Fedezzük fel gyomnövényeink hasznosságát!
Létezik manapság olyan kertész, aki szereti a gyomnövényeket?
Valójában mit jelent a gyom fogalma?
Nagyon egyszerűen meghatározva, „ a gyom ott fordul elő, ahol nem kívánatos” (Hunyadi
2000.)
Kertünk nem csupán fekete vagy fehér, jó és gonosz növények harcos csapata, ahol a
hadvezér a kertész. Ennél sokkal egyszerűbb és sokkal bonyolultabb a helyzet. Csak egy
kicsit kell átformálni a gyomokhoz fűződő gondolkodásmódunkat és máris léptünk valamit
a többszintű háborúskodás ellen.
Tegyük barátainkká, ismerjük meg őket, hogy hasznos segítőink lehessenek.
A gyomok jelzőnövények, hiszen tájékoztatnak bennünket a talaj típusáról és állapotáról.
Homokos talajt kedvelő és jellemző növények, a homoki habszegfű, egynyári szikárka,
mezei üröm, magyar zsombor, ujjas levelű veronika, ebszékfű stb...
Vályog talajt kedvelő és jellemző növények, a vetési boglárka, mezei aszat, kamilla,
ragadós galaj, mezei katáng (1. kép), pitypang (2. kép) stb...

Humuszos tápanyagban (főleg nitrogénben) gazdag talajt kedvelő és jellemző növények, a
nagy és apró csalán, terebélyes laboda, fekete csucsor, közönséges tyúkhúr, fehér libatop,
orvosi füstike stb...

Nedves, kötött talajt kedvelő és jellemző növények, fekete nadálytő, mezei menta, kúszó
boglárka, libapimpó, pitypang, salátaboglárka, lándzsás útifű, orvosi angyalgyökér (3.
kép) stb...

Száraz, laza talajt kedvelő és jellemző növények, tarlóhere, tavaszi ködvirág, mezei
szegfű, ördögmák stb...
Mészben szegény talajt kedvelő és jellemző növények, parlagi pipitér, ezüst perje,
vadárvácska, kakaslábfű, közönséges pohánka, saspáfrány stb...
Mészben gazdag talajt kedvelő és jellemző növények, mezei szarkaláb, sarlós gamandor,
csabaíre, nyári hérics, mezei zsálya, mezei katáng stb...
A kertészkedés sok alázattal és áldozattal jár és erre sok kertész önként hajlandó.
Azonban, hogy ne legyen senki önmaga ellensége, az időnkénti szükséges három
talajlazítás közül, legalább egyet megspórolhatunk, ha talajtakarást alkalmazunk.
Talajtakarás
A gyomnövények, hasonlóan a kultúrnövényekhez, rengeteg ásványi anyagot
tartalmaznak.
A talajtakarás rendkívül hasznos, hiszen az eltávolított (kikapált, kihúzkodott, levágott)
„gyomnövények” visszakerülnek a talaj felszínére és megakadályozzák a talaj
nedvességének gyors párolgását, azaz a talaj kiszáradását. Csökkentik az új
„gyomnövények” előtörését, megerősödését.
Ez a módszer lehet a zöldtrágyázás egyik fajtája kertünkben.
Folyékony trágyalé készítése „gyomnövényekből”
Nem lehetetlen, sőt egészen üdvözítő a kultúrnövények számára az elkészült nedű.
Az erősen tápanyag igényes növényeinket felturbózhatjuk folyékony trágyával. Megfelelő
hígítással nitrogénben és káliumban gazdag vitaminforráshoz juttathatjuk őket.
Trágyalé recept (lágyszárú „gyomnövényekből”):
Szükségeltetik hozzá egy kisebb fém vagy műanyag hordó.
Egy-egy marék, különböző lágyszárú „gyomnövényt” fekete nadálytő vagy érdes levelű
nadálytő, pásztortáska, zsurló, kamilla, pitypang, csalán, varádics gyűjtsünk össze,
melyeket érdemes aprítva beletenni a hordóba.
Öntsünk rá esővizet, ha az nincs akkor állott vizet, de soha ne öntsük színültig az edényt,
mert az erjedés során habzani fog a trágyalé. Napos helyen gyorsabb az erjedés

folyamata és napi rendszerességgel keverjük meg, mellyel oxigént juttatunk az oldatba.
Akkor kész az oldat, mikor már sötét színű és megszűnik a habzás. Időjárástól függően
általában 1-3 hét alatt készül el a nedű.
Felhasználás előtt leszűrhetjük, ha kényesebb növényeket öntözünk vele, vagy
általánosságban szűretlenül alkalmazzuk, azonban minden esetben 10x-esére hígítsuk fel.
Nem árt tudni, hogy a nitrogéntermelő növények (bab, borsó) és a hagyma, fokhagyma,
nem szeretik a nitrogénben gazdag leveket.
Még a tél az úr kertjeinkben, de már készülődhetünk a tavasz érkezésére.
Nézzük át a szerszámok állapotát, tisztogassuk meg, kezeljük le őket, javítsuk meg vagy
pótoljuk, ha szükséges, hogy a kert ébredésénél ezzel ne keljen bajlódni.
Ilyenkor érdemes felmérni, mire lesz szüksége a családnak az idén. Kicsit utána olvasni
milyen időjárás várható és a siker érdekében, ahhoz igazodva megválasztani a növények
fajtáját, megtervezni, mit hova ültessünk.
A kertműveléssel kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak az érdeklődők a Rákoskerti
Művelődési Házban működő Kertbarát körben.
Foglalkozások 2 hetente szerdai napokon 17.00-tól 19.00-ig, melyet András Károly
kertészmérnök úr vezet az Ilex-Kert Kft. tulajdonosa.
Következő alkalommal a gyógyító „gyomnövényeinkről” olvashatunk.
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