Mindenkinek


Megjelent a hazai eper a piacokon. Talán már a ti kertetekben is érik?
Rab Istvánné, a budapesti Homoktövis Mentor-iskolakert kertvezető tanárnője ajánlását
közvetítjük:

„Eprezz velem„-projekt
-

Járj utána, miért egészséges a szabadföldi eper fogyasztása, milyen fontos alkotóelemei
vannak az ember számára!
Készíts plakátot, mely a földieper fogyasztására buzdít!

Subicz Ádám munkája,
Homoktövis Általános Iskola, Bp



Szarvas Natasa munkája,
Homoktövis Általános Iskola, Bp

Mit jelent a „fagyosszentek” kifejezés? Végezz megfigyeléseket, és írd le a kertfüzetedbe, hogy
a „fagyosszentek”-kel kapcsolatos népi megfigyelések érvényesek-e idén is.

REJTVÉNY
Milyen védett növényt látsz a képen?

Huzián Zsófia fotója

Ha a szobában kertészkedsz…

-

Készíts csalánlevet kondicionálásra
Séta vagy kirándulás közben keress csalánt és leveleiből szedj egy nagy csokorral (kesztyű
viselés kifejezetten ajánlott!!!), helyezd egy zacskóba és vidd haza!
1-1,5 literes széles szájú flakonba engedj vizet és rakd bele a csalánleveleket, a további
teendőket pedig itt találod:
https://drive.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95TzNoQVhnQUFwM3c/view
Vigyázat, az állott csalánlének kissé kellemetlen a szaga, de annál nagyobb a hatóanyagtartalma. Meglátod, szeretni fogják növényeid. Használat, kiöntözés közben ne érjen a lé a
bőrödhöz, és mindenképpen moss utána kezet!

Ha van saját kerted…
Kiskerted növénykéi, bokraitok, virágjaitok már szépen
kihajtottak, az öntözés mellett igénylik a kondicionálást is.
Szükségük van az erősödésre ahhoz, hogy a megjelenő
növénybetegségekkel szemben ellenállóak tudjanak maradni.
Ezért van szükségük erősítő, kondicionáló öntözőlevek
készítésére.
Az alábbi linken található kiadványban a növényi eredetű öntöző
és permetezőlevek készítéséről olvashatsz:
https://drive.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95TzNoQVhnQUFwM3c/view

keress benne legalább kétféle, növények általános
táplálására, kondicionálására alkalmas növényt, és az útmutató
alapján készítsd el a levet
öntözd az ajánlásnak megfelelően és figyeld a növényeidet!

-



milyen változást látsz rajtuk a szokásosan vízzel öntözött, de egyébként ugyanolyan
növényekhez képest (levelek színe, fényessége, a növény tartása, hajtások erőteljessége,
stb.)?

Elérkezett a palánták „edzésének”, vagyis
kiszoktatásának ideje. Szobában nevelt
palántáidat napközben vidd ki az udvarra és
kezdd el szoktatni a közvetlen napsugárhoz és
a levegő mozgásához. Éjszakára azonban még
tanácsos bevinni a meleg, védett helyére:
o első két nap napközben még csak
félárnyékba helyezd őket
o harmadik-negyedik nap már 1-2 óra
közvetlen napot is kaphat
o ne feledkezz meg a gondos
öntözésükről
o készítsd elő kiskertedben a helyüket a hét végi kiültetéshez, lazítsd meg a talajt, keverj
bele érett, rostált komposztot, ha van odahaza (arról ismered meg, hogy már szép fekete
és jó morzsalékos, rostálásra alkalmas lehet egy kis műanyag almás rekesz).

És ne feledd!!!
A kiskerted növényeit továbbra is ÖNTÖZD rendszeresen, a talajt
pedig MULCSOZD (pl. a fűnyírásból származó előszárított
fűnyesedékkel).

