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Nincs több kifogás!

Kerti munka vagy gyomtenger

Megérkeztek a szellőrózsák. A bükk hamarosan kirügyezik, valójában néhány helyen már ki is
rügyezett. Ez egy rendkívül mozgalmas, ugyanakkor kellemes és szép időszak kezdete a
kertben. Töménytelen mennyiségű friss levegő, testmozgás és némi kikapcsolódás várható,
mivel a burgonya elültetése és a répa elvetése után új feladatok várnak Önre a kertben. És ha
nem csinál semmit, ugye tudja már, hogy mire számíthat. A természet elveti mindazt amiről úgy
érzi, el kellene vetni.

Vigyázz, kész, konyhakert

A több meleget igénylő zöldségeket, mint például a babot és a cukkínit el lehet vetni május
közepétől, és ha megvárja a póréhagyma elvetésével június 5.-ét, akkor nem fogja megtámadni
a növényt a hagymamoly.

A répalegyek első generációja májusban kap szárnyra, ezért ha nem rejtette a répát hagymaés körömvirágsorok közé, takarja le rovarhálóval. Ezt újra és újra felhasználhatja. Például
augusztusban, amikor megjelenik a második generáció.

Most jött el az ideje az új eperpalánták elültetésének. Ha újonc is a kertészkedésben, gond
nélkül varázsolhat epret az asztalra, amikor a gyerekek a nyári szünidőt töltik. Vásárláskor a
fajtákat az érési idejük szerint válogassa össze. Igazán kár lenne a termésért, ha az Ön által
kiválasztott fajta éppen akkor érne, amikor Ön három hetet nyaralni van. Beszerezhet olyan
fajtákat, amelyek többé-kevésbé egymást követve, egész nyáron érnek.
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Ne feledje, hogy akkor adjon nekik egy kis trágyát, amikor leérett az eper. Ha túl korán kezeli a
növényeket trágyával, a gyümölcs helyett leginkább csak sok levélre számíthat.

Egyébként a konyhakertben nagyjából mindent hagyhat úgy, ahogy van. Hadd növekedjenek a
növények. A legnagyobb feladat az, hogy gyommentesen tartsa a kertet. A fűfélék gyorsan
elmagzanak, úgyhogy le velük.

Gyümölcsöskert

Létezhet az, hogy nincs málna a kertben? Kizárt dolog.

Ha egyetlen fajtát választ, rövid lesz a szezon. Másrészről azonban, ha több fajta mellett teszi le
a voksot, a szezon hosszabb lesz. A „Gleen Prosen” július végén érik, miután a legtöbb ember
már hazatért a nyaralásból. Egyenesen a bokorról szedve, friss fogyasztásra, illetve befőzésre
is kiválóan alkalmas fajta. Az „Autumm Bliss” igazán különleges. Az összes többi fajtával
ellentétben ez a fajta olyan hajtásokat hoz, amelyek egész nyáron, folyamatosan növekednek.
Ezért későn, augusztus végén érik. Kevesebb termést hoz, mint a többi fajta, és rendkívüli
mértékben függ az időjárástól.

A málna és a hernyók

Ha nem kedveli őket, megrázogathatja a virágzó bokrot, miközben egy vödröt tart a bokor alá.
Ekkor az összes málnabogár kipotyog. Ezek a bogarak azok ugyanis, amelyek lerakják a
később hernyókká átalakuló tojásokat.
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Virágoskert

A fenyők rendszerint túlságosan nyitott alakban nőnek, de megmetszhetők úgy, hogy
bokrosabbra fejlődjenek. Vágja le a friss, hosszú hajtások felét.

Az örökzöldeknek rendszerint javára válik a kertészollóval, május végén végrehajtott metszés.

A rózsák már túlestek a metszésen. Az erre kijelölt dátum régebben május 1. volt. Mostanában
már úgy mondjuk, hogy a rózsákat azonnal meg kell metszeni, amint hajtásokat kezdenek
hozni.

A jelenleg virágzó bokrokat a virágzás után kell visszavágni.

A hangát és a levendulát ugyanígy kell kezelni.

Szedje le a rododendron elhalt virágait, hogy a növény ne használjon energiát a magok
készítésére.

Trágyázza meg az összes bokrot, kicsit és nagyot egyaránt, hogy elegendő tápanyaguk legyen
a bimbók növesztéséhez a következő évszakra.

Akkor van a legnagyobb esély arra, hogy a következő évben virágokat hozzanak a hagymás
növények, ha megtrágyázza a hagymákat, és hagyja, hogy a levelek maguktól elszáradjanak.
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Borsóleves a tavacskákban

Amint a hőmérséklet emelkedik, a víz „virágba borul”. Virulnak az algák. Hagyja békén őket, és
maguktól elhalnak. Ha hirtelen az összes vizet lecseréli, csak nagyon rövid ideig lesz tiszta víz
a tavacskában.

Kapható néhány fajta biológiai granulátum, amelyeket bele lehet önteni a vízbe. Sokaknak jól
bevált már az ilyen termékek használata, de általánosságban véve inkább kerülje el a
vegyszereket.

Ne feledje, hogy a párolgás aránya már olyan magas, hogy rendszeresen után kell töltenie némi
friss vizet.

Nyírja le a füvet, de ne túl rövidre.

Most érkezett el az az idő, amikor a gyepekkel vívott hosszú, kemény csata megkezdődik.
Kezdetben a vágásnál hagyja aránylag magasra, hogy a növényeknek legyen esélye jó
gyökérhálózatot formálni. Ehhez ugyanis zöld levelek szükségesek, és minél nagyobb a felület,
annál jobb. Általánosságban véve ne vágja le a füvet 3 cm-es magasságnál alacsonyabban.

Ha nem felejtette el megtrágyázni a gyepet áprilisban, a következő trágyázással várjon júniusig.
Ha szerves trágyát használt, az év hátralevő részében pihenhet, mivel ebben az esetben csak
egyszer kell trágyát alkalmaznia.
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A melegház

Itt olyan a hőmérséklet, mint a mediterrán vidékeken, sőt, néha magasabb. Ezért ne feledje el
kinyitni az ablakokat. Automatikus ablaknyitót már kb. 3400 Ft-os áron be lehet szerezni.

Május közepétől kiültetheti a paradicsomot. Emlékszik azokra az ízletes koktélparadicsomokra?
Finom csemegét kínálnak, miközben a nagyobb növények felső hajtásait csipkedi le. Az „Elin”
nagyon alkalmas paradicsomfajta melegházi termesztésre, és noha a „Gemini” szabadföldi
fajta, szintén jól termeszthető a melegházban. A bőre épp csak egy kicsit vastagabb, de az íze
finom és markáns. De ettől eltekintve a paradicsommal ugyanaz a helyzet, mint bármi mással.
Egyiknek étek, másiknak méreg!

Várjon az uborkával és a dinnyével júniusig, de téli használatra vessen el petrezselymet.
forrás: www.fiskars.hu
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