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Környezettudatos füzetek VIII.

Készült a TOP-6.9.1-15-BC1-2016-00001 azo-
nosítószámú, „A társadalmi együttműködés erő-
sítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
Békéscsaba MJV területén” projekt keretében 
megvalósuló “Szemléletformáló előadások BIO 
témában” előadássorozathoz kapcsolódóan. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Művelhetjük a háztájit vegyszeresen 
vagy bio módszerekkel, magányosan, 
közösségben vagy családunkkal együtt. 
Kertészeti praktikáink lehetnek ha-
gyományosak és újszerűek, takaréko-
sak vagy költségesek egyaránt. Ahány 
megoldás, annyiféle eredményhez vezet. 
Nekünk, kertészeknek kell eldönteni 
mi a cél, amit el szeretnénk érni. Ha 
a környezetünk és egészségünk védelme  
a fontos, a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület kertészeti kiadványa irányt 
mutat az elinduláshoz, egy ökológiai 
kertszemlélet kialakításához. 

Ha könnyedén és gyorsabban szeret-
nénk kertészkedni a háztájiban az első 
lépés a kerti szerszámok számbavétele. Be 
kell szereznünk a talajmunkák alapvető 
eszközeit, gépeit, a növények gondozásá-

Kerti szerszámok, 
kisgépek és anyagok

Kertészkedni is sok-
féleképpen lehet...

hoz szükséges 
szerszámokat, 
anyagokat és 
a betakarítás 
l egfonto sabb 
kellékeit. A 
szerszámok és 
gépek folya-
matos karban-
tartást igényel-
nek, ezt a téli 
időszakban el 
is kell végezni mert könnyebb lesz a 
munka a tiszta, az éles és működőképes 
szerszámokkal.

A kertész évad nagy kihívása a nö-
vényápolás, itt kell nagyon figyelnünk 
az ökológiai gondolkodás megvalósítá-
sára. Használjunk korszerű eszközöket, 
természetes anyagokat és környezetbarát 
szereket, hogy családunk biztonságban 
dolgozhasson a háztájiban. 

Kertünk munka és feltöltődés

Öntözés fúrt kútból

Kiadványunk bemutatja a kerti teen-
dőket az év során és felvillant bioker-
tész praktikákat, amelyekkel megújít-
hatjuk, zöldíthetjük a kerti munkát. 

...és közösségi tér is

JANuár
téli madárvédelem - vetési terv készítése - kerti szerszámok rendbetétele

FEBruár
előveteményezés - vetőmagok beszerzése - 

palánta előnevelés fóliában - szőlő, gyümölcsfák metszése

Március
tavaszi földmunkák - korai magvetés - hidegtűrő 

növénypalánták ültetése - évelők, fák, cserjék ültetése

április
késői magvetés - palántázás

MáJus
melegkedvelők palántázása - támrendszerek kialakítása 

- növényápolás: öntözés, gyomlálás - palánták karózása, kötözése

JúNius
korai zöldségek betakarítása - “bio” tartósítás kezdete 

- öntözés, gyomlálás, speciális növényápolás

Július
betakarítás - bio tartósítás - másodvetés 

- öntözés, gyomlálás, speciális növényápolás 

Augusztus
betakarítás - bio tartósítás - öntözés, gyomlálás, speciális növényápolás

szEptEMBEr
szőlő és gyümölcsszüret - bio tartósítás 
- másodvetemény betakarítás - őszi vetés

OKtóBEr
évelők, fák, cserjék ültetése - évelők visszavágása, metszés kezdete 

- őszi vetés - komposztátrakás

NOVEMBEr
őszi földmunkák, trágyázás - tél alá vetés

DEcEMBEr
téli madárvédelem - tél alá vetés

Kertésznaptár



Komposztátrakás, földmunkák
A jó kertész már az előző évben gon-
doskodik a kert előkészítéséről, vagyis 
a kertészév ősszel kezdődik. Előző ősz-
szel átrakjuk a komposztot, az érett 
komposztföldet előkészítjük a felhasz-
náláshoz. Ezután kezdődhet az ásás: 
a talajt elő kell készíteni, hogy a téli 
csapadékot magába tudja fogadni. 

Kertész teendők 

ŐSZ és TÉL

TÉL aLá veTÉS
Lényege, hogy a hideg talajba 

elvetett magok, nyugalomban marad-
nak a tél végéig és csak tavasszal ered-
nek meg. Hidegtűrő növényeket  vet-
hetjük, ha a hőmérséklet tartósan 5
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alatt marad (pl. saláta, spenót, sóska, 
mák, sárgarépa, petrezselyem). 

Ne feLedd! 
az apró zöldségmagokat (répa, 

saláta) sekélyebben vetjük, a nagy ma-
gokat (borsó, bab, tök)mélyebben.

Metszés
A nyugalmi időszak feladata a gyü-
mölcsfák és cserjék metszése, amit egé-
szen rügyfakadásig végezhetünk és egy 
lemosó permetezéssel 
zárjunk. (bio-
kertészetben is 
használhatunk 
elemi réz és 
kénkészítmé-
nyeket) Ekkor 
van itt az ideje 
a kéregtisztítás-
nak is, ami sok 
kéregrepedésben telelt 
kártevőt és kórokozót megsemmisít. 

TavaSZ

Magvetés 
A tavasz a kert megújulása, ekkor 
vetjük el a magokat, ekkor ültetjük 
el a palántákat, kialakul kertünk ar-
culata. 
A tavaszi földmunkák (rotálás, gere-
blyézés) befejezése után  a korai magve-
téssel kezdünk. Morzsalékos szerkezetű 
magágyat készítünk, barázdát húzunk, 
elvetjük a magot és földdel takarjuk  
be. A tavaszi esős időszak kedvez a 
magok csírázásának, a kelésnek: ek-
kor még a talaj nedves és kezd felme-
legedni. Ez jó időszak az elmaradt 
ültetések, áttelepítések befejezésére is.

 Ültetés
Október az ültetés legjobb ideje, ek-
kor telepítsük kertünkbe az évelő zöld-
ségeket, a fűszereket, itt az ideje a 
gyümölcsfák és a szőlő ültetésének is.

Magok méretétől függ a vetésmélység

Palántázás
A zöldségnövények egy részét üvegház-
ban előneveljük. palántázással biztosabb 
a gyökeresedés és hamarabb lesz termés. 
A hidegtűrő növények palántáját korán, 
március végén ültetjük ki: karalábé, 
karfiol, fejeskáposzta, kelkáposzta, vö-
röskáposzta, leveleskel, brokkoli, kori-
ander, gumós és száras zeller. 
A melegigényes zöldségeket a májusi 
fagyosszentek után ültetjük ki szabad-
földbe. ilyenek a paradicsom, a paprika, 
az uborka, a padlizsán, a dinnye, ba-
zsalikom. A palántáknak ültetőkanállal 

HŐigÉNy 
o
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az alacsony hőigényű zöld-
ségeket március elején vetjük: retek, 
saláta, spenót, sóska, hagymák, borsó, 
sárgarépa, petrezselyem, kapor. 
a magasabb hőigényű növények veté-
si ideje április: bab, uborka, kukorica, 
tökfélék, cékla, burgonya és csicsóka. 

eLŐveTemÉNy:
Sűrűn szórjuk a talajra a mus-

tármagot és gereblyézzük el. a mustár 
fertőtleníti a talajt (burgonya előtt fonál-
féreg riasztó).

NyáR

gyomszabályozás
A nyári időszak az intenzív növény-
ápolás és a betakarítás időszaka. Mivel 
az esős és száraz periódusok folyamato-
san váltják egymást, rendszeres gyom-
szabályozásra és intenzív öntözésre van 
szükség. Ökológiai szemlélettel csak 
a fizikai gyomszabályozás fér össze, 
gyomirtó szereket nem használhatunk 
a kertben. Mivel a gyomnövényeknek 
haszna is van (talaj árnyékolás, nedves-
ség megtartása), elegendő virágzás előtt 
tőből kihúzni a gyomokat.

A főnövényt a levágott mustár növénnyel 
mulcsozzuk.

gödröt készítünk, 
belehelyezzük a 
palántát, beisza-
poljuk majd tövét 
földdel takarjuk, 
tömörítjük. A 
palántákat ültetés 
után mulcsozni 
kell.

Ültetőgödör



Öntözés
Öntözésnél törekedjünk a környezet-
barát megoldásokra, használjunk kút-

vizet, esővizet és a  tar-
tózkodjunk a nyári nagy 
melegben való öntözéstől. 
ilyenkor nagy a párolgá-
si veszteség és a felfor-
rósodott növényeken sé-
rülést okozhatunk. Az 
öntözővíz kijuttatása 
gravitáció segítsé-
gével csepegtető 
rendszeren ke-
resztül kíméletes 
megoldás lehet. 
 

Betakarítás - másodvetés 
Július végén kezdhetjük a felszabadult 
kertrészekben  újra a vetést. A má-
sodnövények még az őszi hideg előtt 
beérnek. Másodveteménynek alkalmas:  
bab, borsó, mángold, spenót, hagyma, 
saláta, retek... 

Speciális növényápolás
A növények nyári intenzív növekedése 
speciális ápolást kíván: a paradicsomot 
karózni, kötözni kell és a hónaljhaj-
tásokat el kell távolítani , a futóbab és 
az uborka támrendszer építést kíván, a 
burgonyát töltögetni kell.

védd a talajt mulcsozással!
a palánták tövét, a sor-

közöket fűkaszálékkal, szalmával, 
ágaprítékkal kell takarni 5-10 cm 
vastagon.  a mulcs őrzi a talaj nedves-
ségét, véd a gyomoktól és tápanyagot 
biztosít.

Ne feledjük! a talajlazítás 
néha felér egy öntözéssel!

Vízigényes zöldségek: saláta, retek, bor-
só, paprika, uborka, dinnye, zöldborsó, 
zöldbab, bazsalikom.

Ezen kívül a nyár legfontosabb fel-
adata a folyamatos betakarítás, a 
zöldségek és gyümölcsök leszedése és 
tartósítása. törekednünk kell a termé-
szetes tartósítási eljárások évenkénti be-
gyakorlására, tartósítási tapasztalatok 
összegyűjtésére.

Július a másodvetés kezdete

Szalmamulcs spárga, burgonya és szamóca növénynél

Már a kertünk tervezésekor, de ve-
téskor és ültetéskor is gondolnunk kell 
a növénytársításra. Használjuk ki az 
allelopátia jelenségét, hiszen növénye-
ink illatanyagokkal hatnak egymásra. 
A jó szomszédok védik egymást a kár-
tevőktől, segítik egymás csírázását, nö-
vekedését és érését.  A rossz szomszé-
dok pedig gátolják egymás fejlődését.

Növénytársítás a kertben

“ZÖLdÜLJ” háztáji! 

Rossz szomszédok:
hagyma - borsó, bab
bab - borsó
fokhagyma - borsó
saláta - petrezselyem
paradicsom - burgonya
paradicsom - uborka
hagyma - cékla 

A vad növények minden kultúrnö-
vényre jó hatással vannak. Az öko-
lógiai szemléletű kertben megfér a 
tyúkhúr, a csalán, a cickafark és sok 
más gyomnak számító növény is. A 
védő növények rovarok tápnövényei és 
biolevek alapanyagai is. 

Ültessünk erős illatú kártevőriasztó 
fűszereket! A illatos virágok megza-
varják a károsító rovarokat, így ne-
hezebben találnak rá a gazdanövényre.

Növénytársításban 
   a káposzta-bab-borsikafű

Védőnövények a kártevők ellen

Bársonyvirág - fonálféregűző 
Sarkantyúka - levéltetű riasztó 

Körömvirág - gyümölcsfa tányér-
jába - levéltetű riasztó 

fokhagyma szamóca között- gom-
babetegség ellen 
Zeller káposztafélék között- kártevő 
riasztó

Jó szomszédok:
sárgarépa - vöröshagyma
bab, borsó - káposztafélék
burgonya - borsó, bab
uborka - kapor 
zeller - káposztafélék
paradicsom - bazsalikom
bab - borsikafű, cékla
szamóca - hagymafélék 
kukorica - tök, bab
saláta - retek
paradicsom - zeller, petrezselyem

Biológiai sokféleség legyen a kertünkben! 



Építsünk domboságyást!

A domboságyás szerkezete és növényei

A konyhai és kerti szerves hulla-
dékot, ne dobjuk a kukába, hanem 
gyűjtsük külön a kerti komposztkere-
tünkbe. A természet törvényei szerint 
8-12 hónap alatt a szerves hulladékok 
lebomlanak és jó illatú komposztföld 
keletkezik. A komposztföld jó minő-
ségű növényi trágya. Mindössze két 
fontos tényezőt kell biztosítanunk: 
a bomláshoz szükséges oxigént (bejut a 
lécrések között) és a 
csapadék bejutá-
sát felülről.

Komposztáljunk!

Érdemes kipróbálni a kerti 
szerves hulladékokból építhe-
tő domboságyást. Egy jól 
megépített domboságyás 
4-5 évig korábban és jól 
terem. Ennek az oka, 
hogy  a képen látható 
szerkezeti anyagok le-
bomlása hőt és tápanya-
got ad a termesztéshez. 
A domboságyást É-D-i tájo-
lással építsük. Első lépésként ássuk ki az egy ásónyom mélységű, 120 cm széles, 
bármilyen hosszú ágyásalapot. Ezután jöhetnek a rajz szerinti rétegek, végül 
terítsük vissza rá az ásónyomnyi termőréteget.

Használjunk gallygyűjtőt!

Metszéskor rengeteg gallynyesedék 
keletkezik a kertben. A vékonyabb 
gallyaknak építsünk gyűjtőt, ahol ki-
száradhatnak és később szalonnasütésre 
vagy kötegelve  tüzelésre is használhat-
juk ezt a szerves hulladékot is.

Gallygyűjtőnk hasznos élőlények élőhelye is

A biokertész a növényvédelemben is 
előre gondolkodik: tervez és a megelő-
zésre koncentrál. legfontosabb feladata 
a talajerő megőrzése, ami jó növény-
kondíciót eredményez. természetesen 
csak növényi és állati szerves trágyát 
használ (érett komposzt, istállótrágya), 
mulcsozással őrzi a talaj víztartalmát 
és használja a új "talajkondicionáló” 
baktérium készítményeket.

megelőzés / egészséges talaj

BiO növényvédelem
Egy hordóba gyűjtsünk 

esővizet, áztassunk bele zöld 
vagy szárított csalán, zsurló, 

pitypang, cickafark levelet, így erő-
sítő  növényi levet kapunk. speciális 
receptek (pl: zsurlótea, fölözött tej, 
csalánlé) felől tájékozódjunk Biokertész 
kézikönyvekben.

A gombák, baktériumok, vírusok 
ellen a legfontosabb védelem, hogy 
egészséges vetőmagot, erős palántát 
ültessünk. permetezzük növényein-
ket kondicionáló növényi levekkel, 
használjuk ki a növénytársítás,  a 
feromoncsapdák előnyeit. A gyomok nem ellenségek. gyom-

szabályozást alkalmazzunk, elég virág-
záskor kihúzni az egynyári gyomokat 
(pl. tyúkhúr), mert addig is tartják a 
nedvességet, fedik a talajt. A tarackoló 
és évelő gyomokat rendszeresen gyom-
láljuk. A biokertész nem használ 
vegyszeres gyomirtást!

Jó növénykondíció

gyomszabályozás

Tájhonos lapos lilahagyma 
„dobozi hagyma”

Rezisztens szőlőfajták: 
Eszter, Moldova, Néró...

Készítsünk erősítő növényi leveket!

ellenálló növényfajták /
Tájhonos növények

régi és új ötletek, tájhonos és re-
zisztens (ellenálló) növényfajták hasz-
nálata fontos a biokertben.  A kertünk 
mikroklímáját kedvelő fajták több ter-
mést adnak. Az ellenálló növényeket 
pedig nem kell permetezni. 



Kertünk biológiai egyensúlyának 
elérésében a hasznos élő szervezetek 
segítenek: fürkészdarazsak (tetvek ra-
gadozói), fülbemászók (tetveket, her-
nyókat, petéket fogyaszt), fátyolkák 
(tetvek, atkák pusztítói), katicaboga-
rak, zengőlegyek, pókok, békák, ma-
darak, vakond, sün.  Ültessünk olyan 
szegély, köztes és csalogató növényeket 
a kertben, melyekkel táplálékot és te-
lelőhelyeket biztosítunk a természetes 
ellenségeknek. 

Növényvédő szerek 
a kertben

szükség esetén használjuk a biokerté-
szetben engedélyezett növényvédő sze-
reket további információ: 
https://www.biokontrol l .hu/

felhasznalhato-szerek/

Bio tippek!

- Koraisággal, korai fajták ültetésé-
vel, vetésével jól megelőzhetők a kárte-
vők (burgonyabogár, hagymalégy).

levéltetves, vírusos 
növények kihúzása)!

-Hernyófészket 
metsszük le a gyü-
mölcsfáról, végez-
zünk kéregtisztí-
tást, használjunk 
hernyófogó övet! 

-Védekezhetünk 
feromoncsapdával, 
rovarpatogén mikroorganizmusokkal!

Tudta-e hogy biokertben tilos 
a szintetikus, a növényi szöve-

tekbe felszívódó szerek használata?

Keleti sünZöld varangy

Katicabogár

Cickány

Széncinege

Fürkészdarázs

Fátyolkalárva Fátyolka

Hasznos élőlények 
elszaporítása

Katicalárva

- Figyeljük naponta növényeinket! A 
károsítókat   gyűjtsük össze (pl.  bur-
gonyabogár peték, bogarak gyűjtése, természetes módszerekkel a zöldsé-

gek és gyümölcsök íz és zamatanyagát  
vegyszerek nélkül tudjuk eltenni télire.

aszalás

“BiO” tartósítás

A nap hőjét kihasználva vagy sütő-
ben és kemencében is aszalhatunk. Az 
alma cikkekre darabolva, a szilva félbe 
vágva, a körte karikázva, míg a zöld-
ségek apró kockára vágva ízletesebbek. 
Akár tepsiben, akár vesszőből készí-
tett cserényben aszalunk egy rétegbe 
rakjuk a gyümölcsöket. A terméseket 
hálóval takarjuk le, naponta forgassuk 
át.

Szárítás

A gyógy- és fűszernövények illó-
olaj tartalma napsütésben, virágzáskor 
a legnagyobb,  ekkor gyűjtsünk. A 
begyűjtött növényi részeket árnyékos 
és szellős helyen szárítsuk. 

Pince és verem

Hideg pincében és veremben meg-
őrzik nedvességüket és zamatukat a 
növények. A leszedett sütőtököt, cék-
lát, zellert januárig eltárolhatjuk. A 
burgonya egészen a jövő évi újkrumpli 
szedéséig kitart.

fagyasztás

Energiát használunk, de vegyszer-
mentes élelemhez jutunk télen is, ha 
fagyasztjuk a zöldségeket és a gyü-
mölcsöket. Egyes növények (pld. bor-
só, bab) forróvizes előkezelést igényel-
nek.

Befőzés tartósítószer nélkül

Magas hőfokon mosogatógépben 
vagy vízben forralva  csíramentesítsük 
az üvegeket és lapkákat. Így nagy 
biztonsággal készíthetünk szörpöt, be-
főttet, savanyúságot, lekvárt. receptek 
leírására itt nincs lehetőségünk, de ja-
vasoljuk a korszerű befőző automaták, 
nedves vagy a száraz dunszt alkalma-
zását.



Kiadványunk elsősorban azoknak nyújt ötleteket, akik 
„öko” szemléletben tervezik elkezdeni vagy folytatni a 

háztáji gazdálkodást. Bemutatjuk a kerti teendőket az év 
során és felvillantunk „bio” kertész módszereket, amelyek-

kel zöldíthetjük a kerti munkát. 
Tájékozódnunk és megújulnunk kell a kertészkedésben 

is. Fontos, hogy egészséges talajon, egészséges zöldsége-
ket termeljünk az egész családnak!

Hasonló füzeteink az alábbi témákban készültek még: 
Komposztálás a házikertben, Hulladékok a háztartásban, 
Egészséges életmód, Tudatos vásárlás, Környezetbarát 

háztartás, Gyógyító növények (DVD melléklettel) 
és Tudatos család. 

A szemléletformáló füzetek mellett 3 korosztály (óvodás, kisis-
kolás és középiskolás) számára foglalkoztató füzetek is elérhető-
ek a Körösök Völgye Látogatóközpontban (HU-5600 Békéscsaba, 
Széchenyi liget hrsz. 810.) vagy a korosoknaturpark.hu weboldalon.

Kertészkedjünk egészségesen!

A kiadványt készíttette a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület – Megjelent újrahasznosított
papírra nyomva – Írta és szerkesztette: Bonyhádiné pásztor Enikő - Fotók: Bonyhádi péter, 
Bonyhádiné pásztor Enikő - grafika, tördelés: Márki gabriella - Nyomdai munka: Kolorprint Kft. – 

www.korosoknaturpark.hu A kiadvány anyagának felhasználása kizárólag a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület hozzájárulásával lehetséges. 


