itt a nyár. Hát mindenesetre nyári időszak van máris. A méhek zümmögnek, a
bimbók és a rügyek pedig szétpattannak. Eljött az ideje a vetésnek, gereblyézésnek és az
ültetésnek. Ez az igazán sok feladatot tartogató hónapok egyike, és most kell elkezdenie a
munkálatokat, mielőtt még túl erősen nőni kezdenének a nem kívánt dolgok. Szintén most kell
megkezdenie a gyilkos csigák levadászását. Habár még voltak fagyos napok, a csigák akkor is
ott vannak. Kicsik és fehérek, de mielőtt Ön észbe kapna, máris nagyok és kövérek lesznek. És
bizony nagyon sokan lesznek, úgyhogy minél előbb cselekszik, annál jobb. Tegyen ki egy kis
gyümölcsöt, és szórjon mellé Ferramolt. Amikor a csigák megeszik a Ferramolt, elpusztulnak és
nem tehetnek kárt más állatokban. Egy nyirkos deszkát is tehet a gyümölcs mellé, amely alatt
elrejtőzhetnek a csigák, ott pedig elkaphatja őket.

A konyhakert

Homokos talaj

A konyhakerti talajt elő kell készíteni úgy, hogy kultivátorral alaposan fellazítja a földet. Haladjon
át hosszában és keresztben is a talajon, de ne túl erőteljesen, mert akkor túl sok gyomoktól
származó mag indul csírázásnak. A talajnak úgy kell kinéznie, mint a zsemlemorzsának. A
nehéz talajnak több homokra vagy több komposztra van szüksége. Kora tavasszal legyen
óvatos a komposzttal. Az abszolút friss komposzt gátolhat néhány magot a csírázásban. A
legjobb megoldás az, ha csak kis mennyiségű komposztot elegyít a fölhöz amíg a növények
növekednek. A homokos talajnak sphagnumra vagy komposztra van szüksége ősszel.

A burgonya elindítása
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Még mindig van idő csíráztatni a burgonyát. Világos, körülbelül 15 C-os hőmérsékletű helyen
csíráztassa a burgonyát. Ültetés előtt, vagy ültetés után közvetlenül adjon trágyát a földhöz.
Ültesse el a burgonyát 10 cm mélyre, és púpozza rá a földet. 2½ kg mennyiségű, 25-35 cm-es
távolságban elültetett burgonyával számoljon egy 10 m hosszú sorra. A termény akkor lesz a
legnagyobb, ha egy gödörbe csak egy burgonyát helyez. Ügyeljen arra, nehogy túl sok trágyát
használjon, ilyen esetben ugyanis puha, rossz ízű lesz a burgonya. Ha nem esik megfelelő
mennyiségű eső, ne feledjen locsolni. A túl sok, illetve a túl kevés víz miatt könnyedén
előfordulhat, hogy a burgonya elrothad.

Melegítse fel a magágyat.

Ne vesse el a magokat túl korán. Ha hirtelen hideg és nedves idő jön, a mag nagy része
elrothad. A legtöbb mag esetén a talaj hőmérsékletének 5-6 C között kell lennie, de az uborka,
a bab, a csemegekukorica és póréhagyma vetéséhez inkább 10 C talaj szükséges. Vesse el a
répát áprilisban, vagy várjon júliusig, hogy csökkentse a hernyókár kockázatát. Ha rovarhálót
használ, nem lesz gondja a hernyókkal.

A póréhagymát június 1. után vesse el, és a termény nem szenved kárt a hagymamolyoktól.

A vetés előtt áttetsző műanyag fóliával melegítse fel a talajt.

Ha a mag régi, előfordulhat, hogy már nem használható. Először próbálja ki egy darabka
konyhai papírtörlőn. Hajtogasson össze egy darabka papírtörlőt, és helyezzen bele tíz magot,
majd tegye egy benedvesített műanyag zacskóba, valamilyen meleg helyre, és nézze meg, mi
történik. Legalább hét magnak ki kell csíráznia, különben nem érdemes elvetni ezeket a
magokat.

A legnagyobb terményeket akkor kapja, ha megemelt ágyást használ. Ügyeljen a csigák
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megjelenésére. Rengeteg új hajtást tesznek tönkre.

Virágoskert

Moha és gyepek

Ha nincs moha a gyepén, valami nincs rendben. Biztosan túl sokat munkálkodott a kertben
egész télen. Általában úgy szoktuk mondani, hogy az enyhe, saras tél mohát szül. De a hideg,
száraz télen szintén kifejlődhet a moha. Kezdje azzal, hogy villáját mélyen a gyep földjébe
szúrja. Ez elősegíti a levegőzést és a csapadék levezetését. Alaposan gereblyézze meg a
gyepet, lehetőleg használjon mohagereblyét. Egyenlítse ki a lyukakat durva homokkal vagy
humusszal, és vesse be a kopár foltokat.

A trágya távol tartja a mohát, a füvet és a gyökereket pedig növekedésre serkenti, hogy
fejlődésükkel kiszorítsák a mohát. Ha nem túlzottan kedveli a fűnyírást, válasszon jó minőségű,
szerves gyeptrágyát. Az ásványi trágyát (műtrágyát) gyakran kell szétteríteni, és alkalmazása
esetén a fű gyorsabban nő.

Ültessen új évelőket

Távolítsa el az évelők elfonnyadt, felső részeit, és ültessen új évelőket, illetve ültesse el a régi
évelők részeit. Ki lehet alakítani növényszegélyt olyan módon, hogy körbe tudja sétálni. A
legtermészetesebb dolog, hogy a legmagasabb növények kerüljenek középre, majd a többi
növény magasság szerint csökkenő sorrendben legyen elhelyezve, a sétaút irányában. Szín
vagy típus szerint ültesse a növényeket, hogy nagyobb legyen a harmónia az ágyásban.
Például, ossza fel az ágyást négyzetekre, és helyezzen mindegyik négyzetbe egy-egy csoport
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növényt. Adjon az évelőknek és a hagymás növényeknek egy kis trágyát, és ültesse el az első
adagot.

Ellenőrizze a rózsákat

Lehet, hogy az eddigi szabályok szerint a rózsákat május elseje környékén kell megmetszeni,
de mostanság minden változik. Napjainkban az időjárás-jelentés fontosabb a dátumnál.

A rózsatermelők akkor javasolják a metszést, amikor a rügyek elkezdenek kinyílni. Az erőteljes
metszés kevesebb nagyméretű rózsát, míg a mérsékeltebb metszés több, azonban kisebb
méretű rózsát eredményez. A kúszórózsáknál vágjon le 10-15 cm hosszú darabot az
oldalágakból, és a régi hajtások eltávolításával ritkítsa meg a növényeket. A metszést követően
a rózsáknak trágyára van szükségük ahhoz, hogy egészséges növényekké fejlődhessenek. A
rózsatermelők a szerves trágyát javasolják, amely természetes trágyaként is ismert, NPK
12/05/14 vagy ezzel egyenértékű tárgyával március végén. Ne feledje, hogy a trágyát nem
csupán a töveknél, hanem az ágyás teljes területén szét kell teríteni, és a trágyának
mikrotápanyagokat kell tartalmaznia.

A gyümölcsöskert

Most tökéletes az idő új gyümölcsbokrok és -fák ültetéséhez. Olyan fajtákat válasszon, amelyek
ellenállóak a betegségekkel szemben. A kertészetek rendelkeznek a legegészségesebb fajtákat
tartalmazó listákkal. Ha fagyveszély közeleg, miközben a rózsák épp virágzásuk teljében
vannak, próbálja betakarni őket vitorlavászonnal, zsákvászonnal vagy valami hasonlóval.
Ellenkező esetben a gyümölcstermő részek elpusztulhatnak, és nagyon szegényes lesz majd a
szüret.
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Most van itt az oltás ideje. Ez egy igazán szép hobbi, amely csak egészen kis gyakorlást
igényel. Számos olyan kertészeti könyv van, amely részletesen leírja a technikát.

A melegház

Mossa fel az egész melegházat lágy szappannal, és öblítse le vízzel. Az uborkát, dinnyét és
édespaprikát el lehet vetni a házban, és később ki lehet ültetni a melegházba.

A házban elvethet egy kevés mennyiséget abból, amit majd később a konyhakertben fog
elvetni. Talán a legpraktikusabb megoldás a cserepek használata, de ne feledkezzen meg az
öntözésről.
forrás: www.fiskars.hu
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