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Alapinformációk

„A növény is csak ember.”

• alaptevékenységek: 

őszi/tavaszi 

területrendezés, 

vetés/ültetés, 

rendszeres nyári 

munkák, betakarítás :o), 

őszi rendrakás

• tevékenységek 

rendszeressége



Tavaszi területrendezés

• első év: szántás, ásás

• a terület 

elgereblyézése 

(planírozás)

• a területek kijelölése

• növények, sorok 

betervezése 
forrás: http://m.sg.hu/listazas.php3?id=1275476165&index=3



Vetés, ültetés

• hogyan és mint 

vessünk?

• a vetések 

elhúzódnak, szinte 

minden növényt 

máskor kell vetni, 

ültetni, ráadásul 

időjárásfüggő 

tevékenység

• palántanevelés

forrás: http://organikuskert.hu/2011/04/12/merleg-04-12/

forrás: http://probalkozas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=350632



Rendszeres nyári munkák
• a rendszeres nyári 

ápolási feladatok:

– öntözés

– gyomlálás

– növényspecifikus 

tevékenységek 

(„kacsolás”, egyelés, 

visszavágás, tisztítás)
forrás: http://5letshop.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

forrás: http://www.botkert.hu/node/326

forrás: 

http://krisnakert.freeblog.hu/archives/2010/08/20/A_Bhaktivedant

a_levelezo_tagozat_hallgatoi_Krisna-volgyben/



Betakarítás :o)(o:

• a termesztés kedvenc 

része

• érett vagy 

szüretelésre, eltevési 

célra érett növényi 

részek szedése

forrás: http://www.edenkert.hu/profi-kertesz/aktualis-kerti-

munkak/szeptemberi-kerti-munkak/4130/



Őszi rendrakás
• növények kiszedése

• ásás

• „téli zöldségek”

• növények esetleges 

téli takarása

forrás: http://kertmanufaktura.blogspot.com/2011/11/asni-jo.html

forrás: http://www.kolibrikerteszet.hu/telen_is_friss_zoldseg_a_bimboskel



„A növény is csak ember.”

• miért van szükség 

tápanyagok 

pótlására?

• műtrágya vagy 

komposzt?

• mit tegyek az első 

évben?

• az öntözés 

időjárásfüggő…

• tavasz, nyár, ősz és 

tél

forrás: http://www.sasovits.hu/nyirpazony/fotok/regi/hetvenes.htm

forrás: http://kertplusz.com/hu/product/siforga_szerves_tragya/



Vetésforgó – Mi is az?

• monokultúra

• talajuntság és 

talajterhelés

• pihentetés

• Mi is az a 

vetésforgó???

forrás: http://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=lesson&cid=4&lid=7



Növények, amik termeszthetők
• gyökérzöldségek (sárgarépa, 

petrezselyemgyökér, zeller, retek, 
cékla, burgonya)

• levélzöldségek (kelfélék, 
káposzták, saláta, sóska, 
spenót)

• hagymafélék (vörös-, fok-, 
metélő-, póréhagyma)

• kapás növények (palántáról 
ültetettek: paradicsom, paprika, 
padlizsán; kukorica, napraforgó)

• hüvelyesek (babok, borsó)

• fűszer- és gyógynövények 
(kapor, kömény, bazsalikom, 
kakukkfű, menta, tárkony és 
még sokan mások…)

• dísznövények (büdöske, 
muskátli és még sokan mások)

• Mit nem lehet? (fa és bokor, 
illetve ilyen nagyságú növények)

forrás: http://magunk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=490

:a-titanicon-nincs-panik&catid=62:uezenet-odaatrol&Itemid=167

forrás: http://probalkozas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=350632



Komposztkészítés

• Mi is az a komposzt és 

a trágya?

• csak növényi eredetű 

„hulladékokból” készül 

a komposzt

• komposztnak valók 

gyűjtése

forrás: http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=node/45

forrás: http://kedvescimbora.extra.hu/?mbkid=8&makid=5%20%3Cbr%3E



Növényvédelem

• Azonnal szólj, ha 

növényi betegséget 

és kártevőt fedezel fel 

a kertedben!

• növényvédelem…

• a vegyszerekről…

– megoldás: mechanikai 

növényvédelem, 

csalánlé, stb. 

forrás: http://gizgazok.blogspot.com/2009/08/paradicsomi-allapotok.html

források: http://www.kwizda.hu/14009/page/print

http://tisztitas-takaritas.blogspot.com/2010/06/leveltetu.html

http://www.kwizda.hu/14009/page/print


• kezdő eszközkészlet:

– kerti kesztyű

– Kis kapa, ültetőkanál (a 

csomag)

– ásó, gereblye, kapa

– locsolókanna és 

alternatívái

– vödör

• amit néha viselni 

érdemes:

– napszemüveg

– sapka

Minden, ami még kell!

forrás: http://www.argep.hu/trend/ASOL/aso-lapat-nyel.html

forrás: http://plaza.unas.hu/plaza_art.php?cat=427,1,5495,Munkakesztyu



Népi bölcsességek, gazdálkodási rendszerek

• modern 

földgazdálkodás

• biogazdálkodás

• ökológiai gazdálkodás

• holdnaptár és Dávid-

naptár

• vetésforgó

• együtt ültetések

• Gertrud Franck: 

Öngyógyító kiskert

forrás: http://fuzesibeatrix.elivepage.com/?modul=oldal&tartalom=1187756

forrás: http://www.szentimreantikvarium.hu/katalogus/index.php?category=122



Köszönöm a 

figyelmet!


