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Jól bírták a telet az ősszel el-
vetett haszonnövények, így 
nem kell különösebb vesz-

teséggel számolniuk a gazdák-
nak – jelentette ki Török Jenő, 
a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője. Mint 
mondta, az egyetlen probléma a 
csapadékhiány volt az elmúlt fél 
évben, ugyanis legfeljebb két hó-
napban volt elfogadható meny-
nyiség. Noha Udvarhelyszéken 
valamivel több volt a csapa-
dék, ugyanez nem mondható el 
Gyergyó- és Csíkszékről.

Korán vethettek

A száraz időszaknak az volt 
az előnye, hogy a gazdák az elő-
ző évekhez képest korábban rá-
mehettek gépeikkel a földekre, 
így mostanra befejeződött a lu-
cerna, a bükköny, a tavaszi bú-
za és a zab vetése – tudtuk meg 
Töröktől. Rámutatott, a kukori-
ca vetésével még várni kellett, 

hiszen éjszakánként erősen le-
hűl még a talaj, de a tavaszi ár-
pa fele már a földben van, és a 
pityókaültetés is 85 százalék-
nál tart a megyében. A palán-
ták elültetése május közepe 
után történik, de például a spe-
nót, a dughagyma, a sárgarépa, 
a borsó, valamint a saláta ve-
tése lejárt. „Most előbb esőre 
volna szükség, majd némi fel-
melegedésre, hogy megfelelő-
en fejlődhessenek a növények” 
– fogalmazott a szakember, aki 
az eddigiek alapján jó termést 
jósol a gazdáknak.

Kritikus időszak

„Gyönyörű gyümölcstermés-
nek nézünk elébe, rengeteg 
a termőrügy, de ne felejtsük 
el, hogy még mindig lehetnek 
fagyok” – vázolta a pillanat-
nyi helyzetet Székely Csaba, 
a mezőgazdasági igazgatóság 
udvarhelyszéki munkatársa, 

aki maga is gyümölcsfákat ne-
vel. Mint mondta, a kajsziba-
rack-termésben már eddig is 
tettek némi kárt az éjszakai mí-
nusz fokok, hiszen a fák néhol a 
megszokottnál hamarabb kivi-
rágoztak a napközbeni magas 
hőmérsékletek miatt. Egyéb-
ként az elkövetkező hetek lesz-
nek a legveszélyesebbek a 
gyümölcsfáknak, mivel sorra 

virágba borulnak, viszont a fa-
gyosszentek lejártáig – május 
12., 13., 14. – semmi garancia 
nincs arra, hogy nem lesznek 
fagyok. A váratlan és erős le-
hűlés rendszerint hét-nyolc 
évente okoz gondot a gyümölcs-
termesztőknek, amire legutóbb 
tavaly volt példa, ezért Székely 
abban reménykedik, hogy idén 
elmaradnak a gondok. 

A növények megterméke-
nyülésének a virágzástól szá-
mított nyolc-tíz napon belül 
kell megtörténnie, és ehhez ar-
ra van szükség, hogy ne legyen 
hűvös, szeles az idő. A nappa-
li 12–16 Celsius-fok a legide-
álisabb a méheknek és más 
rovaroknak, amelyek a bepor-
zást végzik. 

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A zöldségtermesztés a ta-
laj előkészítésével kezdődik, 
és a megfelelő mag kiválasztá-
sával folytatódik. A jó mag még 
nem garanciája, de nagyon fon-
tos előfeltétele a későbbi sike-
res szüretnek.

A magok és palánták megvá-
sárlása képezi a legnagyobb ki-
adást a zöldségtermesztésben. 
A magok a kezdő kertészek szá-
mára meglepően drágák lehet-
nek, de minden mag egy parányi 
doboz, amelyből egy élő növény 
fog kicsomagolódni, és szinte 
azt mondhatnám, hogy a mag 
ára ennek a benne rejlő életnek 
az árával arányos.

Készítsünk tervet

A magvásárlás előtt készít-
sünk magunknak egy kis ter-
vet a zöldségeskertről, komolyan 
gondoljuk át, hogy miből meny-
nyit vetünk, milyen fajtákat vá-
lasztunk, milyen új növényeket 
próbálunk ki az idén. Utána ala-
posan nézzük át az elmúlt évről 
megmaradt magokat, dobjunk ki 
minden lejárt, penészes vagy sé-
rült magot. Könnyen abba a kí-
sértésbe eshetünk, hogy nem 
akarunk egy zacskó magot ki-
dobni még akkor sem, ha lejárt, 
gondolván, egy vetési próbát min-
denképpen megér. Megpróbálni 
ugyan meglehet, de az eredmény 
legtöbbször egyenetlen, gyen-
ge kelés, és ezután végül még-
iscsak új magot kell vásárolni, 
és újravetni a zöldséget. A növé-
nyek magjainak eltarthatósága, 
csíraképességüknek a megőrzé-

se függ a fajtól és a tárolási kö-
rülményektől. A petrezselyem, 
pasztinák, feketegyökér magjai 
már egy-két év után hasznave-
hetetlenek, ezért ezekből a nö-
vényekből évente ajánlott frisset 
venni. A murok, zeller, cékla, 
paprika, paradicsom, retekfélék 
még jók lehetnek a negyedik év-
ben is, ha megfelelő körülmények 
között voltak tárolva. Leghosz-
szabb ideig a paszuly, káposz-
tafélék, tökfélék magja marad 
csíraképes, ezeket még ötévesen 
is bátran elvethetjük.

Próbáljunk ki újakat

A fajták kiválasztásánál a jól 
bevált hagyományos, megszo-
kott fajták mellett mindig adjunk 

esélyt az új vagy még ki nem pró-
bált fajtáknak is, főleg ha a zöld-
ségeskertben van elég hely. A 
hibridfajták magjai, amelyeken 
a név után az F1 jelzés látható, 
különösen drága magok, de na-
gyon jó minőségűek. Előállításuk 
sokkal több odafigyelést igényel. 
Ilyen fajták esetében nem meg-
lepő, ha egy tasakban csak 5-10 
mag van, de ezek mindegyikéből 
garantáltan egészséges, életerős 
palántát tudunk nevelni.

Bizonyos növények és mag-
forgalmazók esetében választ-
hatunk drazsírozott magvakat 
is, ami azt jelenti, hogy minden 
egyes mag be van vonva egy sem-
leges vagy tápanyagot és gom-
baölő szert tartalmazó réteggel. 
Ezáltal az apró magok nagyob-

bak, egyenletesebb méretűek, 
és sokkal könnyebben vethetővé 
válnak. Az ilyen vetőmag ugyan 
drágább, de lehetőséget ad arra, 
hogy a későbbiekben ne kelljen 
a répát, céklát, murkot egyez-
ni, és sokkal kevesebb magra 
van szükségünk ugyanakkora 
terület bevetéséhez. Így az el-
ső ránézésre drágább mag tulaj-
donképpen olcsóbb, és még időt 
is spórolunk vele.

Hasonló célt szolgál a vető-
szalag. Ez egy olyan dupla réte-
gű, puha papírszalag, amelyben 
a két réteg közé megfelelő tá-
volságra vannak elhelyezve a 
növény magjai, vetéskor mind-
össze csak annyit kell tenni, 
hogy megfelelő mélységre elföl-
deljük a szalagot.

Termesszünk, gyűjtsünk

Nem minden növényféléből 
kell vásárolni magot. Pénzt spó-
rolhatunk meg, ha amiből csak 
lehet, termesztünk magunk-
nak. Természetesen a magter-
mesztésre kiszemelt növény a 
legegészségesebb kell legyen, be-
tegségektől és kártevőktől men-
tes, egészen a szüretelésig és 
főleg az azt közvetlenül megelőző 
időszakban. A vírusos növények 
(pl. tök mozaikvírusa ) magjai to-
vább viszik a fertőzést, a gombás 
megbetegedésben szenvedők-
nél pedig spórák tapadhatnak a 
magra, ami a kikelő csírát egyből 
megfertőzi. Gyűjthetünk magot 
a paszulyfélékből, zöldborsóból, 
tökfélékből, salátából, spenót-
ból, paradicsomból, csípős- és 
étkezési paprikából, bazsali-
komból, kaporból, csomborból, 
metélőhagymából, hónapos re-
tekből, majd ezeket a magokat 
el is cserélhetjük barátainkkal, 
ismerőseinkkel más magra. A 
káposztafélék, murok, petrezse-
lyem csak második évben ér-
lelnek magot, ezeket vásároljuk 
meg egy megbízható üzletből.

Magforgalmazó ügyében min-
denki maga kell meggyőződjön 
arról, hogy egyik vagy másik cég 
magjait tartja-e jó minőségűnek. 
A nagyobb magforgalmazó cégek 
termékei minden kereskedőnél 
és gazdaboltban megtalálhatók, 
és népszerűségüket több évtize-
des megbízhatóságnak köszön-
hetik.

Örömteli kertészkedést!
FARKAS ATTILA

A télies időjárás eddig még nem okozott nagy veszteséget Hargita megyében

Eddig nem tett nagy kárt a fagy

Átvészelték a telet az őszi vetések. Fejlődésükhöz most csapadékra van szükség

Nem tett nagy kárt a fagy az őszi vetésekben, 

így ha a továbbiakban megfelelő mennyiségű 

eső, illetve napsütés lesz, jó termésre számít-

hatnak a gazdák – tudtuk meg a Hargita Megyei 

Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. 

A gyümölcsfák most, a virágzási időszakban 

vannak a legnagyobb veszélyben.

Tavaszi kertészkedés: milyen vetőmagot vásároljunk?

Nem szégyen tanulni, még a vetőmagokról, a kertészkedésről sem
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