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A talaj állagának feljavításá-
ra szinte minden kertben 
szükség van, vagy a túlsá-

gosan hideg és kötött talajon kell 
lazítani, vagy a nagyon homo-
kos, köves talajt kellene szerves 
anyagban gazdagabbá és kötöt-
tebbé tenni. Erre az egyik ha-
tékony módszer a nagyüzemi 
mezőgazdaságban is használt 
és több ezer éve ismert zöldtrá-
gyázás.

Javítja a talajszerkezetet

A zöld trágya elnevezés egy ki-
csit megtévesztő, tulajdonképpen 
levágott és felaprított növényi ré-
szek talajba való bedolgozásá-
ról van szó. Mivel ez legtöbbször 
ugyanazon a helyen kerül bele a 
talajba, ahol termesztve is volt, 
így a talaj tápanyag tartalmát 
nem növeli, de a tápanyagok hoz-
záférhetőségét és a talaj szerke-
zetét javítja. Abban az esetben, 
ha a zöld növényi anyag más-
honnan származik – és erre kis-
kertben a legjobb példa a gyepről 
származó fűnyesedék mulcsként 
való felhasználása, majd talajba 
bedolgozása – akkor természe-
tesen a talajban lévő tápanyag-
mennyiség is változik.

Másodvetésként is vethető

A zöld trágyát vethetjük ta-
vasszal is, ez esetben egész év-
ben foglalni fogja a területet, de 

vethetjük a trágyanövényt nyá-
ron is, másodvetésként, a korai 
zöldségektől megüresedő ágyá-
sokba. Így nem veszítünk terüle-
tet a konyhakertben és a retektől, 
salátától, spenóttól, zöldborsó-
tól felszabadult ágyások is jól ki 
lesznek használva. A zöldtrágya 
nemcsak könnyebben elérhetővé 
teszi a talajban lévő tápanyago-
kat, hanem nagy mértékben ja-
vítja a talaj szerkezetét, megelőzi 
a tápanyagok lemosódását a mé-
lyebb rétegekbe, javítja a talaj 
élővilágát és vízgazdálkodását, 
visszaszorítja a gyomokat.

Mi jó zöldtárgya?

Zöldtrágyának azok a növények 
ajánlottak, amelyek aránylag rö-
vid idő alatt nagy zöld tömeget 
növelnek, jól hasznosítják a ta-
lajból felvehető tápanyagokat, és 
nem gazdanövényei az elterjed-
tebb kártevőknek vagy betegsé-
geknek, de nyilván az is fontos 
szempont, hogy a vetőmaghoz ol-
csón hozzájussunk. Kedvelt zöld-
trágyanövények a hüvelyesek, 
borsó (zöldborsó és takarmány-
borsó egyaránt), lóbab, bíbor- és 
fehér here és csillagfürt. Ezeket 
a növényeket több tulajdonságuk 
is jó zöldtrágyává teszi, nagy elő-
nyük másokkal szemben, hogy 
a gyökerükön megtalálható bak-
tériumoknak köszönhetően ja-
vítják a talaj nitrogéntartalmát. 
De vethető zöldtrágyának repce, 

mustár, mézontó fű, kerti laboda, 
spenót, rozs, hajdina, vagy akár 
dísznövény is, mint kerti sarkan-
tyúka vagy büdöske. Ez utóbbi 
előnye, hogy elűzi a fonálférgeket 
– akkor ajánlott, ha ilyen problé-
máink lennének a kertben

Mikor vessük, 
hogyan alkalmazzuk?

A vetőmagot azonnal elvethet-
jük, amint az ágyások felszaba-
dultak. Ha száraz a nyár, akkor 
kezdetben öntözzük a területet, 
hogy a növények jól keljenek, és 
meg tudjanak erősödni. Az év 

hátralévő részében nem kell kü-
lönösebb figyelmet fordítani a 
zöldtrágyával bevetett ágyásokra.

Ősszel a szántást vagy ásását 
megelőzően kaszáljuk le, vagy 
fűnyíróval vágjuk le az addig fej-
lődött növényeket és néhány na-
pi fonnyadás után dolgozzuk bele 
a talajba. Esetleg a növények ma-
radhatnak egészen kora tavaszig 
a talajban, és beleásódnak hó-
olvadás után. A beásott szerves 
anyag itt majd lebomlik, és min-
den felszívódott tápanyag vissza-
kerül a talajba, de oly formában, 
ami majd sokkal könnyebben fel-
vehető lesz a következő évben ott 

fejlődő növények által, továbbá a 
növényi részek lazábbá teszik az 
agyagos, kötött talajokat és kötöt-
tebbé, jobb szerkezetűvé a homo-
kos, laza talajokat.

A zöldtrágyázás egy egysze-
rű módszer, melynek elvégzé-
se nem igényel sok munkát, de 
rendszeres alkalmazása hihe-
tetlenül sokat javít kertünk tala-
jának állapotán, aminek további 
eredménye a kevesebb és szóra-
koztatóbb munkával megtermelt 
zöldségek lesznek.

Örömteli kertészkedést!

FARKAS ATTILA

Hatékony kertészeti praktika: zöldtrágyázás

Tápláljuk a talajt növényekkel!

A hatékony, de egyszerű zöldtrágyázással javíthatjuk a talaj állapotát

Néhány egyszerű kertészpraktika vagy egy-két 

szemlélet elsajátítása és gyakorlatba ültetése szó 

szerint is gyümölcsözővé, sikeressé teheti a kert-

ben végzett munkánkat. Az egyik ilyen szemlélet a 

talajhoz való viszonyulás, ennek rendben tartása, 

feljavítása, tágabb értelemben vett művelése.
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A székelység a magyar nem-
zet része – szögezte le tegnap a 
Magyar Tudományos Akadémia 
a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló anyaor-
szági választópolgári kezdemé-
nyezés kapcsán.

A Magyar Tudományos Akadé-
mia a székelyek honos népcso-
porttá nyilvánítására irányuló 
anyaországi választópolgári kez-
deményezés kapcsán tegnap azt 
közölte, a székelység a magyar 
nemzet részének tekintendő. A 
tudományos köztestület eljuttat-
ta a Krónikának az MTA Társa-

dalomtudományi Kutatóközpont 
Kisebbségkutató Intézetének a 
témában tavaly decemberben ké-
szített állásfoglalása teljes vál-
tozatát.

Mint ismeretes, a budapes-
ti Nemzeti Választási Bizottság 
(NVB) július 5-ei ülésén elfogadta 
a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló válasz-
tópolgári kezdeményezésre ösz-
szegyűlt aláírások ellenőrzéséről 
szóló jelentést; a kezdeményezést 
1022-en támogatták érvényesen. 
A honos népcsoporttá nyilvání-
tásról az Országgyűlés dönt.

A nemzet szerves része

Az MTA viszont leszögezi, hogy 
álláspontja szerint a Magyaror-
szágon élő székely közösség nem 
felel meg a nemzetiségek elis-
meréséről szóló törvényi feltéte-
leknek. Az Akadémia közölte, az 
uralkodó történettudományi, ré-
gészeti, néprajzi és nyelvésze-
ti álláspontok a székelyeket az 
etnokulturális értelemben vett 
modern magyar nemzet szer-
ves részének tekintik, amelyet 
a vonatkozó szociológiai és kul-
turális antropológiai kutatások, 

esettanulmányok is megerősíte-
nek. „Egy olyan, a magyar kul-
turális nemzetből kiszakított, 
a romániai magyar kisebbség 
(nemzetrész) integráns részét ké-
pező regionális-néprajzi csoport, 
amelynek önmeghatározásában, 
különböző megnyilvánulásaiban 
az etnicitás és a regionális kul-
túra, a hagyomány meghatáro-
zó szerepet játszik” – olvasható 
az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Kisebbségkuta-
tó Intézetének állásfoglalásában. 
Az elemzés megemlíti azt is, 
hogy a 20. század elejétől kezd-

ve egyes román politikai és 
akadémiai szereplők elmagyaro-
sodott románokként tekintettek a 
székelyekre. Az Akadémia meg-
állapítja, hogy összességében a 
mai székely azonosságtudat jóval 
inkább egy olyan sajátos területi-
közösségi identitás, amely a ma-
gyar nemzet részeként, de azon 
belül jól elkülöníthetően regio-
nálisan határozza meg önmagát. 
„A magyarországi nemzetiség-
ként való hivatalos elismertetés 
objektív és törvényi feltételei te-
hát nem állnak fent” – szerepel a 
leírásban.

Tudományos érvek: a székely is magyar
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