Áprilisi teendők a kertben
A kertészek nagy örömére a márciusban elvetett vetőmagok áprilisra már kisebb palántákká
cseperednek. Ahhoz, hogy ezek a kis növénykék még életerősebbek legyenek, pár tanácsot be kell
tartanunk. Amennyiben egy edényben, ládában sűrű magvetést alkalmaztunk, akkor külön cserépbe
szét kell ültetni – más szóval tűzdelni, pikírozni – a palántákat. A tűzdelés előtt jól öntözzük be az
átültetni kívánt növények földjét, így könnyebben – nagyobb gyökérveszteség és szakadás nélkül –
átültethetjük a palántákat. Az átültetést követően jól öntözzük meg a növénykéket és tegyük a
lakásunk legvilágosabb helyére. Lombleveles állapotban más-más hőmérsékletre van szükségük a
különböző fajoknak, így a paradicsom 18 – 20 °C, a paprika 25 – 28 °C, a padlizsán 20 – 22 °C, a
káposztafélék 16 – 18 °C, a fejes saláta 15 – 17 °C-ot igényelnek. Próbáljuk tartani az előbb említett
hőmérsékleti paramétereket a palánta megnyúlásának veszélye miatt.
A kertek talaja áprilisra már kellőképpen felmelegedett ahhoz, hogy a bab vetőmagokat a
földbe juttassuk. A bab egy melegigényes növény, így fagyérzékenysége miatt a hónap második felére
tegyük a vetését. A babok felépítését tekintve két csoportba sorolhatjuk őket: bokorbab- és a
karósbab fajták. Természetes a két csoporton belül számos fajta létezik (pl.: zöld- és a sárgahüvelyű
bab). A bokorbabot fészekbe vagy sorba is vethetjük. Sorba vetéskor a magok mélysége kb. 3,5 – 4
cm, a sorok közötti ajánlott távolság 30 – 40 cm legyen. Fészekbe vetéskor 6 – 10 darab vetőmagot –
fajtától függően – egy kis gödröcskébe helyezünk és két fészek között minimum fél méter távolságot
hagyunk. A karósbabnál csak a fészkeléses módszert tudjuk alkalmazni, hiszen egy kúszónövényről
beszélünk. Egy fészekbe helyezzünk 6-8 darab magot és ezt követően sátor alakzatban helyezzünk ki
karókat támrendszer céljából. A kelést követően futtassuk fel a növényeket támasztó karókra.
A tökfélék (pl.: uborka, sütőtök, cukkini, főzőtök) magjait is áprilisban veteményezzük el.
Ezeknél a zöldségféléknél egyaránt a fészekbe vetést tudjuk alkalmazni kb. 3 – 4 cm mélyen. A
tökfélék általában nagy levélmennyiséget növesztenek, emiatt körültekintően válasszuk meg a
helyüket. A napfényt és a szerves tápanyagban gazdag talajt nagyon kedvelik ezek a növények. Az
uborkát hálóra felfuttatva tudjuk helytakarékosan is termeszteni, viszont a többi tökféle szereti, ha
hagyjuk őket a talajon elfutni. Vízigényüket tekintve az uborkáé magas, a többi tökfajé közepesnek
mondható.
A dísz- és gyümölcsfák, szőlő telepítését tavasszal is el lehet végezni, viszont alaposabb
odafigyelést igényel, mint az ősszel végrehajtott ültetés. Az egyik legfontosabb tényező a tavaszi
telepítéssel kapcsolatosan, hogy az ültetni kívánt növények még rügyfakadás előtti állapotban
legyenek. Továbbá az ültetést követően a beiszapolást (az elültetett növény visszatemetett talajának
az alapos megöntözése és tömörítése) úgy végezzük el, hogy a gyökérzet és a talaj között ne

maradjon légréteg, mert az a növény megeredését gátolhatja. Kisebb díszcserjék és szőlő telepítése
során alkalmazhatjuk az Oleo-Mac MTL 51-es típusú földfúróját, amely segítségével megspórolhatjuk
az ültetőgödör kiásásába fektetett energiát. Ez a földfúró a legszélsőségesebb talajtípusokkal
szemben is képes helytállni, így a növénytelepítésen kívül akár a szőlő támrendszerének kiépítésében
is kiváló „munkatársunk” lehet.
Az áprilisi kertészeti teendők rovat második részében szót ejtek a szoba- és dísznövények
teleltetés utáni műveleteiről, a hortenzia fajták metszéséről és a gyümölcsfák oltásáról.
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