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Január eleje jó alkalmat nyújt a tervezgetósekre, a tavaszi előké-
születekre. Ezekben a hideg napokban érdemes már tanulmányozni a 
fajtaválasztókokat és az árjegyzékeket, különösen a tavasszal telepítendő 
szőlő- és fenyőfajtákét. Aki most kezdi a szőlőtelepítést — a szőlőt ta-
vasszal jobb ültetni — feltétlenül készítsen tervrajzot és ne csak a tőkék 
számát jegyezze fel, hanem a fajtákat is, amelyekből ültetni akar. Készít-
sünk számvetést a telepítéshez szükséges eszközökről, anyagokról és 
mielőbb vásároljuk meg valamennyit. Célszerű a talajt is megvizsgáltatni. 

Az eredménytől függően szórjuk majd ki a talajba a szerves- és mű-
trágyákat. Régebbi telepítésű szőlőben is kihasználhatjuk az időt, járjuk 
be a területet és írjuk össze, hol van tőkehiány, mivel akarjuk pótolni, hova 
kell új karó, hol szükséges kijavítani a támberendezést, pótolni a huzalt. 

A tenyészanyagokat előállító fajtatiszta nyúltenyészetekben el-
engedhetetlen, minden más állományban is nagyon hasznos azonban a 
házi törzskönyv. Az állatokról készült pontos feljegyzéseket nevezzük így. 
Feltüntetjük számát, szülei, nagyszülei számát, több küllemi jellemzőit, 
születési idejét, tenyésztésbe vételi idejét, utódainak számát. Esetenként 
más termelési mutatóit is érdemes feljegyezni: saját és utódai súlygyara-
podását, az anyák tejtermelését. 

A házi törzskönyvet a párosítások megtervezésekor és az utánpótlásra 
szolgáló állatok kiválasztásakor lehet jól használni. Nyomon követhető 
belőle az állatok rokonsági foka, milyen tulajdonságai kiemelkedhetőek, s 
melyek maradnak el az átlagtól. 
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készítsük fel az 
ellésre! 
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Vízkereszt 

Boldizsár 



Folytathatjuk az ősszel elmaradt trágyázást, szerszámaink, gépeink 
karbantartását, javítását. Ellenőrizzük szerszámainkat, többségük élezés-
re vár, a kicsorbult ásót, lapátot, kapát magunk is kikalapálhatjuk és meg-
reszelhetjük. A tompa csákányt, fejszót, baltát azonban jobb szakem-
berhez vinni, hogy megélesítse. Most szerezzük be a gyümölcsszedő 
létrát, amely a metszéshez a gyümölcsszedéshez, sőt esetenként a per-
metezéshez is szükséges. Vizsgáljuk meg a permetezőgépet is,szerezzük 
be hozzá a cserélendő és a legfontosabb alkatrészeket. Célszerű, ha pél-
dául tartalék szórócsövet is tartunk, így amikor sürget a munka, kisebb 
meghibásodások miatt ne kelljen a permetezéssel leállni. Tanul-
mányozzuk át a szakkönyveket. 

Az anyajuhot készítsük fel az ellésre. Legyen előtte friss ivóvíz, szeié-
nes nyalósó és ha nem pillangós takarmányt etetünk, kapjon vitamin- és 
ásványi anyag kiegészítést. Elles előtt az anyajuh horpasza beesik, tőgye 
megtelik, feszes, a péra piros, vérbő lesz. Nyugtalan, gyakran vizel, le-fel 
járkál. Az elléshez készülődő anyát tegyük fogadtatóba, ami egy elkerített 
rekesz a hodályon belül, hogy az anya ne tudjon elmenekülni az újszülött 
bárányától. 

A kisbárányt enyhe húzással világra segíthetjük. Köldökcsonkját jóddal 
fertőtlenítsük, ezzel azt is elérjük, hogy az anya nem rágja meg véletlenül 
sem. A tőgyből az első tejsugarakat fejjük ki, hogy a tőgybimbók végén 
található úgynevezett bacilus dugót eltávolítsuk. 

Ügyeljünk arra, hogy a kisbárány minél több vitaminban ós védőanyag-
ban gazdag föcstejet igyon. Ellenőrizzük, nem rágja-e az anya a bárány 
farkát. Ha igen, vágjuk vissza az egészséges részig, és fertőtlenítsük. 

A következő napokban kísérjük figyelemmel, tud-e a bárány az anyától 
elegendő tejet szopni. Ha sokat sír, állandóan az anyja alatt van, akkor 
éhezik, de ezt jelzi az is, ha túlságosan sokat alszik. Ha kevés a tej, másik 
anyával vagy kecskével neveltessük fel, a nagyobb bárányokat tehéntejjel 
is itathatjuk. 
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A fűtött fóliasátorban kezdhetjük a hónaposretek vetését, 5 cm sor- ós 
lőtávolságra. Megkezdhetjük a többi zöldségféle palántanevelósót is. Ala-
csonyabb ládába, gyümölcsösrekeszbe vessük a paradicsomot, és el-
kezdhetjük a paprikamagvak vetését is. A paprikamagvak közül a korai 
fűtött hajtatásra a hegyes, csípős ós a zöld fajták a legalkalmasabbak. A 
paprikát a magvetéstől a kelésig legalább 25°C-on tartsuk, szikleveles 
állapotában 17—19°C-ot igényel. Készítsük elő a talajt a fejessaláta kiül-
tetésére, teljesen érett komposzttrágyából négyzetméterenként 6—12 kg-ot 
terítsünk szét és dolgozzunk be. Friss trágyát, vagy bomló szerves anya-
got ilyenkor ne adjunk, mert a szürkepenészes rothadás fertőzésének for-
rása lehet. Vetés előtt kevés műtrágyát szórjunk ki, mert erre is érzékeny 
a saláta. Négyzetméterenként 2 dkg pótisó, másfél dkg szuperfoszfát, ós 
1 dkg kálisó adható. A fűtetlen fóliasátorba szánt karfiolpalánták nevelését 
is elkezdhetjük. Szaporítóládába vessük a magokat, és 18—22°C-on tart-
suk. Az ősszel fóliával takart spenótot enyhébb időben szedhetjük. 

A melegvizes tőgymosás és a masszázs nemcsak higiéniai okokat szol-
gál. Ez szolgáltatja azt az ingert is, amelynek hatására oxitocin hormon 
termelődik, s az a vérben eljutva a tőgyhöz, azt alkalmassá teszi a tej 
leadására. A tőgymosás ós a masszázs kezdetétől mintegy 1—1,5 percen 
belül érezhető az oxitocin hatása, ós mintegy 8 percig tart. Ez idő alatt 
kell kifejnünk a tej minél nagyobb részét. 

Az idegen ember és környezet, vagy bármi, ami a tehén számára ijesz-
tő, félelmetes, gátolja az oxitocin termelését. Ezért van az, hogy a tehén 
idegennek nem mindig adja le a tejet. Ahhoz tehát, hogy az állattól minden 
lehetséges tejet kifejhessünk, nyugodt, biztonságos környezetet kell nyúj-
tanunk számára. Ha bántjuk az állatot, hangoskodunk, türelmetlenkedünk 
vele, csak azt érhetjük el, hogy nem jutunk hozzá a lehetséges legtöbb 
tejhez. 
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A galambpárokat 
át kell vizsgálni! 



Szabadföldbe vethetünk rövid tenyészidejű zöldborsót, 25 cm sortávol-
ságra 8—10 cm mélyre. Jó szerkezetű, könnyebb talajokon, kedvező idő-
járás esetén vessük el a petrezselymet is, 25 cm sortávolságra. A palán-
tanevelő helyeket növényegészségügyi szempontból is készítsük elő. A 
palántadőlés kórokozói fertőzésének megakadályozására 2,5% tömény-
ségű formalin vagy 1,5% töménységű rézgálic oldattal mossuk le a pa-
lántaágy kereteit, az ablakokat, valamint a palántanevelés során használt 
különböző eszközöket. Fertőtlenítsük már most a következő napokban 
esedékes vetésekhez a magtakaró földet. A szükséges szert először kb. 
tízszeres mennyiségű szárazhomokkal, majd a földdel keverjük össze. A 
vetőmagra mindig ezt a keveréket szórjuk, mert a szer ilyen mennyiség-
ben, közvetlenül a magra juttatva káros hatású lehet. 

Az új év — az új költési szezon — kezdete előtt a galambpárokat át 
kell vizsgálni, s azokat, amelyek nem érték el a velük szemben támasztott 
követelményeket, selejtezzük, esetleg állítsuk más galambokkal párba, 
hátha így sikeresebben költ a következő idényben. Nézzük át a feljegy-
zéseinket is. Ha azt látjuk, hogy 30—35 napnál hosszabb idő telik el a 
tojó két tojásrakási időszaka között, akkor azt a tojót nem érdemes tovább 
tenyésztésben tartani. 

Kézbe véve az állatot felmérhetjük kondícióját, tollazatának állapotát, 
sőt élénksége, szemének fénye közérzetéről is tájékoztat bennünket. Sem 
az elhízott, sem a sovány galamb nem szaporodik megfelelően. Ha a 
fajtára jellemző súlytól eltér az állat, változtatnunk kell a takarmányozáson. 
A tollak vizsgálatakor az élősködők jelenlétéről szerezhetünk tudomást. 
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Ha enyhébb az idő, megkezdhetjük az idősebb fák törzsének tisztoga-
tását. Először kaparóvassal, azután drótkefével távolítsuk el a kéregripa-
csokat, és az alattuk meghúzódó áttelelő kártevőket, kórokozókat. A mun-
ka megkezdése előtt terítsünk a fa alá műanyag fóliát, hogy arra hulljon 
a kaparék, amit aztán haladéktalanul égessünk el. Készítsünk növényvé-
delmi tervet. Állapítsuk meg, hogy fáink száma és nagysága alapján 
mennyi permetlére lesz szükségünk, és ennek elkészítéséhez mennyi nö-
vényvédőszert kell vásárolnunk. Célszerű az egész évi szükségletet ide-
jében beszerezni. Ennek kiszámításához ismernünk kell gyümölcstermő 
növényeink faját, fajtáját, számát, korát, a főbb károsítókat, az erek ellen 
hatásos, házikertben is használható növényvédőszereket, felhasználási 
adagjukat, kombinálási lehetőségeiket, a fánként szükséges permetlé 
mennyiségét, sőt a védekezések számát is. Vizsgáljuk át meglévő nö-
vényvédőszer készletünket is, a lejárt szavatossági idejűeket selejtezzük 
ki. Áz üres edényeket semmisítsük meg, illetve törjük össze, és legalább 
fél méter mély gödörbe ássuk el. 

A tavaszi kismalacok kapósabbak is, drágábbak is. Ahhoz, hogy a ta-
vaszi vásárokra választási malacokat vigyünk, most kell megszületniük a 
kismalacoknak. Nagyon gondosan kell eljárnunk, hogy az érzékeny kis 
jószágok meg ne fagyjanak. Figyeljünk, hogy mikor kezd a koca fialni, és 
jóelőre vastagon almozzunk be alája. Készítsünk valamilyen helyi fűtést, 
infralámpát, malacbúvó ládát. Ahogy az első kismalac megszületett, töröl-
jük szárazra, és tegyük a puhán kibélelt kosárba, az infralámpa alá. A 
malacok maradjanak mindaddig a kosárban melegítő alatt, míg az utolsó 
kismalac is meg nem született. Akkor aztán helyezzük az anyjuk csecs-
bimbóira a malacokat, és szopás után tereljük a lámpa alatti puha szal-
mafészekbe. Néhány óra múlva a malacok már önállóak, és nyugodtan 
magukra hagyhatjuk őket, mert nem tévelyegnek el a hideg ólban. 
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A fűtött fóliasátorban folytathatjuk a hónapos retek vetését, a november 
közepén vetett fejessaláta palánták kiültetését megkezdhetjük, a hajtatás 
első szakaszában 18x18 vagy 20x20 cm tő- és sortávolságra. Kezdjük el 
a második hasznosításba szánt fehér (ún. töltenivaló) paprikák vetését is 
szaporítóládába. A zöld hegyes és csípős fajtákat is vethetjük még. Nem 
késő a második szakaszba szánt paradicsommag vetése sem, a sátor 
egy részében néhány tő sárgadinnyére is gondolhatunk. A korai fajták 
jöhetnek ilyenkor számításba. Az előcsíráztatott magvakat 10 cm-es táp-
kockába, vagy 13 cm-es cserépbe vessük. A talajt készítsük elő a kara-
lábé kiültetésére. Négyzetméterként 10—15 kg istállótrágyát vagy kom-
posztot forgassunk be 20—25 cm mélyre, és egészítsük ki 3,8 dkg 
pétisóval, 1 dkg szuperfoszfáttal és 0,8 dkg kálisóval. 

Egyik legfontosabb takarmánykiegészítő a só. Főleg a növényevők 
igénylik, mert a növényeknek csekély a nátriumtartalmuk, pótlás nélkül az 
állatok nehezen tudják fedezni nátrium igényüket. Só hiányában az állat 
nyalakodóvá válik, mindent megnyal, szívesen nyalogatja az ember kezét. 
A táptakarmányok általában 0,5—1 százalék sót tartalmaznak. Célszerű, 
ha ezenkívül nyalósót is teszünk az állatok elé, így a túladagolás elkerül-
hető, mert az állat csak annyit fogyaszt, amennyire szüksége van. A sót 
ugyanis a szervezet nem tudja raktározni. 

A takarmányba kevert sónak az a veszélye, hogy esetleges egyenetlen 
elkeverés következtében az állat többet fogyaszt a kelleténél. Enyhén túl-
adagolásnak csupán hasmenés a következménye, ha szükségleténél sok-
kal többet fogyaszt az állat, akkor elhullással járó mérgezés is bekövet-
kezhet. 
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Gyümölcstermő növényeinkkel együtt a díszfák ós cserjók ápolását is 
végezzük el. Vágjuk le az elszáradt, elpusztult, pajzstetvekkel rétegesen 
fertőzött részeket. Szedjük le a károsítok búvóhelyéül szolgáló szárazle-
veleket, növónymaradványokat. Tisztítsuk meg a korhadt, elhalt kóregré-
szeket. Az odvas részeket kitisztításuk után plombáljuk cementhabarccsal, 
a nagyobb sebzósi felületeket kenjük be oltóviasszal vagy fémmentes olaj-
festékkel. Az eltávolított részeket, a lekapart hulladékot égessük el. Az 
elvégzett mechanikai, növényvédelmi munkákkal nemcsak a díszfák, dísz-
cserjék egészségi állapotát javítjuk, hanem megakadályozzuk, hogy a raj-
tuk áttelelt többgazdás károsítok a gyümölcstermő növényekre átterjedje-
nek. 

Készítsünk gyümölcsfa védelmi tervet. Ehhez érdemes tudnunk, hogy 
egy termőfa egységnek (tfe) olyan termőfelület számít, amely 100 kg gyü-
mölcsöt terem. Egy termőfaegységre 2—4 éves fából 6—12 db-ot szá-
míthatunk, 5—7 éves fából 2—3 db-ot. Idős, terebélyes fák 1,5—3 ter-
mőfaegységet is képeznek. 

Gyümölcsfajonként is van különbség: 12—15 éves alma, körte 1 tfe, 
ugyanilyen idős cseresznye 3/4-1 tfe, kajszi, meggy 3/4 tfe, szilva-ringló 
1/2 tfe, őszibarack 1/4 tfe. Egy termőfaegységre általában 14—15 liter 
permetlevet számítsunk. 

Ha a hagyományokhoz híven karácsony előtt beraktuk az első tojásokat 
a keltetőbe, mostanra várható az első kiscsibék kikelése. A kiscsibóket 
csak teljes felszáradás után szedjük le a bújtatóból, s minden egyes kis 
jószágot külön vizsgáljunk meg. A kelésgyenge, fel nem szívódott szik-
zacskójú, a ferdelábú, vagy bármilyen más rendellenességgel bíró kiscsi-
bét selejtezzük ki, ha mégúgy fáj is a szívünk értük, mert nem lesz belőle 
sem jó tojótyúk, sem gyorsan növő, egézséges broiler. A kiscsibéknek 
32°C-os melegre van szükségük, ezt a hőfokot az elszállításukig, sőt a 
szállítás alatt mindvégig nyújtanunk kell számukra, különben megfáznak, 
megbetegszenek. A csibéknek minél előbb a-végleges helyükre kell ke-
rülniük, és táplálékhoz, vízhez kell jutniuk. Ha a kikelésüktől számított 24 
órán belül ez nem következik be, aktivitásuk lecsökken, s a kiesés nagyon 
megnövekszik. 

A csibéket az erre a célra szolgáló rekeszes csibeszállító kartonban 
szállítsuk, ami az első napokban etetőül is szolgálhat. 
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JANUÁR 

A fűtetlen 
fóliasátorba szánt 
fejessaláta-
palánták nevelését 
kezdjük el! 

h e t f ó 

Antal, Antónia 

— telepítés а 
kiscsibék 
fogadására 

k e d d 

Piroska 



A fűtetlen fóliasátorba szánt fejessaláta palánták nevelését kezdjük el. 
Szórva vessük szaporítóládába. A magvetés hóigónye 16—20°C. Elkezd-
hetjük a karalábépalánták nevelését is, ajánlott fajták. A szaporítóládába 
vetett magvakat a kelésig 18—22°C közötti hómórsókleten kell tartani. A 
megfázás hiányos kelést okoz. A szabadföldi, igen korai termesztésre 
kezdjük a fejeskáposzta palánta nevelését. A tűzdeléses nevelésre 25— 
30 gramm magot vessünk négyzetméterenként. Kelésig 16—19°C-on 
tartsuk. Hasonlóan neveljük a vöröskáposzta ós a kelkáposzta fajtákat is. 
Kezdjük el a karfiol tűzdeléses palántaneveléséhez a magvetést. Négy-
zetméterenként 6—7 gramm magot vethetünk. 

A kiscsibék fogadására szolgáló épületet alaposan ki kell takarítani, 
fertőtleníteni, meszelni, alommal feltölteni, és befűteni az állatok érkezése 
előtt. 

Alomnak a szalmaszecska és a forgács a megfelelő, a fűrészport az 
apró kis állatok felcsipegetik, és megbetegszenek tőle. A fogadó hőmér-
sékletnek a csibék magasságában kell 32 C-nak lenni. Ha ezt az egész 
helyiségben nem tudjuk megoldani, akkor műanyákat szereljünk fel, az 
azok alatti részt kerítsük körül és oda telepítsük a kiscsibét. A teremhő-
mórsékletnek akkor is el kell érnie a 20°C-ot. Praktikus, ha a szállító 
kartonrekeszt széthajtogatjuk, és oda szórjuk az első eleséget, és oda 
tesszük az itatókat is. 100 csibe eleségét szórjuk egy kartonra, és 100 
csibére számítsunk 1 db 2 literes kúpos önitatót is. A kartont néhány nap 
múlva összeszedhetjük, amikor az állatok már megerősödtek egy kicsit, 
és megismerkedtek a hellyel. 

A telepítés során úgy számoljunk, hogy 17—20 kifejlett állatnál több ne 
jusson 1 négyzetméterre, illetve ha mégis többet telepítünk, számoljunk 
azzal, hogy csökken a növekedés. 

A naposállatokat persze sokkal sűrűbben is telepíthetjük, ha később a 
helyüket növelni tudjuk. 
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SZERDA 

Sára 

Az érett 
komposztföldet 
dísznövényeink 
között is 
szétteríthetjük. 

20 
— a télen született 
kisnyulak 
megvédése 

CSÜTÖRTÖK 

Fábián, Sebestyén 

JANUÁR 1994 



Hó és fagymentes időben az érett komposztföldet dísznövényeink kö-
zött is szétteríthetjük a javítandó területre. Nem szükséges beásni, ele-
gendő csak egyenletesen szétrakni. Ha enyhe az idő, ásni, forgatni is 
lehet. Havas talajon ne dolgozzunk, a hó ugyanis értékes takaró és csa-
padék. A fenyőkről, örökzöldek ágairól viszont rázzuk le a vastag hóréte-
get, ha van. A szabadban telelő növényeket: rózsát, évelőket, kétnyári 
virágokat komposzttal, fenyőgallyal feltétlenül be kell takarni. Ha a január 
száraz hideg ós nincs hótakaró, akkor vastagítsuk meg ezt a védőréteget, 
és időnként ellenőrizzük, hogy nem kezdte-e ki a szól, vagy valamilyen 
állat. 

Egész évben folyamatosan kell fiaztatnunk az anyanyulat ahhoz, hogy 
gazdaságos legyen a tartása. Megfelelő gondosság mellett a télen szüle-
tett kisnyulak nem fáznak meg, aki nem tudja, vagy nem akarja megoldani 
nyúlházának a fűtését, úgy is megvédheti a kisnyulakat a hidegtől, hogy 
a fialóládát az újszülött kisnyulakkal kiveszi az anyanyúl ketrecéből és 
fűtött helyre, esetleg a lakásba viszi. 

Az anyanyúl naponta csak egyszer szoptat;így nem okoz jelentős több-
letmunkát, ha a kicsiket ládástul naponta egyszer, esetleg az esti etetés 
idején betesszük az anyjukhoz szopni. Mire az aznap esti munkával vé-
geztünk, az anya megetette kicsinyeit, és a fialóládát ismét meleg helyre 
vihetjük. A háromhetes fiókák zárt fialóládában, akármilyen hideg is van, 
már nem fáznak meg, ilyenkor nem kell őket elvenni anyjuktól. 
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p é n t e k 

Ágnes 

JANUAR 
Kezdhetjük kiültetni 
a november 
közepén vetett 
karalábé palántáit 
is a fólia alá! . 

22 
— a prémezés 
befejezte 

s z o m b a t 

Vince, Artúr 



Ha eddig nem tettük, most már ne késlekedjünk a fejessaláta-palánták 
fűtött fóliasátorba történő kiültetésével. Kezdhetjük kiültetni a november 
közepén vetett karalábé palántáit is a fólia alá, sekélyen palántázzunk, 25 
cm sor- és 20 cm tőtávolságra. Ültessünk közéjük 2,5—3 cm átmérőjű 
dughagymákat is — zöldhagymának. A fólia alá a második szakaszba 
kerülő paradicsompalántákat tűzdeljük 10—12 cm-es cserépbe. Ha a pap-
rikapalánták lomblevelei kezdenek megjelenni, azonnal tűzdeljünk. A ko-
rábbi hajtásra szántakat még csak szaporítóládába, 4—5 cm távolságra, 
a későbbi hajtatásúakat 8—10 cm-es cserépbe vagy tápkockába tűzdel-
jük. A fejletlen növényeket dobjuk ki, a szükségesen felüli, erőteljes fejlő-
désűeket tartsuk meg pótlásra. 

A prémezés befejeztével telepünkön már csak egyedi elhelyezésben 
tenyésző állatok maradnak. 

A nyérc és a görény tartásában nagyon fontos szerepe van a búvólá-
dának. Biztonságot nyújt az állatnak, menekülési, rejtőzködésf lehetőséget 
érez benne. Nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz, ha a minden oldalról 
átlátszó ketrechez búvóládát is csatlakoztat a tenyésztő. Nemcsak a nős-
tények ketrecéhez, hanem minden egyes állatéhoz csatoljunk búvóládát. 
Nagyon ügyeljünk azonban ennek méretére. A 25x30x40 cm-es hasznos 
terű búvóláda a megfelelő. Az ennél nagyobbat az állatok nem tartják 
tisztán. Behordják a takarmányukat, beszennyezik ürülékükkel. Ez külö-
nösen veszélyes a prémezésre szánt állatoknál, hiszen a szennyeződés 
elszínezheti a prémet, rontja a minőséget. Ha tehát azt látjuk, hogy a nyérc 
vagy görény búvóládája szennyezett, alapos takarítás után szűkítsük a 
méreteit. 
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VASÁRNAP 

Zelma, Rajmund 

JANUÁR 
Készítsük elő a 
paprikapalánta 
nevelését! 
Védekezzünk a 
feketeeres 
szárazrothadás, 
és a palántadőlés 
ellen! 

Nyulak gyakori 
megbetegedése a 
talpfekély. Tegyünk 
nyulaink ketrecébe 
pihenődeszkát! 

HÉTFŐ 

Timót 



A fűtetlen fóliasátorba szánt karalábé palántákat a kelés után, a tűzde-
lésig nappal 10—13, éjjel 8—12°C között tartsuk, mert a megfázásnak 
vontatott fejlődós lesz a következménye. Készítsük elő a paprikapalánta 
nevelését. A fehér fajták ajánlhatók hideg hajtásra. A szabadföldi, igen 
korai, április közepi kiültetósre kezdjük meg a palánták nevelését, fűtött 
helyen. 

Szaporítóládába vessünk, négyzetméterenként 15 gramm mag szük-
séges. Kelésig a hómérsókletigóny 20—22°C. Melegágyi vagy fólia alatti 
hajtásra szánt zöldségfélék vetéséhez károsítóktól mentes friss földet ké-
szítsünk. Vetés előtt védekezzünk a feketeeres szárazrothadás, és a pa-
lántadőlés ellen. A magot vagy nedves csávázóval vagy porcsávázóval 
kezeljük. A csávázás elmaradhat az üzletekben vásárolt magvak eseté-
ben, mert az államilag ellenőrzött vetőmagot a csomagolás előtt csáváz-
zák. 

A rácspadlón tartott nagyobb testű nyulak gyakori megbetegedése a 
talpfekély. A hátulsó lábakon a talp kisebesedik, nehezen gyógyuló fekély 
keletkezik rajta. 

Elsősorban a megelőzésére kell törekedni, s ez semmiképpen nem a 
telepadlós ól használata legyen. Tegyünk nyulaink ketrecébe pihenődesz-
kát. Mérete a nyúl testnagyságához alkalmazkodjon, tehát kényelmesen 
elférjen rajta az állat. Az ellentétes oldalra tegyük, mint ahová a nyúl üríteni 
szokott. Nyers fa legyen, amelyet megrághat, ós szálkamentes, nehogy 
éppen az sértse fel a lábát. A linóleum nem szerencsés megoldás, mert 
csúszik, nincs rajta biztonságérzete az állatnak. A pihenődeszka kivehető, 
lemosható, fertőtleníthető. 

A talpfekély gyógyításánál arra kell törekedni, hogy a további fertőzését 
megakadályozzuk, tehát fertőtlenítsük a ketrecet, s próbálkozzunk tetrán 
kenőcsös kezeléssel. A legjobb azonban mielőtt állatorvoshoz fordulni. 
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25 Vegyük számba a 
tavaszi munkákat! 

k e d d 

Pál apostol megtérése 

Pá! 

— az önetetők 
használata 

s z e r d a 

Vanda, Paula 



Ha fagymentes az idő, megkezdhetjük kihordani a szőlősorokba a szer-
ves- és műtrágyát, teregessük el ós utána fedjük be földdel. Termősző-
lőben évente 100 négyzetméterenként adjunk 200 kg szervestrágyát, és 
a tőkék fejlődésétől függően 5—6 kg pétisót, 5—6 kg szuperfoszfátot, 
valamint 7—10 kg kálisót. A telepítés előtti trágyázáskor mindig több ún. 
indítótápanyagot szükséges a talajba juttatni. A termőszőlő trágyaigónyó-
nek megállapításakor vegyük figyelembe a múlt évi terméshozamot, a tő-
kék ós a vesszők fejlettségét. A szőlő gyökérzetének zöme 40—60 cm 
mélyen helyezkedik el, ezért a trágyát legalább 30 cm mélységbe kell a 
talajba juttatni. Elérhetjük ezt a trágya talajba forgatásával vagy úgy, hogy 
árkot húzunk, ebben elhelyezzük a szervestrágyát, rászórjuk a műtrágyá-
kat, majd földdel fedjük be. 

A pincében ellenőrizzük a borokat. Ha nem elég tiszták, végezzünk 
csersav-zselatinos derítést, vagy szűrjünk. Lehetőleg ne használjunk szín-
telenítésre aktív szenet, mert az erősen csökkenti az íz- ós zamatanya-
gokat is. 

Az önetetők használata lényegesen csökkenti a takarmányozás mun-
kaerő-szükségletét, hiszen elég naponta csak egyszer feltölteni. Az álla-
tok akkor esznek, amikor éhesek, megszűnik a tolakodás, a gyengébbek 
elmarása a táplálóktól. Az etetőfelület is csökkenthető. 

Kétségtelen előnyei mellett azonban sok a hátránya is. Az állatok haj-
lamosak a luxusfogyasztásra, különösen, ha a takarmány egész nap előt-
tük áll. Az önetetőbe csak száraz, darált takarmány tehető, tehát, ha mel-
léktermékeket akarunk etetni, például sertéssel főtt burgonyát, moslékot, 
répát, akkor külön etetővályú szükséges. Adagolt etetésnél az etetőhöz 
futó állatok közül azonnal kitűnik a beteg, étvágytalan, önetetőnél nehe-
zebben vehető észre a kezdődő betegség. Ha önetetőt használunk, akkor 
is csak egy napi takarmányadaggal töltsük fel, s akkor járunk el helyesen, 
ha a reggel feltöltött etetőből a takarmány másnap reggelig tökéletesen 
elfogy. 
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JANUAR 

Ritkítsuk ki az 
idősebb 
gyümölcsfák 
koronájából előtörő 
fattyú vesszőket! 

c s ü t ö r t ö k 

Angelika 

— az ezüstrókák 
pároztatása 

p é n t e k 

Károly, Karola 



A gyümölcsfákon gyakran jelennek meg a sarjak, amelyek elszívják a 
táplálékot, vizet ós kedvező feltételeket kínálnak a kártevők és kórokozók 
(például a levéltetvek, a vértetvek, a levélfoltosságok) terjedéséhez. A 
sarjak a termő gyümölcsfák gyökereiből (gyökérsarjak), a törzs tövéből 
(tőkesarjak) vagy a törzsből (törzssarjak) törnek elő. Ezeket ne metszőol-
lóval vágjuk le, hanem tövestül tépjük ki. így elejét vehetjük annak, hogy 
a sarj tövében elhelyezkedő rejtett rügyekből újabb hajtások törjenek elő. 
Ritkítsuk ki az idősebb gyümölcsfák koronájából előtörő fattyúvesszőket, 
a meghagyottakat pedig messük vissza egy arasznyira. A 3—4 évesnél 
nem idősebb gyümölcsfákat ilyenkor még átültethetjük. Ássuk ki a földet 
a fácska körül, igyekezzünk földlabdával együtt kiemelni és az előkészített 
új helyre szállítani. Az átültetés sok és nehéz munkával jár, ezért csak a 
valóban értékes fákat érdemes áttelepíteni. Számítsunk arra, hogy az át-
ültetett fa 1—2 évig több gondozást igényel, és meggyökeresedéséig las-
sabban fejlődik majd. 

Az ezüstrókák pároztatása előtt ellenőrizzük az állatok tenyészkondíci-
óját. Se a hímek, se a nőstények ne legyenek kövérek, mert ellustulnak 
és nem mutatnak hajlandóságot a párzásra. Ha nem eléggé fürgék és 
élénkek a takarmány fehérjeszintjének lényeges csökkentése nélkül fo-
gyókúráztassuk őket. A jó kondíció érdekében 5—10%-ban adjunk a ta-
karmányba keverve a fogyókúra alatt is marhamájat. 

A hideg a párzást nem befolyásolja, a napsütés viszont elősegíti. Az 
idősebb állatok általában korábban ivarzanak. 

A szukák ivarzása viselkedésükből és külső .nemi szerveik változásából 
állapítható meg. A péra erősen duzzadt, sötét színű, váladókos. 

Á reggeli etetés után fél órával pároztassunk, a szukát néhány órára 
rakjuk át a hímhez. Maradjunk a közelben, hogy ha veszekedésre kerül 
sor, beavatkozhassunk. Ügyeljünk arra, hogy semmi szokatlan zaj, idege-
nek, más állatok ne zavarják a párzó rókákat. 

A kékrókák az ezüstrókáknál 6 héttel később párzanak. 
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s z o m b a t 

— az idős, odvas, 
terméketlen és a 
károsítok által 
nagymértékben 
fertőzött, száradó, 
pusztuló fák 
kivágása 

Adél 

30 
Ellenőrizzük a 
ketreceket! 

VASÁRNAP 

Martina 



A téli gyümölcsfaápolásnak az idős, odvas, terméketlen és a károsítók 
által nagymértékben fertőzött, száradó, pusztuló fák kivágása is fontos 
része. Alaposan nézzük végig fáinkat, és váguk le róluk a száraz, beteg, 
a kaliforniai pajzstetű telelő lárváival, a szilvapajzstetű pajzsaival rétege-
sen borított, pusztuló gallyakat, ágrészeket, a lisztharmattal fertőzött 
vesszőket. Ha szükséges, ritkítsuk a besűrűsödött fák koronáját. Ezzel 
egyrészt kedvezőtlen életfeltételt teremtünk a párás környezetet igénylő 
kórokozók számára, másrészt hatékonyabbá tehetjük a későbbi permete-
zéseket és segítjük a megmaradó termőrészeken a gyümölcsfák fejlődé-
sét. A kertünkbe telepítendő dísznövények megválogatásához, tervezésé-
hez is hozzákezdhetünk. Érdemes átnéznünk több szakkönyvet, hogy 
esztétikus elrendezésbe telepítsük majd a sokféle fenyő-, díszfa-, dísz-
cserjefajokból és fajtából kiválasztott növényeket. 

Kiválaszthatjuk a virágokat is, igyekezzünk ne túlságosan sokfélét fel-
használni, inkább alaposan gondoljuk, melyik tetszik igazán, és jól egy-
máshoz illő, egymást kiegészítő növényeket tervezzünk a kertbe. 

Télen, a rövid nappalokon kevesebb a kedvünk, a lehetőségünk is a 
szabadban való tevékenykedéshez. Ilyenkor kell időt szakítanunk a szer-
számok, a ketrecek, az eszközök javítgatására, karbantartására. Ellenő-
rizzük a ketreceket, nincs-e kiálló szúrós alkatrészük, cseréljük ki a szer-
számok nyelét, élét, ami tönkrement az év során. A hámok, lószerszámok 
elszakadt varratait is ilyenkor csináltathatjuk, vagy jobb híján csinálhatjuk 
meg. A megrágott fialóládák helyett készítsünk újakat. Ellenőrizzük az ete-
tőket, itatókat, ha pótolni kell, ilyenkor több időnk van utánajárni. Próbáljuk 
ki, tartanak-e még az állatok megkötésére szglgáló kötelek, s milyen ál-
lapotban van az ellető kötél. Mindezekből tartalékra is szükségünk van. 
A takarmány tárolására szolgáló hordók, ládák, kosarak, zsákok megfol-
tozását, kijavítását is most végezzük. A selejtezés és a pótlás is ilyenkor 
esedékes. Vegyük számba a tavaszi munkákat, és ellenőrizzük azok min-
den szerszámszükségletét, hogy ne a munka dandárjára kényszerüljünk 
javítgatásukra. 
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h é t f ő 

Marcella 

JANUAR 
Kezdjük el a szőlő 
támberendezésé-
nek javítását! 
Vizsgáljuk át 
borainkat! 



Kezdjük el a szőlő támberendezésének javítását, mielőbb cseréljük ki 
a magas művelésű szőlőben az elszakadt huzalokat, az eltört karókat. Az 
új szőlőkarók, faoszlopok tovább tartanak, ha kátránnyal, bitumennel ke-
zeljük a földbe kerülő részüket. Hasznos az 5—6%-os rózgálic oldatba 
áztatás is. A trágyákat kiszórás után 25—30 cm mélyre forgassuk be a 
talajba. Idősebb vagy nedves talajú szőlőben avagy esős év után seké-
lyebbre, hegyvidéki, domboldalon elhelyezkedő kertekben pedig mélyebb-
re adagoljuk a trágyát. Ha az előző óvfoen igen erőteljes volt a lombozat 
növekedése, és kissé gyengén értek be a vesszők, csökkentsük a pétisó 
mennyiségét. Széles sortávolságra telepített, kis gyökérzetű borfajták (pl. 
Piros tramini, Olaszrizling, Leányka stb.) esetében a trágyát a tőkesoroktól 
50—60 cm távolságra, kétsoros árokba szórjuk. Vizsgáljuk át borainkat, 
különösen, ha szüretkor több volt a penészes, rohadt szőlő, borunk 
könnyen megtörhet. A törési próba után, ha szükséges, azonnal kénez-
zünk. 

A piac a hús- és húsjellegű sertést keresi és fizeti is meg, ha azonban 
saját részünkre is tartunk disznót, esetleg ha többet is vágunk egy évben, 
érdemes egy hagyományos fajtájút is tartani. Vásárokon gyakran árulnak 
göndör szőrű mangalicát vagy kis kerek övesmalacot, esetleg más színes 
zsírjellegű sertést. Ezt azután szinte ingyen felnevelhetjük a háztartási 
hulladékon, kerti melléktermékeken. Igénytelen, olcsón tartható jószágok 
ezek, silány, gyenge takarmányokon is meghíznak. Legfeljebb kicsit to-
vább kell tartani őket, viszont tenyérnyi szalonnával látják el a családot, 
amely egész évre elegendő, és húsuk is ízletesebb, mint a tápon, hajtatva 
nevelt intenzív fajtáké. 

Ha saját részre 3—4 sertést is vágunk, s egy belőle zsírosabb, lesz 
szép szalonnánk, ízes kolbászunk, ós sovány száraz húsunk is a hűtőlá-
dában. 
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FEBRUÁR 
Aki szőlőoltványt 
akar készíteni... 
Vágjuk vissza a 
málna 
termővesszőinek 
végét! 
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ellés első jeleit 
mutatja... 

SZERDA 
Jézus bemutatása 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe) 

Karolina 



Aki szőlőoltványt akar készíteni, mielőbb hozza rendbe az előhajtató 
ládákat. Az előhajtatáshoz szerezzen be fűrészport vagy tőzeget. Ellenő-
rizzük a szabadban és a pincében elvermelt szaporítóanyagot, és az olt-
ványkészítésre szánt vesszőket. Az időszerű pinceműveletek elvégzésén 
túl rendkívül fontos a tisztaság annak érdekében, hogy borunk jó ízű és 
állóképessógű legyen. A hordóra folyt bort ezért azonnal töröljük le, ós a 
használt eszközöket munkánk befejezése után mossuk el. (gy elkerülhet-
jük a borbetegségek fellépését. Ha pincénk nedves, óvatosan szellőztes-
sünk, ha penészedést észlelünk, gondosan kénezzük a helyiséget. 

Ha az időjárás engedi, feltétlenül a mostani napokban vágjuk vissza a 
málna termővesszőinek végét. (Egy-két arasznyi rész eltávolítása elegen-
dő.) A későbbi metszéshez képest így legalább 20 százalékkal nagyobb 
termésre számíthatunk. 

Ha tavaly a fedeztetési idény elején sikeresen fedeztettük a kancánkat, 
itt az ideje, hogy végre megszülessen a kiscsikó. A ló viszonylag könnyen 
ellik, de azért gondosan készítsük elő rá, hogy a kiscsikó a lehető legjobb 
körülmények között lássa meg a napvilágot. Az ellés közeledtével tiszta, 
gazdagon almozott boxba vezessük át a lovat. 

Ha a kanca az ellés első jeleit mutatja — vagyis horpaszai üresek, a 
fartő besüpped, a tőgy megduzzad s az állat kólikás nyugtalanságot árul 
el — kössük át farkát tiszta pólyával, és a szeméremtájókot, a combok 
belső felületét és a tőgyet langyos vízzel mossuk le. Maradjunk a közelben, 
hogy ha szükség van rá, azonnal segíthessünk vagy állatorvost hívhas-
sunk. 

Ha a kiscsikó baj nélkül világra jött, fertőtlenítsük a köldökcsonkot, ós 
a csikó száj- és orrnyílását szabadítsuk meg a nyálkától, ós tegyük az 
anyja elé, hogy szárazra nyalhassa. Ha ezt nem tenné, puha ruhával mi 
töröljük szárazra. Életerős csikó egy órán belül feláll, ós szopni próbál. Az 
első alkalommal csikózó kancát ilyenkor fogjuk meg, ós beszéljünk hozzá, 
mert előfordulhat, hogy csiklandós és a csikót elrúgja. 
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CSÜTÖRTÖK 

FEBRUÁR 
Kezdjük 
előcsíráztatni a 
hajtatásra szánt 
burgonya 
kiválogatott, 
tyúktojásnyi 
vetőgumóit! 

Balázs 

4 Jelentősen 
javulnak a 
termékenyülési és 
szaporodási 
mutatók! 

PENTEK 

Ráhel 



Kezdjük előcsíráztatni a hajtásra szánt burgonya kiválogatott, tyúkto-
jásnyi vetőgumóit. A lapos rekeszekbe egysorosán állított gumókat párás 
környezetbe, 9—17°C közötti hőmérsékleten tartsuk úgy, hogy lehetőleg 
minél több fényt kapjanak. Ha a fűtött fóliasátorban csak hónaposretket 
hajtatunk, elegendő a 14—15°C-os hőmérséklet. Éjszaka ennél még 
4°C-kal kevesebb is lehet. Borús, ködös napokon 12 C a megfelelő. A 
rendszeres szellőztetésről ilyen napokon is gondoskodjunk. Ha rendkívül 
hideg van, és emiatt a karalábé kiültetését késleltetnünk kell, akkor a ki-
fejlett palánták visszatartását ne alacsony hőmérséklettel, hanem vízelvo-
nással oldjuk meg. A hidegen tartott palánták a kiültetés után magszárba 
szöknek. A sárgadinnye palántákat ötleveles korban, a negyedik levél fö-
lött csípjük vissza. Ha a paprikapalánták már árnyékolják egymást, a sza-
porítóládába tűzdelt palántákat ültessük át 8—10 cm-es szélességre cse-
répbe vagy tápkockába. 

A Flushing-hatás annyit jelent, elárasztás. Nálunk a szaknyelvbe ez a 
szó változatlan alakban ment át. Flushing-ról akkor beszélünk, amikor az 
anyaállat szervezetét ivarzáskor elárasztjuk tápláló és hatóanyagokkal. 
Jelentősen javulnak ennek hatására a termékenyülési és szaporodási mu-
tatók. 

A gyakorlatban a Flushing-hatást úgy érhetjük el, hogy például a kocát 
a malacok leválasztása után teljesen elapasztjuk, és utána emelt adagú, 
vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag takarmányozásban részesít-
jük. Optimális napi adagjuk, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag 
takarmányozásban részesítjük. Optimális napi adagjuk 3—3,5 kg, jó mi-
nőségű kocatáp, némi zöld kiegészítéssel. Az emelt adagú takarmányozás 
az ivarzást megelőzően legalább egy héttel kezdődjön, és annak lezajlása 
után mintegy 7—8 napig tartson. Az ivarzás így élénkebb lesz, s növekszik 
a zigóták életképessége is. 
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Ágota 

FEBRUAR 
A fűtetlen 
fóliasátorba szánt 
fejessaláta-
palántákat 
tűzdeljük át! 

Rendszeresen 
ellenőrizzük a 
nyulak fülét, nem 
rühösek-e! 
A nyulak rázzák 
a fejüket, 
fülkagylóikat 
vakarják. v a s á r n a p 

Dorottya, Dóra 



A fűtetlen fóliasátorba szánt fejessaláta-palántákat tűzdeljük át 5x5 
cm-es tápkockákba. Ügyeljünk arra, hogy a növénykék szik-alatti szár-
része kerüljön csak a talajba. A mélyen tűzdelt saláta vontatottan fejlődik. 
Az a jó tűzdelés, ha a növénykék billegnek. A tűzdelés után 3 napig 12— 
16°C-os hőmérsékletet tartsunk. A szabadföldi paradicsom szikleveles 
palántái nappal 14—18, éjjel 11—18°C-ot igényelnek. A január közepén 
vetett fejeskáposzta palántáit tűzdeljük át 5x5 cm-es térállásba, vagy 6x6, 
illetve 8x8 cm-es tápkockába. A tápkockákat alaposan öntözzük be, ós 
később se engedjük kiszáradni. Ehhez hasonlóan tűzdeljük a vörös- és 
kelkáposzta palántákat is. Ha még nem vettünk belőlük, most még nem 
késő. Nézzük végig fólia alatti hónaposretek ágyásunkat. Ha palántadőlést 
észlelünk, távolítsuk el a fertőzött növényeket. 

Rendszeresen ellenőrizzük a nyulak fülét, nem rühösek-e. A rühössé-
get a rühatkák okozzák, amelyeket a fertőző állatok, ragályfogó tárgyak, 
esetleg más állatok terjesztenek. A betegség kezdeti szakaszában mér-
sékelt viszketés jelentkezik, a viszketés később fokozódik. A nyulak rázzák 
a fejüket, fülkagylóikat vakarják, a ketrec falához dörgölik. A betegség 
előrehaladtával a fülkagylón a szőr összetapad, a savós váladék beszá-
rad, és a fülkagylók belső felületének redőiben szürke vagy szürkésbarna, 
zsíros, lemezes pörkké alakul át. Ha nem kezeljük, a betegség súlyosbo-
dik, középfül-, sőt agyhártyagyulladás is kifejlődhet. Tünetek: ótvágycsök-
kenés, láz, ferde fejtartás, az agyhártyagyulladásnál görcsök és egyéb 
idegrendszeri tünetek. 

Ha rühösséget észlelünk, a beteget azonnal el kell különítenünk, és 
gyógykezelnünk kell. Terpentin és paraffinolaj egyenlő arányú keverékével 
itassuk át a beteg területet és a kezelést néhány nap múlva ismételjük 
meg. A többi állatot is kezeljük, megelőzés céljából. 
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Tódor 

FEBRUÁR 
A lugas- és 
magasművelésű 
szőlőket már 
metszhetjük. 
— egyszer fejtett 
boraink letisztulása 

— a bárányóvoda 

k e d d 

Aranka 



A lugas- és magasművelósű szőlőket fagymentes napokon már metsz-
hetjük, hiszen nem akadályozza a munkát a tőkék fedése. Sok időt taka-
ríthatunk meg ezzel. Ha még sohasem metszettünk, előtte feltétlenül ta-
nulmányozzuk át az alapozó és a metszési módokat részletesen ismertető 
szakkönyveket vagy a Metszés ABC-je címűt. Nagyon fontos a szőlő föld 
feletti részeinek pontos ismerete, mert különben nem tudjuk, milyen ré-
szeket kell és szabad lemetszenünk, mert a szakszerűtlen munkával ká-
rokat okozhatunk. 

Egyszer fejtett boraink letisztulása után, ha már az esetleg tervbevett 
derítést, házasítást, savtompítást is lebonyolítottuk, sor kerülhet a második 
fejtésre. Előtte azonban csináljunk rendet a pincében. A használt edénye-
ken, segédeszközökön káros ecetbaktériumok, penészgombák teleped-
hetnek meg, a hordóban lévő borokat is tönkreteheti. Ha időközben egy-
két hordóból kifogyott a bor, gondosan mossuk ki, majd állítsuk úgy fel, 
hogy a víz teljesen ki tudjon csepegni belőle. Szikkadás után hektoliteren-
ként fél azbeszt-kénszelet elégetésével kénezzünk. 

Az újszülött kisbárányok gyakran és keveset szopnak. Kéthetes koruk-
ban 15-20-szor is szopnak naponta, ós ekkor kezdik kóstolgatni a szénát. 
A bárányóvodában — a bárányoknak elrekesztett helyen, ahová az anya-
birkák nem tudnak bemenni — töltsük fel a szénarácsot gyenge, puha 
sarjúszénával, amit könnyebben emésztenek meg. Az abrakot is nyalo-
gatják már ilyenkor, de még hetekig nem vesznek fel érdemleges 
mennyiséget. A szilárd takarmányra való átállást gyorsíthatjuk, ha nappal-
ra külön zárjuk a bárányokat az anyjuktól és csak éjjel szophatnak. 

Már a tejtáplálás időszakában is ugyanazt a tápot adjuk a kisbárányok-
nak, amit majd választáskor kapnak, hogy hozzászokjanak, és ne érje 
őket dupla stressz, a választás ós a takarmányváltás. A bárányok étvá-
gyuk szerint fogyaszthassanak az abrakból ós a szénából is. 
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A korai karfiol 
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10 
A friss levegő 
hiányában kissé 
bódultak az állatok. 
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Elvira 
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A korai karfiol palántáit tűzdeljük 5—7 cm-es tápkockákba. Tűzdelós 
nélküli nevelésre most vessünk rövid tenyészidejű karfiolfajtákat korai ter-
mesztésre. Négyzetméterenként 3—4 gramm mag szükséges belőlük. Fű-
tött palántanevelő helyiségben kezdjük el vetni a legkorábbi szabadföldi 
kiültetósű fejessalátát is. Négyzetméterenként 1,5—2 gramm mag szük-
séges. Vetéstől a kelésig 16—20°C-t igényel. Kelés után nappal 8—12, 
éjjel 6—7°C szükséges. Ha az időjárás engedi, jó szerkezetű talajon el-
kezdhetjük a petrezselymet is vetni 25 cm-es sortávolságra, nedves ta-
lajon 1—2 cm mélyre. 

A hajtatott salátát kétlombleves állapotában még a palántaágyban per-
metezzük a peronoszpóra ellen. Az ápolás során ne a növényeket, hanem 
csak a talajt öntözzük. 

Télen, nagy hidegben is sok friss levegőre van szükségük a baromfi-
aknak. Még a legnagyobb hidegben se mulasszuk el a gyakori szellőzte-
tést, csak arra vigyázzunk, hogy huzat ne legyen, mert arra különösen 
érzékenyen reagálnak. 

A friss levegő hiányában bódultak az állatok, romlik a takar-
mányértékesítés, és ennek függvényeként a tojás és a hústermelés is. A 
rendszeres szellőztetéssel nemcsak ezeket előzhetjük meg, hanem némi 
edzettséget is adunk tyúkjainknak, és tavasszal, ha kifutóra engedjük őket, 
könnyebben és gyorsabban alkalmazkodnak hozzá. 
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Bertold, Marietta 

FEBRUAR 
Folytassuk a 
fatisztogatási 
munkákat! 
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s z o m b a t 

Lívia, Lídia 

Mit tehetünk 
ilyenkor, hogy a 
bundájuktól hirtelen 
megszabadított 
állatok ne 
fagyjanak meg? 



Folytassuk a fatisztogatási munkákat a kártevők és kórokozók jól lát-
ható áttelelő alakjainak megsemmisítésével. Vágjuk le a galagonya pille 
kis hernyóit tartalmazó 2—3 összeszáradt levélből álló kis hernyófészke-
ket, és az aranyfarú pille telelő hernyói által készített nagy hernyófészke-
ket. Távolítsuk el azokat a vesszőket is, amelyeken a gyűrűspille gyűrű 
alakban elhelyezett tojáscsomóit találjuk. 

Keressük meg a fák törzsén és vastagabb ágain a gyapjaspille taplóra 
emlékeztető tojáscsomóit. Éles késsel szedjük le, vagy itassuk át petró-
leummal, terpentinnel, hogy a tojásban lévő lárvák elpusztuljanak. 

Fontos teendőnk a monilia áttelelését szolgáló, a fákon maradt, ösz-
szezsugorodott, megkeményedett gyümölcsök, gyümölcsmúmiák lesze-
dése. A meggy- és a kajszifák kezelésekor a fán maradt száraz virágokat 
is szedjük le, mert ezek is a monilia kórokozójának áttelelési helyei. A 
leszedett, levágott, fertőzött részeket égessük el. 

Az angóranyulat 72—75 naponta nyírjuk télen is. Mit tehetünk ilyenkor, 
hogy a bundájuktól hirtelen megszabadított állatok ne fagyjanak meg? A 
legegyszerűbb megoldás persze a fűtés. Ha nem is az egész épületet, de 
legalább egy kis elkerített részt fűtsünk, s az állatok 3—4 napot nyírás 
után ott tölthetnek. Ez alatt hozzászoknak a hideghez, ós néhány millimé-
teres gyapjúk is nő. 

Ahol ez nem megoldható, ott elképzelhető^ hogy az állatokat nem tel-
jesen nyírjuk meg. Vagy a hátukon, vagy a hasukon hagyunk egy csík 
gyapjút, hogy valami azért melegítse. S végül azt is megtehetjük, hogy 
párosával összezárjuk őket, hogy összebújva melegíthessék egymást. 

Mindezen módszerek ismeretében is igyekezzünk azonban a nyírás 
idejét ne a leghidegebb napokra tenni. 
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Fagymentes téli időben szórjuk be komposztfölddel a pázsitfelületet kb. 
2 cm vastagon elterítve a szervesanyagot. A komposzthoz kálium- és 
foszfortartalmú műtrágyát is adjunk: 1 köbméterhez az előbbiből 1 kg-ot, 
az utóbbiból 3 kg-ot. A nitrogént tavasztól őszig az öntözővízzel juttassuk 
a talajba. Fagymentes napokon megkezdhetjük a lombhullató sövények 
metszését is. Ha hidegben metszünk, vigyázzunk, a vesszők ilyenkor 
ugyanis merevek és törékenyek. Néhány díszcserjót, a fagyalt, a gyer-
tyánt, vagyis a sövénynek ültetett cserjéket alakítsuk, idomítsuk. Ha alulról 
kiritkultak, erősebb visszavágással ifjítsunk. Általában a növény felső két-
harmadát el kell távolítani. A korán, tavasszal, vesszőkön virágzó dísz-
cserjéket ilyenkor ne háborgassuk. 

Gondoskodjunk folyamatosan csincsilláink részére fürdőhomokról. A 
homokfürdő a csincsillatartás szerves része, ha ettől megfosztjuk állata-
inkat, akkor bundájuk fénytelen, filces lesz. De nemcsak a prém egész-
séges tisztántartásához van szükség a fürdőhomokra, ebbe keverhetjük 
a csincsilla szőrét károsító gombák elleni gyógyszert is. Nagyon sokféle 
módszer terjedt el a csincsillák fürdetésére, a közönséges tálkában bera-
kott homoktól kezdve a különböző rafinált homokozókig, a lényeg azonban 
mindenképpen az, hogy a csincsillák másnaponként tiszta, fertőtlenített, 
finomszemű homokhoz jussanak. A csincsillatenyósztést szervező szak-
csoportok és egyéb szervezetek foglalkoznak homok árusításával is, ne 
sajnáljuk a pénzt erre, inkább vegyük meg, mint magunk gyűjtsünk min-
denféle bizonytalan eredetű ós változó szemcsenagyságú homokot. 
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Kolos, Georgina 

FEBRUAR 
Készüljünk a 
második 
szakaszba kerülő 
salátauborka 
vetésére! 
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A fürjek kitűnő 
tojástermelők, de a 
folyamatossághoz 
meg kell 
teremienünk a 
nekik szükséges 
feltételeket. 

Julianna, Lilla 



A fűtött fóliasátorban a hónapos retek vetését lehetőleg szikleveles kor-
ban ritkítsuk, ha túl sűrűre sikerült. A felesleges növényeket ne húzzuk ki, 
hanem talajszintben csípjük le. Készüljünk a második szakaszba kerülő 
salátauborka vetésére, csíráztassuk a magvakat. A magvakat 0,5 cm vas-
tagon, fertőtlenített melegágyi földdel takarjuk, és alaposan öntözzük be. 
Előcsíráztatásra a szaporítóládába helyezett nedves fűrószporba vagy ho-
mokba, 3 cm sor- ós tőtávolságra, 0,5—1 cm mólyen nyomkodjuk be a 
magvakat. Tűzdeljük át 8—10 cm-es cserépbe, tápkockába a későbbi 
vetésű paprikákat is. 

A fürjek kitűnő tojástermelők, ahhoz azonban, hogy termelésük folya-
matos legyen, meg kell teremtenünk a nekik szükséges feltételeket. Ilyen 
például a hőmérséklet. A madarak jól bírják a hideget, akinek nincs zárt 
ólja, kint is átteleltetheti őket, tojni azonban csak 15°C körüli hőmérsék-
leten fognak. A fürjek 35—50 napos korukban elérik a csúcstermelésüket. 
A tojások ilyenkor 10—11 grammosak. 

Egy évben a fürjek 300 db körüli tojástermelésre képesek, ezek összes 
tömege eléri a 3—3,5 kilót. Ehhez a teljesítményhez a fürj mindössze 
9—10 kg takarmányt fogyaszt el. 

Ezt a kitűnő teljesítményt nem érdemes kihasználatlanul hagyni, gon-
doskodjunk tehát fűtésről a fürjólban. 
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Szabadföldi termesztésre, a fűthető palántanevelőben most a közép-
korai paradicsomfajtákból vessünk (15 gramm/m2) mennyiségű magot. A 
korábbi vetést tűzdeljük át 7 cm-es tápkockákba. Kezdjük el a nyári fo-
gyasztásra szánt zellerpalánta nevelését. Apró magjából 0,5—1 gramm 
elegendő négyzetméterenként (ebből 1000 palántára számíthatunk.) A jól 
elmunkált talajra szórt magvakat vékonyan takarjuk, kelését finoman por-
lasztva nevesítsük. Vethetjük már a spenótot 20—25 cm-es sortávolságra. 
A talaját előtte kapáljuk be, s egyúttal dolgozzunk be négyzetméterenként 
3 dkg pétisót, 1 dkg szuperfoszfátot, és 0,8 dkg kálisót is. Ha az időjárás 
engedi, vessünk petrezselymet. Korai termesztésre a Korai cukor, téli tá-
rolásra a Hosszú, és Félhosszú fajták alkalmasak. 

Galambjainkat a tenyésztésre többek között a takarmány megváltozta-
tásával készíthetjük fel. Fokozatosan térjünk át a fehérjében gazdagabb 
takarmányozásra, mert még az értékesebb takarmányt sem adhatjuk hir-
telen, átmenet nélkül. A kukorica arányát csökkentsük, a borsóét növeljük. 
A kakarmánykeverók a következőkből álljon: 

30 százalék kukorica, 20 százalók búza, 20 százalék borsó, 20 száza-
lék cirok, 5 százalék köles, 5 százalék napraforgó. Természetesen mind-
ezt vitaminkészítményekkel ós ásványi premiekkel egészítsük ki. 



FEBRUAR 
— gyümölcstermő 
bokrok télvégi 
ápolása 19 

s z o m b a t 

Zsuzsanna 

20 — mindennapos 
csendes 
szemlélődés 

VASÁRNAP 

Aladár, Álmos 

1994 



Ha most feltöltjük a birs- és mogyoróbokrok tövét — mintegy 50 cm 
magasan — porhanyós földdel, akkor a bokrok új hajtásokat fejlesztenek. 
Ezeket ősszel az anyatőről leválasztva telepítésre használhatjuk fel. 

A gyümölcstermő bokrok télvégi ápolásakor ne hanyagoljuk el a 
növényvédelmi teendőket. A málnabokrokból okvetlenül vágjuk ki a didi-
mellás és az elzinoés vesszőfoltossággal fertőzött vesszőket, valamint a 
málna-gubacsszúnyog és a málna-karcsúdíszbogár által károsított, meg-
vastagodott, gubacsos részeket. A ribiszke- és köszméte bokrokról a ka-
liforniai pajzstetű lárváival rétegesen borított és a lisztharmattal fertőzött 
vesszőrészeket kell kivágnunk és minél előbb elégetnünk. 

Az állatok ellátásához, gondozásához hozzátartozik a mindennapos 
csendes szemlélődés, amikor végigmegyünk közöttük, és alaposan meg-
nézzük az összes állatot, nincsen-e valami rendellenes a mozgásában, 
étkezésében, viselkedésében. Ha találunk ilyet, az a betegség gyanúját 
keltse bennünk, és próbáljuk meg megelőzni a nagyobb bajt. Az állatte-
nyésztő szakemberek úgy tartják, hogy már az is betegség, ha az állat 
nem örökletes képességeinek megfelelően termel. Ha a mai gyenge ta-
karmányminőség esetében ezt nem is tarthatjuk igazán betegségnek, fi-
gyeljünk fel arra, ha az állat nem rohan a vályúhoz, amikor a többiek, 
lassúbb a mozgása, a szokásosnál többet iszik, fekszik. A beteg vagy 
beteggyanús állatot vegyük ki a többi közül, nemcsak azért, mert megfer-
tőzheti társait, hanem saját védelmében is, hogy a többi ne marja, tapossa. 
Ha gyanúnk beigazolódik, s a bágyadtság fokozódik, hívjunk állatorvost. 
A hosszabb ideig elkülönítőben lévő, azonban már teljesen gyógyult állatot 
tegyük vissza a többi közé, mert nagy valószínűséggel nem ismerik meg, 
és nem is fogadják be maguk közé. 
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A lugas- ós magasműveiésű szőlő metszése során alaposan vizsgáljuk 
meg a tőkéket, hogyan vészelték át a telet a rügyek ós a vesszők, volt-e 
s ha igen milyen nagy a fagykár. Különösen fontos ez akkor, ha rövid volt 
az ősz, és a vesszők nem értek jól be, ilyenkor ugyanis a téli fagy szá-
mottevő károkat okozhat. 

A rügyvizsgálathoz a tőkéről többrügyes vessződarabot vágjunk le, on-
nan ahonnan a csapokat akarjuk kialakítani. A vesszőt és a rügyeket 
metsszük ketté. Ha a rügy belső része zöld, akkor nem károsodott, ha 
fekete és kemény, akkor elpusztult. Az elfagyott vesszők sötétbarnák vagy 
feketék. Nagymértékű fagykár esetén várjuk meg a rügyek fakadását s a 
kihajtástól függetlenül metsszünk. Ha a rügyek és a vesszők egyaránt 
elfagytak, tövig vágjuk le őket, hogy a növény a rejtett, alvó rügyekből 
hajtson ki. 

A sikeres telepítés előfeltétele a jó minőségű szaporítóanyag. Kiválasz-
tásakor gondoljunk arra, hogy kötött talajú szőlőben a filoxera kártételének 
megelőzése érdekében csak oltványt telepíthetünk. Homoki szőlőben gyö-
keres vesszővel, bujtással vagy döntéssel is pótolhatunk, de bármelyiket 
választjuk, fontos a szaporítóanyag fertőzésmentessége. 

Bár a nappalok már egyre hosszabbak, a fürjeknek még mindig nem 
elegendő a természetes világosság, a csirkéknek összesen napi 16, a 
tojóknak 14 óra megvilágításra van szükségük..Afény ugyanis befolyásolja 
a hormontermelést, hat a növekedésre, az ivarérésre ós a tojástermelésre 
egyaránt. Kellő fény hiányában a fiatalok ivarérése elhúzódik, a kakasok 
elveszítik tenyészkondíciójukat, a tojók nem termelnek folyamatosan. 

Az erős fény és a fényingadozás idegesítő hatással van a fürjekre. 
Ezért minden nagyobb mozgással járó munkát a fürjek körül szürkületben 
végezzünk. 
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A szőlőben a telepítés, pótlás előtti munkák fontos része a talajfelvé-
telezés. Ennek során a talajlakó kártevők, a cserebogár pajorok számát 
kell megállapítanunk. Ha négyzetméterenként 2—4 db idős pajort találunk, 
inkább ne telepítsünk. Várjuk meg az őszt, amikor a kifejlődött pajorok 
már nem károsítanak. Ha fiatal pajorokat találunk, akkor fertőtlenítsük a 
talajt. Ha a kipusztult tőkét döntéssel pótoljuk, akkor a tőke körül a kard-
gyökérig ássunk le. A döntési gödör, vagy árok elkészítése után a tőkefejet 
mindig gondosan tisztítsuk meg a felesleges részektől. A tőkét úgy fek-
tessük le, hogy a kiválasztott erős vesszőt a pótlandó tőke helyére húzzuk, 
majd földdel takarjuk, és vigyázva tapossuk le. Bujtáskor a tőkén kiválasz-
tott erős vesszőt a pótlandó tőke helyére húzzuk, majd földdel takarjuk, 
és vigyázva tapossuk le. Bujtáskor a tőkén kiválasztott erős vesszőt kb. 
fél méter mély árokba fektetjük, amelyet az anyatőkéhez, az újig ássunk 
ki. A vesszőt, hogy le ne pattanjon a tőkéről, a hajlítás helyén csavarjuk, 
ropogtassuk meg. A vesszőket végül két egészséges szemre metsszük 
vissza a föld felett. Ha a gödörbe, vagy árokba trágyát is szórunk, az 
elősegíti az eredést. Vigyázzunk, hogy a trágya sohase érjen közvetlenül 
a vesszőhöz) 

A tyúk csöndes, nyugodt, sötét helyen szeret tojni. Mélyalmos tartásnál, 
ha el akarjuk kerülni az alomra tojást, úgy helyezzük el a tojófészkeket, 
hogy ezek a feltételek adva legyenek, öt tyúkra számítsunk egy tojófósz-
ket. 

Mérete 25 cm széles, 35 cm mély és 35 cm magas legyen. Ebben 
kényelmesen elfér a tyúk, de elég szűk ahhoz, hogy ketten ne üljenek 
bele. A tojófészket kezdetben puha szénával vagy forgáccsal almozzuk, 
később, amikor a tyúkok a fészket megszokták, az alom elmaradhat, vagy 
szénából, szalmából font koszorúval helyettesíthető. Ez utóbbi módot ad 
arra, hogy a tojásgyűjtést egyszerűsítsük olyan fészekkel amely közepe 
felé lejtős, s a közepén lyuk van, amelyen a tojás a fészek alá feszített 
csibehálóra vagy gumilapra esik, így tiszta marad, és elég csupán naponta 
egyszer összegyűjteni. A tojófészkeket a jércékhez már a tojástermelós 
megkezdése előtt egy-két héttel helyezzük el, hogy módjuk legyen meg-
szokni. 
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Meg vethetjük a szabadföldi, korai ültetésű paradicsomot. Nappali bő-
séges szellőztetéssel kezdhetjük edzeni a fejeskáposzta palántáit a kiül-
tetésre. Az utolsó 3—4 napban tápoldattal is öntözzük be a palántákat. A 
tápoldatos kezelés után feltétlenül öntözzünk tiszta vízzel is a perzselés 
elkerülésére. A középkorai termesztésre most vessük a karfiolt, a rövid 
tenyészidejű és középérésű fajtákat. Megkezdhetjük a késői velőborsó 
vetését. 40 cm sortávolságra, 8—10 cm mélyre. Készítsük el a hónapos 
retek szabadföldi ágyásait, négyzetméterenként 10—15 kg érett trágyát, 
1,5 kg pétisót, 1 dkg szuperfoszfátot és 0,7 dkg kénsavas kálit keverjünk 
a felső 5—10 cm-es talajrétegbe. Lyuggatódeszkával vagy hengerrel ké-
szítsünk 5x5, vagy 5x6 cm-es kötésben 0,6—1 cm-es lyukakat, ezekben 
vessünk szemenként, majd komposztfölddel takarjunk. Ha ősszel elma-
radt, akkor most duggassuk el a fokhagymát 25 cm sor- és 10 cm tőtá-
volságra. 

Csak ivarzó anyanyulat érdemes a bakhoz tenni, mert különben feles-
legesen fárasztjuk mindkét állatot. Az ivarzás legbiztosabb jele az anya-
nyúl péraajkainak liláspiros elszíneződése, de a legtöbb állat viselkedé-
sének megváltozásával is jelzi, hogy éppen fogamzóképes. A nyúl ilyenkor 
izgatottabb, mozgékonyabb. Közeledésre makogó hangot ad. Előfordul, 
hogy két első lábával üt a takarmányt osztó kézre. Étvágya megváltozik. 
Türelmetlenebbül eszik. Ha van helye, ugrál közben. Gyakrabban iszik, 
és ennek következményeképpen gyakrabban ürít is. 

Ha megfelelő időpontot választottunk a pároztatásra, a nőstény nem 
menekül, hanem szinte azonnal felveszi a bakot, az egész művelet csupán 
perceket vesz igénybe. 
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A vermelőben, pincében vagy más tárolóban lévő növényeinket ne fe-
lejtsük el ellenőrizni. A virágos növények gumói — a dália-, kánná-, gla-
diolusz-, begóniagumók — a mérsékelten száraz, szellős, fagymentes 
helyen telelnek jól. Túl száraz helyen megfonnyadnak, ha túl sok a ned-
vesség, akkor megrothadnak. Szükség szerint szellőztessünk, és öntöz-
zük meg hetenként egyszer a tárolóközeget (homokot). 

Ugyancsak legalább egyszer egy héten meg kell öntözni edényes nö-
vényeinket, az aszpidisztrát, babérfát, leandert, muskátlit és a vízmedence 
növényeit. 

A zártan tartott intenzív sertésfajtáknál elengedhetetlen a malacok 
vasszükségletének valamilyen készítménnyel történő kielégítése, a föcstej 
ugyanis többnyire nem tartalmaz annyi vasat, ami elegendő lenne a kis-
malacnak. A vashiány pedig vérszegénységet, étvágytalanságot okoz. 

A vasat injekcióban és szájon át is pótolhatjuk. Ez utóbbi egyszerűbb 
és biztonságosabb, kitűnő készítmények állnak hozzá rendelkezésre, pél-
dául a Hemogén és a Neohemogón. Az édeskés ízű por alakú készít-
ménnyel a koca csecsbimbóit kell beszórni, azonkívül tegyünk lapos 
edényben is eléjük, így a malacok már néhány napos korukban elfogyaszt-
ják. 
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Február végén már megkezdődik a metszés a gyümölcsöskertekben, 
folyik a koronák ritkítása: a befelé törekvő, a túl sűrűn párosan álló 
vesszőket, gallyakat, és kisebb ágakat metszőollóval, a vastagabbakat 
fűrésszel vágjuk le. A jól gondozott fák alatt metszés után kevés vastag 
ágat lehet látni! Ha azonban mégis vastag ágat kell eltávolítani, ne feled-
kezzünk meg a sebfelületek gondos kezeléséről. 

A csonthéjas gyümölcsfákon, például őszibarackon, mandulán gyakori 
a mózgafolyás. A gyantaszerű mézgát szedjük le, és az alatta lévő szö-
veteket késsel tisztítsuk ki, majd kenjük be a sebet sebkezelő készít-
ménnyel, illetve fémmentes olajfestékkel. A sűrű ribiszke- ós köszméte-
bokrokat is ritkítsuk ki. A ribiszke, vaiamint a köszmótebokrokat most 
tőosztással szaporíthatjuk. Ássuk ki a bokrot, és éles ásóval vagy baltával 
vágjuk 3—4 részre úgy, hogy mindegyik növényen legalább 2—3 fiatal, 
egészséges vessző maradjon. Ezeket máris állandó helyükre telepíthetjük. 

Mindig a nőstényt tegyük a bakhoz. Érdemes megszívlelni ezt a sza-
bályt a nyúltenyósztésnél. Ha fordítva történik, akkor a kíváncsi, érdeklődő 
bak először az új helyet veszi szemügyre. Gondosan körülnéz, mindent 
megszagol, és állalatti mirigyének váladékával meg is jelöl. A nőstényre 
csak akkor fordít figyelmet, ha már mindennel alaposan megismerkedett, 
így a pároztatások nagyon elhúzódhatnak, feleslegesen sok időt vesznek 
igénybe. 

A nőstényeket a pároztatás után egy nappal érdemes ismét a bakhoz 
tenni — sőt, ha pecsenyenyulat állítunk elő, ós a származás nem számít, 
lehetőleg egy másikhoz — a biztosabb fogamzás érdekében. 
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A gyökérsarjak nem mindig haszontalanok. Az alma- ós szilvafák gyö-
kereiből előtörő sarjakat házi faiskolánkban alanyként hasznosíthatjuk. Ás-
suk ki gyökerestől, tisztogassuk meg a felesleges részektől, vágjuk vissza 
10 cm-re és ültessük el a kert egy jól előkészített talajú részében, ahol 
nyár végén majd beszemezhetjük őket a kívánt nemes gyümölcsfajtával. 
Hasonlóan járhatunk el a magról kelt növényekkel is. 

A sövény gyümölcsfák többéves ágait rögzítsük a támberendezós víz-
szintesen kifeszített huzalaihoz. A drót erre a célra nem alkalmas, mert 
belevágódik a kéregbe. 

Szedjük le a közepes törzsű fákról a téli védelmet nyújtó anyagokat. A 
betakart fügefákat is meg lehet már szabadítani téli „ruhájuktól" és a túl 
sűrű bokrokból vágjuk ki az elöregedett száraz ágakat. 

Kezdődik a lovak fedeztetési idénye. Nézzünk körül az elérhető hely-
ségekben, ahol méneket tartanak, és válasszunk kancánkhoz illő mént. 
Olyant, amelyik hasznosítási irányát tekintve megfelel elvárásainknak és 
kancánk esetleges hibáit javítja. Vigyázzunk, hibát nem lehet egy ellen-
kező irányú hibás ménnel javítani. 

Ha megtaláltuk a keresett mént, már nyugodtan várhatjuk, hogy kan-
cánk sárlása elkezdődjön. A lovak sárlása igen kifejezett, jól észrevehető. 
A sárló kanca nyugtalan, figyelmetlen, csiklandós, az ápolást rosszul tűri, 
gyakran megbízhatatlanná válik, harapós, rúgós lesz. Villog, és gyakran, 
kis mennyiségeket vizel. 

A fogamzóképesség pontos idejét nehéz eltalálni, ezért ha a mén 
messze van lakóhelyünktől, és a gyakori próbáltatás nem megoldható, 
hagyjuk ott néhány napra a kancát. 
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Megkezdhetjük gyümölcstermő növényeink rügypattanás előtti lemosó 
jellegű permetezését. Legelőször az almatermésű fákat ós a ribiszkéket 
védjük legveszélyesebb kártevőjük^ kaliforniai pajzstetű és más károsító 
ellen, a korszerű Agrollal vagy a régi, jól bevált gyümölcsfaolajjal. Az utób-
bit csak négy évenként használhatjuk, helyette a 2%-os Novendával vé-
dekezzünk. 

Ezt használjuk a birs ós a köszméte védelmére is. A pajzstetveken 
kívül sok más rovarkártevőt is pusztít, sőt csökkenti a lisztharmatfertőzós 
veszélyét is. 

A fűtött fóliasátorban kezdhetjük a legkorábbi vetésű hónapos retek 
szedését. Az egyenetlen állományból válogassuk ki a legnagyobb gumó-
kat. A fejlődés ütemében a fejes salátát is. 

A nyúltenyésztők többsége a fedeztetést követő néhány órában, eset-
leg másnap utófedeztetésre egy másik bakhoz teszi az anyanyulat. A 
céljuk a vemhesülési arány és a fiókák számának a növelése. Tudo-
mányos kutatások s számos összehasonlító vizsgálat adatai azonban azt 
mutatják, hogy az első fedeztetést fél vagy egy egész nappal követő utó-
pároztatás nem jár a várt előnyökkel. Márpedig, ha sem a vemhesülési 
százalék, sem a fiókák száma nem nő, akkor az utópárzás felesleges 
időtöltés és munka a tenyésztőknek, és felesleges törődés a nyulaknak 
is. A kísérletek azt bizonyítják, hogy a legkedvezőbben annál az állatcso-
portnál alakultak a szaporodási mutatók, amelyeknél az anyát 1—2 óra 
hosszan a bak ketrecében hagyták, és ez idő alatt a bak többször is 
befedezte. 
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Tamás 

MÁRCIUS 
Ha elmúlt a fagy, 
nekiláthatunk a 
szőlő nyitásának. 

8 
— a fejőgép 
rendszeres és igen 
alapos tisztítása 

k e d d 

Zoltán 



Ha elmúlt a fagy, nekiláthatunk a szőlő nyitásának. Ekkor egyúttal ki-
szórhatjuk a pótisót is. Jó idő esetén a nyitást igyekezzünk minél hama-
rabb elvégezni, hogy a tőkefejet, tőkenyakat, a gyökérnyak felső részét 
és a vesszőket jobban érje a napfény, s előbb meginduljon a nedvkerin-
gés. Ha késünk a nyitással, szőlőnk később hajt ki, s a májusi fagyok 
nagyobb pusztítást okozhatnak a gyenge hajtásokban. Az elkésett nyitás 
hatására a rügyek is kipállhatnak, s elpusztulhatnak. 

Ha még fennáll a fagyveszély, először csak a sorok egyik oldalát ta-
karjuk ki, ún. előnyitást végzünk. A rügyek így levegőhöz jutnak, nem 
füllednek be, de nincsenek teljesen kitéve az esetleg váratlanul újra beálló 
lehűlésnek. 

Az új szőlő telepítéséhez a kártevők elleni talajfertőtlenítő szert egyen-
letesen szórjuk ki a talajra, majd munkáljuk be. Ha ősszel elmaradt a 
talajelőkészítés, akkor most az ásással egy időben szórjuk ki a barázda 
oldalába Basudin G, vagy Basudin 5G granulátumot. 

A fejőgép rendszeres és igen alapos tisztítása, fertőtlenítése elenged-
hetetlen feladat nemcsak a tiszta tej fejése, hanem a tehén egészsége 
érdekében is. A fejőgépet minden fejés után el kell mosni. A mosás tiszta 
vízzel kezdődik, először kívülről, majd belülről kell kimosni a berendezést. 
Utána melegvizes ós lúgos, mosószeres mosás következzen. A víz ne 
legyen 50°C-nál melegebb, mert az már ártalmas a fejőgép gumialkatré-
szeire. A vegyszert ugyancsak tiszta vízzel le kell öblíteni a fejőgépről és 
a csövekről. Ezután fertőtlenítőszerrel mossuk át az összes tejjel érintkező 
alkatrészt. Végül ismét tiszta, hidegvizes öblítés következzen. Az így tisz-
tára mosott és fertőtlenített fejőgópet tiszta, portalan helyiségben tároljuk, 
ós úgy helyezzük el, hogy az öblítővíz utolsó csöppje is eltávozzon belőle. 

Ne mulasszuk el a fejőgópet tartó állványt is tisztán tartani. 
A gumialkatrészekből érdemes két garnitúrát beszerezni és időnként 

felváltva használni azokat. Élettartamuk a pihentetéssel jelentősen növel-
hető. 
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9 Vessük el a 
hosszabb 
tenyészidejű és 
hidegre érzékeny 
virágfajok magját! 
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CSÜTÖRTÖK 

Ildikó 

A brojlercsirke 
gyorsan fejlődő 
baromfi! Helytelen 
továbbnevelni, 
tojótyúknak 
meghagyni! 



Az ősz folyamán becserepesedett és eddig vermeidben tartott hagymás 
virágokat, miután már hosszú virágszárat és kellő levólzetet fejlesztettek, 
és a szár végén a virágbimbó is megjelent, állítsuk meleg 22°C-os, világos 
helyre, hogy kinyílhassanak és a növény levélzete is megzöldülhessen. A 
nyílás után 20°C körüli hőmérsékleten tíz napig, két hétig is gyönyörköd-
hetünk a szép virágokban. 

Ha a kertbe, erkélyládába tervezett egynyári virágainkat magunk akar-
juk előnevelni, cserépbe vagy műanyag pohárkákba, esetleg szaporítólá-
dába (nagyobb mennyiség esetén ez a célszerűbb) vessük el legalább a 
hosszabb tenyészidejű ós hidegre érzékeny virágfajok magját: ilyen a Ver-
bena, a Chaband szegfű, az Agerátum, a Tagetes, a Petunia, az An-
tirrhinum (tátika) stb. 

A brojlercsirke igen nagy növekedési erélyű, gyorsan fejlődő baromfi, 
amelyet kifejezetten abból a célból tenyésztettek ki, hogy 50—60 napos 
korára érje el a vágnivaló — kb. 1,5 kg-os súlyt. Húsa ilyenkor a legér-
tékesebb, vágási kihozatala a legjobb, tehát ilyenkor kell levágni. Helytelen 
gyakorlat továbbnevelni ezeket a csirkéket, pláne tojótyúknak meghagyni. 
Hatalmas testű, tetszetős, de nagyon gyenge tojástermelő válik belőlük. 
6—8 hetes koruk után csökken a brojlerek takarmányértékesítő képessé-
ge, növekedésük lelassul, hajlamosak a zsírosodásra. Ha saját konyhánk-
ra nevelünk csirkét, érdemes többször kisebb mennyiségű naposcsibét 
venni, mint tavasszal megvenni az egész évre valót, és viselni a túlnőtt 
brojlerek többletköltségeit. 
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MÁRCIUS 

Kezdhetjük a 
karalábé 
kiültetését! 
Spárgatök 
hajtatásához is 
neveljünk palántát! 

p e n t e k 

Szilárd 

s z o m b a t 

Gergely 

Galambjaink 
párbaáilása után 
készítsünk 
számukra 
fészektányért! 

1994 



Kezdhetjük a karalábé kiültetését. Sekélyen palántázzuk 25 cm sor-
és 20 cm tőtávolságra. A talaj felső rétege gyorsabban melegszik, s ott a 
gyökerek fejlődése is erőteljesebb. A sorok közé ültessünk 2,5—3 cm 
átmérőjű dughagymákat is, zöldhagymának. 

Spárgatök hajtatásához is neveljünk palántát. A nedves fűrészporban 
előcsíráztatott magvakat tűzdeljük 10 cm-es cserépbe vagy tápkockába. 
Az ajánlott fajta az Indátlan fehér. A fűtött helyiségben szaporítóládába 
vetett zöldborsót most ültessük fólia alá. Egy csomóba 4—5 növényt te-
gyünk. Készítsük elő a talajt a karfiol ültetésére. Négyzetméterenként 10— 
15 kg érett trágyát forgassunk a felső 15—20 cm rétegbe, az ültetés mély-
ségéig pedig 2,5 dkg pétisót, 0,7 dkg szuperfoszfátot és 0,6 dkg kálisót 
dolgozzunk be. A fűtött fóliasátorban kötözzük a négyieveles fejlettségű 
uborkapalántákat a cserépbe helyezett 50 cm-es pálcához. Távolítsuk el 
a fölösleges kacsokat, s ha az állomány már túl sűrű, rakjuk tágabb tér-
állásba a cserepeket. 

Galambjaink párbaállása után készítsünk számukra fószektányért. Igaz 
ugyan, hogy fészektányér nélkül is tenyészthető galamb, előnye azonban, 
hogy jó helyre kerül a tojás és az általunk meghatározott helyen fog költeni 
a madár. Fészekanyagnak szalmát adjunk, bár ez sem tökéletes, mert 
üreges szerkezete miatt könnyen elszaporodnak benne a tolltetvek és 
más élősködők, de Piretrin porral ez megelőzhető. Még mindig jobb, mint 
a széna, a fagallyacska vagy a fenyőtű. A széna vékony szálai ugyanis 
könnyen felcsavarodnak a kisgalamb lábára, a gallyak felsérthetik a tojást, 
a fenyőtű pedig gyakran ragadós, beszennyezi a tojást és a madár hasát 
is. 
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v a s a r n a p 

Krisztián 

A szőlőben 
elkezdhetjük a 
metszést 

14 
A galambok 
viselkedése 
élénkül, elérkezett 
az idő a párok 
kialakítására. 

h e t f o 

Matild 

1994 



A szőlőben elkezdhetjük a metszést, melyet mindig a fajta igényének, 
a tőke növekedésének és a kiszórt trágya mennyiségének mértéke szerint 
végezzük. Vigyázzunk, mert a rendszeres túlterhelés a tőkék legyengülé-
sét, kipusztulását okozhatja! Pótolhatjuk a kipusztult tőkéket a már koráb-
ban ismertetett módokon: homoktalajon döntéssel, bujtással, kötött talajon 
oltvánnyal. 

Fiatal szőlőben ne hagyjuk el a harmatgyökerezést. Oltványtőkéken a 
harmatgyökerek (a talaj felszínéhez közel vagy efelett képződő gyökerek) 
ha megmaradnak, a talp- és oldalgyökerek rovására úgy megerősödhet-
nek, hogy a nemes rész „elrúgja" az alanyt s a tőke saját gyökerű lesz. 
Ez pedig a kötött talajú, filoxéraveszélyes helyeken az egész tőke pusz-
tulásához vezet. Saját gyökerű, homoki ültetvényben is célszerű a har-
matgyökér eltávolítása. 

A világos órák számának növekedésével a galambok viselkedése élén-
kül, elérkezett az idő a párok kialakítására. Ha ugyanannyi hímünk van, 
mint tojónk, maguktól is párba állnak a galambok, de többnyire nem veszik 
figyelembe a mi tenyésztési elképzeléseinket, ezért mielőtt még a párok 
természetes úton kialakulnának, nekünk kell beavatkozni. A kiválasztott 
párt lehetőleg az esti etetés után zárjuk külön ketrecbe. Legtöbbször már 
másnap reggelre elfogadják egymást, amit békés, szeretetteljes viselke-
désükből azonnal láthatunk. Ügyeljünk arra, hogy kiengedés után ne lát-
hassák a tavalyi párjukat, mert könnyen visszapártolnak hozzá. Ha a párok 
egymással ellenségesen viselkednek, akkor nem fogadják el egymást, 
türelemmel kell lennünk, és nem szabad kiengedni őket. A közeledő ta-
vasz előbb-utóbb meghozza a hatását. 
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Vessük el a 
szabadföldi 
paradicsom 
eltevésre szánt 
fajtáit is! 
El lehet kezdeni a 

KEDD s ó s k a vetését is! 

Nemzeti ünnep 
Kristóf 

A stressz 
hátrányos hatásai 
bekövetkezése 
előtt érdemes 
vitaminkúrának 
alávetni a 

SZERDA jószágokat! 

Henrietta 
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Vessük el a szabadföldi paradicsom eKevésre szánt fajtáit is, (Lugas 
F1 Kecskeméti 5F1 Jubileum). Most már tűzdelés nélkül nevelünk, ezért 
négyzetméterenként csak 2 gramm magot vessünk. Tűzdelés nélküli pa-
lántanevelésre most vethetünk paprikát is. Négyzetméterenként 5—6 
gramm mag elegendő a ritka vetésre. Előkészíthetjük a korai burgonya és 
a karalábé talaját is. El lehet kezdeni a sóska vetését is; magja nem sokkal 
fagypont felett már csírázik. Ajánlott fajták: Pallagi nagylevelű, kerti. Ves-
sünk spenótot is, ós folytathatjuk a zöldborsó szabadföldi vetését is. Itt az 
ideje a korai és középkorai sárgarépafajták, a korai cukorpetrezselyem 
vetésének is, s a nagyobb átmérőjű dughagymákat is el lehet duggatni 2 
cm mélyre,5—10 cm távolságra egymástól. Főzési célra vethetünk vörös-
hagymát magról is, 30 cm sortávolságra. 

Legtöbb beavatkozás, amit állatainknál végzünk bizonyos stresszha-
tással jár náluk. Különösen a csapatosan tartott jószágoknál elég, ha egy 
megijed, pánikba esik, magával ragadja a többit is. Szállítás, falkásítás, 
leválasztás, oltás, ivartalanítás, de még egy nagyobb takarítással járó fel-
fordulás, sőt a takarmányváltás is komoly streeszt jelent az állatoknak. A 
stressz hátrányos hatásai között említhetjük az étvágy csökkenését, az 
ellenálló képesség csökkenését, esetleg az ivarzás kimaradását. Ezek a 
kártételek csökkenthetők, ha az állat szervezete telített a szükséges vita-
minokkal. Az előrelátható stresszt jelentő tényezők bekövetkezése előtt 
tehát 4—5 nappal érdemes vitaminkúrának alávetni a jószágokat. Lehe-
tőleg vízben oldható formában, az ivóvízbe adagoljuk a vitaminokat. 
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CSÜTÖRTÖK 

Gertrúd 

Megkezdhetjük az 
őszibarackfák 
termőre metszését. 

18 
PÉNTEK 

Sándor, Ede 

Ha a vásárolt 
tenyésznyúl 
megbetegszik, 
legtöbbször a 
szállítás okozta 
a bajt. 



Megkezdhetjük az őszibarackfák termőre metszését. Először a vázágak 
csúcsán lévő vezérvesszőt messük vissza egyharmadára úgy, hogy a 
csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felváltva hosszabb ter-
mővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek metsszük. Az ugarvesszők 
lehetőleg kifelé álljanak. A vékony — termórügyben végződő — termő-
nyársakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után leszáradnak. 
A túl sűrűn álló termővesszőket, valamint a száraz, beteg, levéltetű szívása 
következtében görbe vesszőket tőből távolítsuk el. 

A szakszerűen metszett őszibarackfa — a kezdő kertész számára — 
siralmas képet nyújt. Ettől azonban ne ijedjünk meg, mert csak az erélyes 
metszés segít ahhoz bennünket, hogy fáink ne kopaszodjanak fel, ós jó 
minőségű, egészséges gyümölcsöt teremjenek. 

Sok kistenyésztő panaszkodik, hogy a vásárolt tenyésznyúl megbeteg-
szik, elhullik, esetleg megfertőzi a saját meglévő állományát is. Nem min-
dig a nyúlban van a hiba, sőt legtöbbször a szállítás, a nem megfelelő 
elhelyezés, a hirtelen takarmányváltás, a túl korai vemhesítós okozza a 
bajt. 

Szállításkor soha ne csoportban, hanem egyedileg elválasztva helyez-
zük el a nyulakat, úgy, hogy elég levegőt kapjon, de huzat ne érje. Nyáron 
csak a korai órákban, télen a legnagyobb hidegekben egyáltalán ne szál-
lítsunk nyulat. 

Az újonnan vásárolt állatokat soha ne tegyük a többi közé. Külön ket-
recblokkban, s lehetőleg külön légterű helyiségben helyezzük el, s csupán 
egy hónap elteltével, ha egészségesnek bizonyul, tegyük a többi közé. 

Mindig érdeklődjük meg az előző gazdától, hogy mit etetett, és ugyan-
azt a takarmányt adjuk még néhány napig, majd fokozatosan térjünk át 
saját takarmányainkra. A szállítás előtt néhány nappal vitaminokkal is ér-
demes itatni az állatokat. 

A vásárolt tenyészanyákat öt hónapos koruk, vagy a fajtára e korban 
jellemző súly elérése előtt semmiképpen se vemhesítsük, ha szállításkor 
már elérte ezt a kort és súlyt, akkor is legkevesebb három hétig engedjük 
akklimatizálódni, mielőtt tenyésztésbe vennénk. 



1994 MÁRCIUS 

19 
s z o m b a t 

József 

Már telepíthetjük a 
ribiszke, köszméte, 
málna és szeder 
bokrait. 
A levélfodrosodás 
és a 
levéllyukasodás 
ellen védekezzünk! 

20 
Néhány tojás 
kikeltetésére jó a 
selyemtyúk! 

VASÁRNAP 

Klaudia 



Már telepíthetjük a ribiszke-, köszméte-, málna- és szeder bokrait. 
Csonthéjas gyümölcsfáink télvégi védelmére a gyümölcsfa-olaj nem hasz-
nálható. Az alkalmas permetezőszert a károsítóktól függően válasszuk 
meg. 

Ha az őszibarackot téli hígítású mószkónlével vagy 5% töménységű 
Neopollal illetve Argollal permetezzük, a levélfodrosodás és a levóllyuka-
sodás ellen védekezünk és gyórítjük a kaliforniai pajzstetű ós az atkák 
egyedszámát is. Réz hatóanyagú szert használva, főleg a monilia ellen 
védekezünk, de hatásos a levéllyukasodás ós a levélfodrosodás ellen is, 
például a téli hígítású bordóilé. Ugyanígy permetezzük a kajszit, a man-
dulát, a cseresznyét, és a meggyet is. A szilva- ós ringlófákat minden-
képpen mészkénlével vagy Neopollal vagy Báriumpoliszulfiddal védjük. 
Már permeteznünk kell a málnát is, a vesszőfoltosságok szaporítóképle-
teinek kialakulását leginkább a 0,5%-os Rózoxiklorid 50 WP-vel előzhet-
jük meg. A bogyósgyümölcsűekhez is használható az Argol, mint tólvégi 
permetezőszer. 

Gyakran csak néhány tojás kikeltetésére lenne szükségünk, jó szolgá-
latot tesz ilyenkor a selyemtyúk. 

Mint egy kis kerek, puha pamutgombolyag, úgy fest a selyemtyúk. Tol-
lazata a többi tyúkfajtától eltérően laza, bolyhos, távolabbról szemlélve 
olyannak tűnik, mintha nem is toll, inkább finom, habos gyapjú borítaná. 

A Kelet-Ázsiából származó kistestű — egy kiló körüli — tyúkocskát 
több szín változatban is tenyésztik. Nálunk a hófehér, a fekete, a kék, a 
vörös ós a sárga színűekkel találkozhatunk. Kókespiros rózsataraja, ké-
kesszürke lába, csőre, sötét szeme azonban a fehér tollúakon érvényesül 
igazán. 

Igénytelen, nyugodt, szelíd jószág. Jól megfér a baromfiudvar többi 
lakójával. Kiváló ólelemkereső, szívesen fogyasztja ós jól hasznosítja a 
zöldféléket. 

Nem tartozik a jól tojó baromfiak közé, évente nem több, mint 80 vilá-
gosbarna, átlagosan három és fél dekás tojás várható tőle. Nagyon jó 
kotló viszont, és megbízható csibenevelő. Ezért a különösen értékes fá-
cán- és récetojások kiköltését legszívesebben rábízzák a tenyésztők. 
Ugyancsak kikötti az apró fürjtojást is. Aki nem elsősorban gazdasági meg-
fontolásból, hanem kertjének díszéül kíván néhány szép tyúkot tartani, 
hálás jószágra talál a selyemtyúkban. 
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21 
HETFO 

Második 
hasznosításra 
kezdhetjük az 
uborka 
palántanevelését. 
A karfiolpalántákat 
ültessük ki! 

A Magyar Tanácsköztársaság ünn. 

Benedek 

22 
KEDD 

Az ezüstróka 
érzékenyen reagál 
mindenre az 
ellések 
időszakában. 
Nyugalmát semmi 
ne zavarja! 

Beáta, Izolda 



A fűtetlen fóliasátor második hasznosítására kezdhetjük az uborka pa-
lántanevelését. Nyers fogyasztásra illetve salátakészítósre alkalmas a Bu-
dai félhosszú F1, a Budai korai ós a Smaragd F1. Eltevósre a Kecskeméti 
113 F1 ajánlható. A magvakat helyes előcsíráztatni. Szaporítóládában, 
fűrészporban vagy homokban 3 cm sor- illetve tőtávolságra, 0,5—1 cm 
mélyre nyomkodjuk be a magvakat, laposan fektetve. A sárgadinnye pa-
lántákat ötleveles korban a negyedik levél felett csípjük vissza. A karfiol-
palántákat ültessük ki 40x40 cm-es kötésben. A sóskáról leszedhetjük a 
fóliát. Kezdjük ültetni az előcsíráztatott burgonyát, ha a talaj felső 5—10 
cm-es rétege elérte a 6—7°C-ot. 30—40 cm sor- ós 20—30 cm tőtávol-
ságra, 5—10 cm mélyre ültessük. A sekélyebb ültetés a koraiságot növeli 
ugyan, de gyakori öntözést igényel. Készítsük elő a nyáriretek ágyásait, 
ajánlott fajták: Jánosnapi, Jégcsap, Húsvéti fehér, Húsvéti rózsa. Szemen-
ként 10x10 cm-re, sorba pedig 20—25 cm távolságra vessük, 2—3 cm 
mélyre. 

Az ezüstróka rendkívül érzékenyen reagál minden szokatlan jelenség-
re, ezért nagyon fontos, hogy az ellések időszakában nyugalmát semmi 
ne zavarja. Idegenek ilyenkor ne látogassák a telepet. 

A nyugtalan anya kölykeit szétszórja, teje elapad vagy izgatottságában 
nem szoptatja őket. Az idegesebb anyák gyakran még a gazda megjele-
nésekor is nyugtalanul hurcolják kölykeiket a ketrec egyik sarkából a má-
sikba. 

A szoptatási időszak alatt bőségesen kapjon friss vizet, valamint köly-
könkónt és hetenként 50 Kcal-val növeljük az alaptakarmány energiatar-
talmát. Ha az anyának nincs teje, más anyával vagy éppen szoptató macs-
kával, kutyával neveltethetjük fel a kicsiket. Ez könnyen előfordulhat, ezért 
célszerű a dajkának alkalmas állatokat már előre kiszemelni. 
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23 
Az ősszel ültetett 
csemeték koronáját 
.most vágjuk vissza! 

SZERDA 

Emőke 

24 
Megnyírják a lovat, 
esetleg a tehenet 
is, pedig nem 
lenne szabad! 

CSÜTÖRTÖK 

Gábor, Karina 



Az ősszel ültetett csemeték koronáját most vágjuk vissza, ez nem egy-
szerű feladat, mert az első metszéssel meghatározzuk a fa koronájának 
formáját, egész, több évtizedes életére. Gyenge növekedésű alanyon álló 
oltványból alacsony törzsű, bokor-, termőkaros vagy sövényfát neveljünk. 
Erős alanyon álló oltványt viszont ne kényszerítsünk „törpenövekedésre", 
az ilyenekből közepes törzsű fákat célszerű nevelni. 

A szamócaágyást tisztítsuk meg a leszáradt levelektől, a fagyvédelem 
céljából odahordott anyagoktól. Az ágyás talaját mélykaparással lazítsuk 
fel. Száraz tél után a bőséges öntözés elősegíti a bőséges tavaszi növe-
kedést. 

A fűtött fóliasátorban, üvegházban lassan befejeződnek a palántane-
velóshez szükséges magvetések, a szabadföldi ágyásokban tovább foly-
tatjuk. A korai káposztaféléknek már a palántáit ültetjük ki, és telepíthetjük 
a spárgát. 

Sok helyütt ilyenkor tavasszal nyírógéppel felszerelt emberek járják a 
vidéket, s ahol megfogadja őket a gazda, ott megnyírják a lovat, esetleg 
a tehenet is. Pedig erre nem szabadna pénzt költeni. Télen a legtöbb ló 
valóban bundát növeszt ós kedvezőbb időjáráskor bizony valóban siral-
mas képet nyújt a megizzadt, összeragadt szőrű ló. A megoldás azonban 
nem a nyírógép! A bőséges takarmánynak és a kefének kell megszaba-
dítania a lovat a felesleges szőrzettől. 

A nyírás csak elvétve indokolt, különösen nagy bunda, vagy élősködők 
elszaporodása esetén. Olyankor is csak az állat testéről nyírjuk le a fe-
lesleges szőrt, a láb hosszúszőreire — a bokaszőrökre — a lónak szük-
sége van. Ez vezeti le a nedvességet a lábáról, hiányában a pocsolyák 
felcsapódó vize, az izzadság, az esővíz miatt szinte állandóan nedves a 
ló lába, lényegesen gyakoribb a kipállás, a gyulladás. 
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25 
A korán virágzó 
évelők téli 
takaróanyagát 
lazítsuk fel! 
A rózsák takaróját 
is távolítsuk el! 

p e n t e k 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 

Irén, írisz 

26 
a fialóláda 

s z o m b a t 

Emánuel 



A korán virágzó évelők — Primulák, Eranthisok, hóvirágok ós a hagy-
más tulipánok, nárciszok, jácintok — téli takaróanyagát lazítsuk fel, hogy 
a növények napfényhez ós levegőhöz jussanak. A növények közül a kor-
hadó takaróanyagot ne távolítsuk el, mert takarónak kitűnő, alatta a ned-
vesség jobban megmarad. 

A rózsák takaróját is távolítsuk el, kezdjük meg a metszésüket. Az ala-
csony bokorrózsákat egyharmadára, a parkrózsákat felére vágjuk vissza, 
a hajtásnövekedóstől függően. A lugasnak nevelt futórózsát inkább csak 
ritkítsuk. Március második felében a teleltetett növényeket — muskátlit, 
dáliát — friss földbe beültetve előneveltetjük. Meleg, világos helyre állítsuk 
őket és kezdjük meg öntözésüket. A muskátlit, fuksziát egyharmadára 
vissza kell vágni, hogy új hajtásfejlődésre serkentsük. A dáliát a gumók 
szótszedésével szaporíthatjuk. Fontos, hogy szárrész rügy maradjon 
mindegyiken. 

Edónyes növényeinket még ne állítsuk a szabadba, akkor se, ha az 
időjárás megenyhül. 

Az anyanyulak ketrecének elengedhetetlen tartozéka a fialóláda. A leg-
jobb megoldás, ha kívülről csatlakozik a ketrechez ós a többnyire amúgy 
is szűkre méretezett helyből nem vesz el. Anyaga sima farostlemez vagy 
műanyag legyen. Mérete középnagy testű fajták esetén 50x35x35 cm. A 
bebúvónyílás legalább 18—20 cm átmérőjű legyen. A nagyobb nem cél-
szerű, mert az anyanyúl a csecsbimbójára tapadt kisnyulat könnyen ki-
ránthatja magával, s hideg idő esetén a kicsi kihűl, elpusztul. Jó megoldás, 
ha fedele nyitható is, így a kisnyulak bármikor egyszerűen ellenőrizhetők. 

Aljára érdemes néhány lyukat fúrni, hogy a véletlenül belekerült ned-
vesség eltávozhasson. Alomnak pormentes forgácsot, szalmaszecskát 
vagy szénát tehetünk, ügyeljünk rá, hogy mindegyik teljesen száraz, ós 
penószmentes legyen. A ládát, ha már nincs szükség rá, kimosva, fertőt-
lenítve tároljuk. 
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Megkezdhetjük a 
gyümölcsfák 
átoltását. 

v a s a r n a p 

Virágvasárnap 
Hajnalka 

— az álvemhesség 

h é t f ő 

Gedeon 



Megkezdhetjük a gyümölcsfák átoltását. Valamennyi koronaágat 
visszametsszük, és lehetőleg ősszel megszedett ismert fajtájú fáról meg-
szerzett oltóvesszővel beoltjuk. Fiatal fákhoz a héjalá oltás vagy a hasí-
tékoltás a megfelelő. Idősebb, egészségesebb gyökérzetű, és törzsű fákat 
is átolthatunk, ha azokat előzőleg megifjítottuk. Ezeknél a kecskelábéke-
zés vagy a hasítékoltás (két oltóvesszővel) biztat a legjobb eredménnyel. 

Fiatal gyümölcsfáinknál előfordulhat, hogy koronájuk normálisan növek-
szik, de törzsük nem vastagszik. A bajon köpülyözésnek nevezett eljárás-
sal segíthetünk, a törzs kérgét függőleges irányban éles kacorral felhasít-
juk. Az így keletkezett seb gyorsan begyógyul, és a törzs vastagsága 
rohamosan növekszik. Az ősszel elmaradt ültetést végezzük el. 

Az alma legveszélyesebb kórokozója a lisztharmat, ellene téli hígítású 
mészkénlevet, vagy 1% töménységű Neopolt, esetleg 0,1% töménységű 
Karathane FN 57-et válasszunk. 

Az álvemhesség tulajdonképpen hormonzavar. Előfordul, hogy a nős-
tény állat anélkül, hogy párzana a hímmel, a vemhesség külső tüneteit 
mutatja, sőt a fajra jellemző vemhességi idő letelte után éppenúgy visel-
kedik, mintha elleni készülne. Néha a tejelválasztás is megindul ezeknél 
az állatoknál, s ha szopós kölyköt teszünk hozzájuk, azt elfogadják, szop-
tatják. Az álvemhesség a kutyánál a leggyakoribb, de gazdasági állata-
inknál is előfordul. Gazdasági kára abban mutatkozik, hogy az álvemhes-
ség alatt nem ivarzik az állat, tehát az igazi, utódot is hozó vemhesség 
elhúzódik. Az ismételten álvemhes állatokat érdemes selejtezni. 



29 
k e d d 

Auguszta 

Ha langyos és 
csapadékos az idő, 
vethetünk fűmagot. 
A szobanövények 
tavaszi átültetése 
is időszerű. 

Itt az ideje az 
állatvásárlásoknak! 

s z e r d a 

Zalán 



Ültethetünk új gyümölcsfát, szőlőtöveket, elérkezett az örökzöld dísz-
növények, fenyők telepítési ideje is. A hajtató berendezésekben továbbra 
is sok a munka a zöldségfélékkel, de akad munka bőven a szabadföldön 
is. Legkorábbi vetéseket ritkítsuk, gyomtalanítsuk, készítsük elő a további 
ágyásokat. 

Ha langyos és csapadékos az idő, vethetünk fűmagot, illetve létesíthe-
tünk új gyepet. Aki ezt a munkát ősszel már elvégezte, most nézze át, 
nem foltos-e a gyepfelület. Mielőtt a kipusztult gyepfoltokat újra bevetjük, 
győződjünk meg arról, hogy a pusztulást nem talajkártevők okozták-e. Ha 
igen, okvetlenül fertőtlenítsük a talajt Basudin 5 G-vel (35 dkg szer szük-
séges 100 négyzetméter nagyságú területre). 

A szobanövények tavaszi átültetése is időszerű. 

Itt az ideje az állatvásárlásoknak. Lehetőleg személyesen és ne postai 
szállítással vásároljunk. 

Személyes vásárláskor a vevő szétnézhet a tenyésztő telepén. Meg-
győződhet róla, hogy valóban egészséges állományból vásárol. Megnéz-
heti a kiválasztott jószág szüleit, testvéreit. Ennek alapján képet kap a 
várható termelésről is. 

Nagyon fontos, hogy érdeklődjünk a takarmányozásról, s a vásárlás 
után az állat néhány napig még a hazai takarmányt kapja. A szállítás és 
a hirtelen takarmány változás ugyanis olyan stresszt jelenthet, ami a pusz-
tulását is okozhatja. 

Olyan helyről vegyünk állatot, ahol a tartási körülmények hasonlóak a 
mienkhez. A fűtött épületben nevelt állatot nem célszerű a szabadban 
elhelyezni, s a fordított helyzetet is megsínyli a jószág. Vásárláskor és 
néhány napig utána adjunk vitamint az ellenálló képesség növelése érde-
kében. Útközben és megérkezéskor — különösen nyári melegben — gon-
doskodjunk friss, de nem hideg ivóvízről. 

Takarmányt csak megérkezés után néhány óra múlva adjunk. 
A vásárolt állatot legalább két hétig a többitől elkülönítve helyezzük el, 

s csak ha ezután is egészségesnek látszik, akkor tegyük a többi közé. 
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c s ü t ö r t ö k 

MÁRCIUS 
A hajtatott 
zöldborsóról 
levehetjük a 
takarást. Kezdjük 
a korai karfiolfajták 
palántáit is kiültetni! 

Árpád 



A hajtatott zöldborsóról levehetjük a takarást ós zöldbabot hajtatunk 
vele. Elsősorban a sárgahüvelyű Budai piaci és a korai vaj fajta jöhet 
számításba. 80 cm-enként egymástól 20 cm-re lévő ikersorokba vessük, 
4 cm-re egymástól. A szabadföldi paprika palántáit 4 lombleveles koruk 
előtt tűzdeljük át 5—8 cm-es tápkockákba. Kezdjük a spárgatök palánta-
nevelését, és megkezdhetjük a korai karfiolfajták palántáit is ültetni 50x40, 
a közepes érósűeket 50x50 cm tórállásban. Vethetjük még a spenótot és 
a zöldborsót is, de csak rövid tenyészidejű fajtákat. 

Az anyanyúl viselkedése fialás előtt megváltozik. Különösen az, ame-
lyeknek anyai tulajdonságai kifejezettebbek, a fialás előtti napokban, eset-
leg órákban kaparni, rágcsálni kezd. Viselkedésében ösztöne arra hajtja 
ugyanis, hogy kotorékot ásson, ahol biztonságban, védetten világra hoz-
hatja kölykeit. De nem tud ásni, mert ketrecben van, ezért fogával is segít, 
mint amikor őse a kemény talajt lazította fel. Ezért rág ilyenkor sokkal 
intenzívebben, mint egyébkor. Megnyugtathatjuk az állatot, ha jóval a fia-
lás előtt rendelkezésére bocsátjuk a fialóládát, és bőséges almot teszünk 
a ketrecbe, amit esetleg ő maga hordhat a fialóládába. Azoknál a nyulak-
nál, amelyek legalább bizonyos mértékig ösztöneik diktálta módon visel-
kedhetnek, kevesebbszer fordul elő, hogy szétszórják az almot, vagy nem 
törődnek a kicsikkel. 
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1 
PÉNTEK 

Hugó 

ÁPRILIS 
Az uborka 
hajtásainak 
kötözését jó, ha 
hetenként 2 — 3 
alkalommal 
ismételjük. 
A h ím virágokat 
távolítsuk el! 

2 
Az újszülött 
borjúnak minél 
több föcstejet 
kellene innia! 

SZOMBAT 

Áron 



A fűtött fóliasátorban az uborka hajtásainak kötözését jó, ha hetenként 
2—3 alkalommal ismételjük. A kacsokat, a főszáron levő uborkákat ós a 
hímvirágokat távolítsuk el. Az oldalhajtások közül a legfelsőt továbbvezet-
jük, a többit a vízszintes kereszthuzalokhoz kötözzük. Az elsőrendű oldal-
hajtásokat egy vagy két termés felett csípjük vissza, a pótfőhajtást pedig 
a harmadik levél fölött. A legfelső oldalhajtást ezután továbbneveljük, az 
alatta levő kettőt pedig vízszintesen neveljük. A talaj felszínén megjelenő 
gyökereket 1—2 cm vastagon az odakészített földdel takarjuk, és langyos 
vízzel öntözzük be. Ezt is jó, ha két-három alkalommal hetente megismé-
teljük. 

A paprika vízellátása fontos. A haragoszöld lomb vízhiányt, a világos-
zöld szín túlöntözést jelent. 

Az újszülött borjúnak élete első napján minél több föcstejet kellene 
innia. A tehén ellése utáni első tejét nevezzük így, ez sokféle ellenanyagot, 
vitamint, fehérjét tartalmaz, amely megvédi a borjakat a betegségektől. 
Azonkívül hashajtó hatású is, a borjak első bélsarát, az úgynevezett bél-
szurkot segít kihajtani. 

A föcstej csupán az elles utáni első 24 órában igazán hatásos, ilyenkor 
képes a borjú szervezete is bólcsatomájából közvetlenül felszívni a föcs-
tejben lévő, számára nélkülözhetetlen anyagokat. A föcstej összetétele 
gyorsan változik, egyre csökken benne a fehérje, a vitamin, az ásványi-
ós ellenanyagtartalom. Ezért arra kell törekedni, hogy a borjú még az első 
napon minél többet igyon belőle. Mivel gyomrának befogadóképessége 
ilyenkor még kicsi, csupán egy liter körüli, engedjük naponta többször 
szopni vagy mesterséges felnevelés esetén itassuk meg 2—3 óránkónt 
az anyjától fejt tejjel. Vigyázat, a föcstejet nem szabad forralni! Ha nincs 
módunk közvetlenül fejés után — tógymelegen — a borjúnak adni, akkor 
később, csupán 38—39°C-ra melegítsük fel. A felforralt föcstej össze-
megy, ós a hasznos anyagok veszendőbe mennek belőle. 



3 
Megkezdhetjük a 
gyorsan oldódó 
nitrogénműtrágya 
kiszórását. 
Szőlőt még mindig 
telepíthetünk. 

v a s a r n a p 

Húsvét 
Buda, Richárd 

4 
Előfordul, hogy az 
anyanyúl fialás 
után felfalja, 
esetleg összerágja 
az újszülötteket. 

HETFO 

Húsvét 

Izidor 



Megkezdhetjük a gyorsan oldódó nitrogénműtrágya kiszórását. A nö-
vényvédelemben nagyon fontos időszak a mostani. Az ajánlott kezelések 
végrehajtásával sok későbbi munkától megszabadulunk. Szőlőt még min-
dig telepíthetünk, az átoltandó fajtákat pedig hasítékos gyökérnyakba ol-
tással most leválthatjuk. A négyévesnél idősebb, köztes nélküli szőlőül-
tetvényekben a gyomokat vegyszerrel is elpusztíthatjuk. A kezelésre 
alkalmas a Hungazin Pk, és a kontakt hatású Gramoxone, Final ós Glialka. 
A kötött talajú szőlőkben a Hungazint 8—8,5 dkg/100 m2 mennyiségben 
1% töménységű permetlében kijuttatva használjuk. Homoktalajokon csak 
a sorközt permetezzük be. A kontakt szereket inkább későbben, (sőt a 
nyár folyamán szükség szerint ismételten) használjuk és nagyon vigyáz-
zunk, hogy a permetlé se a szőlő fás részeit, se a leveleit ne érje. 

Előfordul, hogy az anyanyúl fialás után felfalja, esetleg összerágja az 
újszülötteket, vagy azok egy részét. Ez adódhat az először fialó anyák 
idegességéből, leggyakrabban azonban valamely hiányra vezethető 
vissza. A vízhiány igen sokszor vezet magzatfaláshoz. A nyúl sok — 2—3 
dl — vizet iszik fialás után, s ha nem adunk neki annyit, vagy a rossz 
itatóból kiborul a víz, a fiókák felfalásábó! pótolja fotyadékhiányát. 

Az ásványi sók — többnyire a konyhasó — ós a fehérje hiánya is 
okozhatja ezt a viselkedést. Élénkebb vérmérsékletű fajtáknál azonban 
akkor is előfordul, ha valami megzavarja az anyát fialáskor, vagy közvet-
lenül utána. Idegen kutya vagy valamilyen kisragadozó jelenléte, vagy 
szokatlan hangos gépzaj. 
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k e d d 

Vince 

ÁPRILIS 
Kezdhetjük 
szabadföldbe 
ültetni az igen 
korai paradicsom 
fejlett, bimbós 
palántáit. 

Hány kisnyulat 
hagyjunk az anya 
alatt? 

s z e r d a 

Vilmos 



Kezdhetjük szabadföldbe ültetni az igen korai paradicsom fejlett, bim-
bós palántáit. Az ültetés előtt 4—5 órával alaposan öntözzük be a palán-
tálv.íi. Ha a korai burgonya hajtásai 10—15 cm-esek, kezdjük a töltöge-
tését. Kezdjük meg az uborka palánta nevelését, a fűrészporban 
eiőcsíráztatott magból egyet, a szárazból kettőt vessünk a 10 cm-es táp-
kockákba. Kezdjük el a spárgatök ágyását előkészíteni, négyzetméteren-
ként 4—5 kg szervestrágyát, 5—6 kg pétisót, 2 dkg szuperfoszfátot és 
1,6 kálisót dolgozzunk be a talajba. Vethetünk még spenótot, ós elő lehet 
készíteni a csemegekukorica talaját is. Lehet kiültetni a nyári felhasználású 
zeller palántáit 40x40 cm-es térállásban. Az idősebb spárgaültetvónyben 
már kezdenek a sípok előtörni, korán reggel szedjük. 

A megfialt nyúl fészkének ellenőrzésekor el kell döntenünk, hogy hány 
kisnyulat hagyjunk az anya alatt. Ez attól függ, intenzíven, vagy hagyo-
mányos módon, melléktermékeket is hasznosító tömegtakarmányon ne-
veljük-e fel az állatokat. Intenzív nevelés esetén érdemes csupán hat 
fiókát meghagyni az anya alatt. Ilyenkor ugyanis ezek gyors fejlődésnek 
indulnak, átlagosan 20 százalékkal nagyobb súlyt érnek el a választásra, 
mint azok a társaik, amelyek számát születés után nem korlátozzuk. A 
szopóskori elhullás is mérséklődik, 5—6 százalók körül alakul. 

Az extenzív tenyészetekben, amelyekben nemcsak tápot, hanem szé-
nát és gyökgumósokat, valamint melléktermékeket etetnek, érdemesebb 
több, 8—9 fiókát is meghagyni az anya alatt, mert megéri, az esetleges 
gyengébb egyedeket is felnevelni az olcsóbb takarmányon. Még a na-
gyobb, mintegy 20 százalékos szopóskori elhullás ellenére is. 



7 
A nedvkeringés 
megindulásával 
fontos teendő a 
gyümölcsfák 
vesszőinek 
lekötözése! 

CSÜTÖRTÖK 

Herman 

8 
A borjakat 
legkevesebb 
három hónapos 
korukig tejjel vagy 
tejpótló tápszerrel 
neveljük! 

PENTEK 

Dénes 



A nedvkeringés megindulásával fontos teendő a gyümölcsfák vessző-
inek lekötözése. A gyenge fejlődési erélyű almafajták (Jonatán), vesszőit 
vízszintesre kössük le, míg az erős fejlődésűekét (Golden, Starking), itt 
15 fokra. A körtefajták közül a gyengén növekvő Hardenpont és Favrenó 
vesszőit ugyancsak vízszintesre, az erősen növekvő Bosc kobakja és Vil-
mos körte vesszőit enyhén felfele irányítva kössük ki. Ügyeljünk arra, hogy 
a kötések lazák legyenek. A virágzó fákat csak gombaölő szerrel perme-
tezzük! Csapadékos, hűvös időjárás esetén, ha elhúzódik a virágzás, ok-
vetlenül permetezni kell a kajszit és a meggyet a monilia, az őszibarackot 
pedig a tafrinás levélfoltosság fertőzésének kártétele ellen. 

A borjakat legkevesebb három hónapos korukig tejjel vagy tejpótló táp-
szerrel neveljük. Tejigényük ez idő alatt elsődlegesen a fajtától, másodla-
gosan a hasznosítási iránytól és az ivartól függ. A magyartarka borjak 
átlagosan 500 liter tejet igényelnek a felnevelés alatt. Az üszők keveseb-
bet, a bikák többet is. A tejelő típusú borjak előbb szoktathatók szilárd 
takarmányra, ezek a felnevelés során mintegy 100 literrel kevesebb tejjel 
is beérik. Minél gyakrabban itatjuk a borjakat egy napon belül, annál jobb 
eredmény érhető el velük még azonos mennyiségű tejfogyasztás esetén 
is. Ha napjában csak kétszer itatunk, az éhes borjak mohón, nagy kor-
tyokban nyelik a tejet, s ez könnyen okozhat emésztőszervi megbetege-
dést. A tejet vagy a tejpótló tápszert 37—38°C-osan adjuk a borjaknak. 



9 
s z o m b a t 

Az eltelepített 
fiatal szőlőt 
kupacoljuk fel! 
A pattanó rügyeket 
károsító 
kenderbogarak 
ellen védekezzünk! 

Erha/d 

10 
v a s á r n a p 

Zsolt 

A felesleges 
számú kölyköt — 
leggyakrabban a 
nyulaknál — 
dajkaságba adják 
egy másik 
anyaállathoz. 



Az eltelepített fiatal szőlőt mindig kupacoljuk fel, vagyis földhalommal 
takarjuk be az egy-két rügyre visszametszett tőkét. Ültetéskor a szőlő 
gyökerét alaposan — legalább 5—6 liter vízzel — iszapoljuk be. Ügyeljünk 
a hasítékos ékoltás készítésekor, hogy ne kerüljön föld a vágásba, mert 
ez akadályozza az eredést. A szálvesszőket még ne kötözzük ki, mert így 
kevésbé vannak kitéve a késői fagyok veszélyének. 

A korán felmelegedő homoktalajú szőlőkben a pattanó rügyeket ken-
derbogarak ellen 20—25 dkg/100 m2 mennyiségű Ditrifon 5 porozó kiszó-
rásával védekezzünk. Ha előző nyáron levélsárgulást észleltünk, kezeljük 
a vashiányban szenvedő tőkéket Klorofen 4-gyel. A tőkefej körül 40—50 
cm-re készített, ásónyom mélységű árokba 10 liter vízben oldott 10—15 
dkg szert öntsünk, majd húzzuk be az árkot. 

Sok gazdasági állatunk több kölyköt hoz a világra, mint amit saját szer-
vezetének veszélyes lezsarolása nélkül fel tud nevelni. A felesleges számú 
kölyköt ilyenkor elveszik az anya alól ós ha van rá mód, dajkaságba adják 
egy másik anyaállathoz. A leggyakrabban a nyulaknál kerül sor dajkásí-
tásra. Bár az anyanyulak szinte kivétel nélkül elfogadják az idegen fióká-
kat, körültekintően kell eljárni, mert a fészek megbolygatása az erős anyai 
ösztönű, idegesebb jószágokat ingerli, nyugtalanítja, s ha nem vigyázunk, 
összetaposhatják a fészket a kicsikkel együtt. Legjobb az anyát a dajká-
sításkor kivenni a ketrecből. Csak tiszta, meleg kézzel nyúljunk a kisnyu-
lakhoz. A fiókákat úgy osszuk el, hogy lehetőleg 8 kerüljön minden fé-
szekbe. Az új kicsit helyezzük a többi közé, takarjuk be tépett szőrrel, s 
várjuk meg, míg az alom megnyugszik. Csak ezután helyezzük vissza az 
anyát a helyére. 
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h é t f ő 

Leó, Szaniszló 

ÁPRILIS 
Elvethetjük a 
szabadföldbe a 
görögdinnyét, 
zöldbabot és a 
csemegekukoricát 
is. 

k e d d 

Gyula 

Aki nem biztos, 
hogy kellő hőfokú 
nevelőhelyiségben 
tudja elhelyezni a 
naposcsibéit, 
annak inkább az 
előnevelt vásárlása 
ajánlható! 



Ha az átlagos napi hőmérséklet elérte a 10°C-t, elvethetjük a szabad-
földbe a görögdinnyét, zöldbabot és a csemegekukoricát is. Kiültethetjük 
a későbbi tűzdelésű paradicsomot. Sovány talajon a tápoldatos beöntözós 
fokozza a koraiságot, 10 liter vízben oldjunk fel 8 dkg pótisót, 16 dkg szu-
perfoszfátot és 6 dkg kénsavas kálit. Az oldatból tövenként fél litert adjunk. 

Nyári termesztésre most vessünk hidegágyba karalábét, négyzetméte-
renként 2 g magot. Ajánlott fajták: Csemege kék ós fehér, Bécsi kék és 
fehér. Vessünk bimbóskelt is. 

Ha a paprikán, paradicsomon és az uborkán a levéltetvek vagy lisztes-
kék előfordulását észleljük, Bi 58-cal, ha a salátán a peronoszpóra fertő-
zést tapasztaltuk, Orthociddal, ha a karalábén, karfiolon a földibolhák kár-
tétele látszik, Unitronnal permetezzünk. Vetés előtt az uborka, 
görögdinnye és a sütőtök magját csávázzuk. 

A keltetési idény közepén járunk, a kistermelők, a saját szükségletre 
baromfit vásárolók azonban csak most kezdik beszerezni a napos- vagy 
előnevelt csirkét. Nem véletlen, hogy megvárták a jobb időt, a naposcsibe 
ugyanis igen érzékeny a hidegre, s ilyenkor tavasszal kisebb költséggel 
nyújthatjuk a számukra megfelelő hőmérsékletet. A csibék az első napok-
ban 32°C hőmérsékletet igényelnek, ennek hiányában összebújnak, még-
pedig olyan szorosan, hogy az alsók meg is fulladhatnak. Ha magasabb 
a hőmérséklet, nyitott csőrrel lihegnek. Mindkét esetben azonnal csele-
kedni kell, mert a gyenge kis állatok nagyon hamar elpusztulnak. Aki nem 
biztos, hogy kellő hőfokú nevelőhelyiségben tudja elhelyezni a naposcsi-
béit, annak inkább az előnevelt vásárlása ajánlható. 

Nem szerencsés az a gyakorlat, ami most egyre több helyen tapasz-
talható, hogy keresztezett csirkéket vásárol a gazda, a kakasokat lassan 
levágja saját konyhájára, a jércékbő! pedig tojótyúkot nevel. Ez az úgy-
nevezett Fl-es tarka csirke a hampshire tyúk ós a fehér vagy a sávozott 
Plymouth keresztezésével jön létre. Amilyen sokszínű a tollruhájuk, olyan 
változatos a termelőképességük is. Lényegesen jobban járna a termelő, 
ha tyúkjait tojótípusú jércéből, a vágnivalót húshibridből állítaná elő. 
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Ida 

ÁPRILIS 
Az időjárástól 
függően vethetjük 
a szabadba azokat 
a vi rág magvakat, 
amelyek kevésbé 
melegigényesek és 
az átültetést 
nehezen viselik el! 

Itt az ideje, hogy 
juhainkat 
megszabadítsuk 
gyapjúktól! 

c s ü t ö r t ö k 

Tibor 



A fűtött helyen, ládában vagy cserépben elvetett virágmagok már ki-
keltek, ha a palánták már a 10 cm-es nagyságot elérték és sűrűnek ta-
láltuk, tűzdeljük át őket apró cserepekbe vagy tejfölöspohárba. Az időjá-
rástól függően vethetjük a szabadba azokat a virágmagvakat, amelyek 
kevésbé melegigényesek és az átültetést nehezen viselik el. Ilyenek: a 
díszmák, a búzavirág, a nyári őszirózsafélók, a szagosbükköny stb. Virág-
ágyak szegélyére a tatárvirág, az illatos ternye kerüljön. A liliomhagyma 
és a gladioluszgumó is a földbe kívánkozik, csak egészséges szaporító-
anyagot ültessünk el. Az ültetési mélységet a hagyma nagyságához mér-
ten válasszuk meg. Mindkét virág hosszú szárat nevel, ki van téve egész 
idényben a szél kártételének. Ajánlatos ezért mélyebbre ültetni az átla-
gosnál. 

Itt az ideje, hogy juhainkat megszabadítsuk gyapjúktól. Bár a mi adott-
ságaink között a gyapjú akkor a legnagyobb tömegű, ha májusban nyírjuk, 
mégis érdemes ezen a munkán még a legelőrehajtás előtt átesni, mert a 
legelőfű kezdetben gyakran hasmenést okoz a birkának, és ettől gyapja 
koloncosodik. Túl korán sem szabad nyírni, mert például a fejősjuhok tej-
termelése a nyírás után jelentősen visszaesik. Április közepén azért is jó, 
mert ilyenkor a birkák már nem fáznak meg, és a nyári nagy melegben 
még nincsenek nagy bundában. 

Nyírás előtt az állatoknak nem szabad sem megfázniuk, sem megiz-
zadniuk. Ügyeljünk arra is, hogy ne túlságosan jóllakott állatok kerüljenek 
a nyíróolló alá, mert felfúvódhatnak, bélcsavarodást kaphatnak. Nyírás 
előtt a bundából ki kell szedegetni a takarmánytörmeléket, bogáncsot és 
más szennyező anyagot. 

Arra kell törekedni, hogy a lenyírt bunda lehetőleg egyben maradjon, a 
nyírási tarló egyenletes legyen, ós minél kevesebb legyen a szecska. 

A bundát nyírás után külső felületével befelé fordítva összegöngyöljük, 
mérjük meg — hiszen a gyapjútermelós alapján is szelektálunk — , majd 
néhány napig szellős helyen szikkasszuk. 



15 
Készüljünk fel a 
gyümölcsfák 
virágzás utáni 
permetezésére! 

PÉNTEK 

Anasztázia 

16 pézsma 
a némakacsa 

SZOMBAT 

Csongor 



Készüljünk fel a gyümölcsfák virágzás utáni permetezésére. Ez lesz az 
utolsó alkalom, hogy a károsítók elszaporodását még „csírájában" meg-
akadályozzuk, illetve számottevően csökkentsük. Az elvirágzás után a 
magház duzzadásából megállapíthatjuk, hogy melyik virágok termékenyül-
tek meg. A természet a virágokból túltermelést folytat: ha a virágok 25— 
30%-a megtermékenyül, akkor már kielégítő termésre számíthatunk. 

Ha a tavasszal ültetett fácskák még nem mutatják a megeredés jelét, 
vagyis nem duzzadnak a rügyeik, akkor ismételten öntözzük meg őket, 
sőt a törzsüket csavarjuk be lazán újság- vagy itatóspapírba, amit gyakran 
megnedvesítünk. 

A kilombosodott málnavesszőket kössük a vízszintesen kifeszített drót-
huzalhoz, és a málna tövéből előtörő sarjaikat ritkítsuk meg. 

Szobanövónyeinket, ha a gyökerek sűrűn benőtték a földlabdát, átül-
tethetjük. Az előző cserépnél csak 1—2 cm-re nagyobbat válasszunk, 
mert a jóval nagyobb tenyészedényben a gyökerek által felvett pangóvíz 
keletkezik, amely gyökérrothadást idézhet elő. A rothadó, pusztuló gyö-
kereket vágjuk vissza az ép részig, majd a vágási felületet szórjuk be 
faszénporral. 

Az átültetés során célszerű a növényeket Orthocid, vagy Zineb 0,3%-
os oldatával beöntözni. 

A pézsma-, vagy ahogyan más-más vidékeinken nevezik mosuz-, tö-
rök-, pulyka-, szemölcsös-, esetleg nómakacsa a városi családi házak 
csöppnyi baromfiudvaraiban is gond nélkül tartható. A békés természetű, 
kicsit bizarr külsejű, bibircsókos fejű jószágnak ugyanis számos jó tulaj-
donsága van. Húsa ízletes, enyhén vadhúsra emlékeztető. A tojónál sok-
ka! nagyobb termetű gácsér mája a libamájjal vetekszik. A tojó — ha 
nyugodt, csendes helyen fészket készítünk számára — kikölti a tojásait, 
s kicsinyeit odaadóan gondozza. Nem igényel fürdővizet — ami persze 
nem azt jelenti, hogy nem boldog, ha lehetősége van egy kis fürdésre. 
Csöndes, ami a házikacsáról nem mondható el. 

Helyük kialakításánál azonban figyelembe kell venni, hogy különösen 
a gácsér jól repül. 

A pézsmakacsa fiókák 35 napra kelnek ki a tojásból, gyorsan fejlődnek, 
igen jól értékesítik a takarmányt. Kilenchetesen átlagosan kétkilósak és 
vághatók. Ivarérettségüket két hónapos korukban érik el. 
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A szőlőben 
fejezzük be a 
venyige kihordását, 
a támrendszer 
javítását, igazítását. 

v a s a r n a p 

Rudolf 

18 
h é t f ő 

Tyúkjaink 
tojásainak sápadt 
sárgáját 
„megfesthetjük" 
egy kis 
zöldetetéssel. 

Andrea; Ilma 



A szőlőben most már fejezzük be a venyige kihordását, a támrendszer 
javítását, igazítását, a tőkehiányok bujtásos, döntéses pótlását, és kezdjük 
el a kapálást, valamint végezzük el az első nagyadagú öntözést. Gyom-
irtószert is használhatunk erre a célra, most Final, vagy a Gramoxone 
alkalmas. Főként lugas- ós magasművelésű szőlőkben használható jól. 
Vigyázzunk kiszórásakor, mert a szőlő fiatal hajtásait és más kultúrnövény 
zöld részeit is károsítja, ha rájuk kerül. Célszerű ezért a szórófejhez tere-
lőlemezt felszerelni. 

A levélatkák ós gubacsatkák ellen most hatásosan védekezhetünk Uni-
fosszal, Neoronnal, Mitac-kal úgy, hogy a permetlé a rügyeket jól bevonja. 

Pincékben a hordók lehetőleg mind tele legyenek, ezért mindig rend-
szeresen töltögessük. Az üresen maradt hordókat mossuk ki, és ha meg-
szikkadt, kénezzük ki, és így tároljuk a szüretig. 

Zöldül a határ, tyúkjaink tojásainak sápadt sárgáját „megfesthetjük" egy 
kis zöldetetéssel. Gusztusosabb a tészta, a krémes, a rántotta, az omlett, 
ha élénk sárga tojások felhasználásával készült. 

A szép sötét tojássárgája kívánatos tulajdonság. Mitől lesz élénk na-
rancsszínű a sárgája? A takarmányok festékanyagaitól. Zöldféléktől pél-
dául, meg a sárga kukoricától. Minél többet kap ezekből a tyúk, annál 
szebb a sárgája. A kizárólag tápot fogyasztó tojótyúkok tojásának sárgáját 
is sötétté változtatja egy kis Paprikolor nevű takarmánykiegószító. Az élén-
kebb szín nem jelenti azt, hogy értékesebb is az ilyen tojás, vagy több 
tápanyagot tartalmaz. 

Sem a sárgájának, sem a tojás héjának a színe nem befolyásolja a 
tojás összetételét ós ízét. 
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Készüljünk fel a 
gyümölcsök és 
zöldségpalánták 
fagy elleni védelmére! 
A rajzó 
hagymalegyek 

KEDD e " e n védekezni kell! 

Emma 

Hozzuk rendbe a 
legelőt! 
Az állatokat is fel 
kell készíteni! 

SZERDA 

Tivadar 



Készüljünk fel a gyümölcsök és zöldségpalánták fagy ellleni védelmére. 
A szabadföldön már mindenütt elkezdhetjük a bab vetését is. Ajánlott 

szárazbab fajta a Seaway. A karósbab sem hiányozhat, 70x70 cm-es 
kötésben 4 db 2,5—3 méteres karóból képezzünk gúlát. Minden karó tö-
véhez vessünk három fészekbe 8—10 magot. Fajta: Juliska, Preisgewin-
ner. Ne tegyük a babot mélyfekvésű vagy olyan területre, ahol az előző 
két év valamelyikében termesztettük. A vetőmagot a baktériumos beteg-
ségek ós a palántadőlós ellen TMDTD-vel vagy Orthocid-dal (3 g/kg mag-
mennyiségű szerrel) csávázzuk. A csávázott mag csak vetésre használ-
ható! 

A rajzó hagymalegyek ellen szükséges már mindenütt védekezni, ezért 
a permetlébe (Zineb, Dithane M-45) tegyünk rovarölő szert is. Csak a 
hagymalegyek ellen szórjuk a sorokra Basudin 5 G-t (10 fm-enként 2 
dkg-ot.), ez is hatásos. 

Közeledik a kihajtás napja, hozzuk rendbe a legelőt. Távolítsuk el a 
rozsdás vasdarabokat, szöget, drótot, üvegtörmelókeket, amelyek az ál-
latok lábát és emésztőrendszerét is veszélyeztetik. Szüntessük meg a 
pangó vizeket, temessük be a gödröket. Célszerű a kihajtó utakat is kija-
vítani. Nézzünk körül az itatóhelyeken, tisztítsuk ki a vályúkat, környékét 
hintsük fel sóderrel vagy homokkal. 

A kihajtásra az állatokat is fel kell készíteni. Kapják meg a szükséges 
oltásokat, s a zöldre való átállást 1—2 héttel a kihajtás előtt fokozatosan 
emelkedő mennyiségű kaszált zöldtakarmány etetésével könnyítsük meg. 
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Műtrágyázzuk a szamóca ágyásokat, de ügyeljünk arra, hogy a műtrá-
gya ne jusson a levelekre, mert leperzseli. Jelöljük ki azokat a legerősebb, 
sokbimbót mutató töveket, amelyeknek az indáit majd a továbbszaporodás 
céljára felhasználjuk. A többi tőről vágjuk le az indákat, mert sok tápanya-
got vonnak el, ós csökkentik a termelést. A szamóca virágzása végén 
Ortho-Phaltánnal vagy Chinoin Fundazol 50 WP-vel permetezzük a szür-
kerothadás megakadályozása érdekében. A virágzás idején lehetőleg ne 
öntözzük vagy az öntözést — a levelek felszáradása után — permetezés 
kövesse. 

A többi gyümölcstermő növényt se hanyagoljuk el; legfontosabb a ta-
vaszi második nitrogén műtrágya adag kiszórása. 

Kihajtás előtt, feltétlenül hozzuk rendbe állataink körmeit, mert az el-
hanyagolt körmök előbb-utóbb sántasághoz vezetnek, ami akadályozza 
őket a legelésben. 

A teheneknél a csülökszaru túlnövése már akkor is a tejtermelés csök-
kenésévél párosul, amikor még nem is sántul le az állat. Az állandó istál-
lózáskor a szarufa hossza átlagosan havonta 6—10 millimétert nő, ezért 
az ilyen állatokat félévente feltétlenül körmözni kell. A birkát a juhász egy-
maga is könnyedén megkörmözi, a szarvasmarha csülökápolásához 
azonban legalább két ember és egy kaloda szükséges. 

Gyakorlati tapasztalatok szerint a körmözés és az ehhez párosuló szak-
szerű állategészségügyi beavatkozás az esetet követő 10—15 nap múlva 
már napi fél liter tejtermelés-növekedést eredményez. 
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A fűtött fóliasátorban a folytonos növekedésű paradicsomot vezessük 
fel a vázszerkezetről függő zsinórokra. Mérsékelten öntözzük, a párás 
levegő kedvez a kórokozók fertőzésének. Kezdődik a zöld, hegyes, csípős 
paprikák szedése. Az uborka bakhátaira 5 cm vastagon marhatrágyát ré-
tegezzünk és takarjuk 2 cm uborkafölddel. 

A fűtetlen fóliasátorban a sárgadinnye másodrendű oldalhajtásain 6—7 
termésnél többet ne hagyjunk, mert fejletlenek maradnak. Kezdhetjük a 
hajtatott burgonya szedését. 

Szabadföldön, fagyveszély esetén vízporlasztással védjük a paradi-
csompalántákat. Védelmet nyújt az is, ha a növényeket néhány napra 
földdel feltöltjük. Késői termesztésre vethetünk paprikát 5—6 magot négy-
zetméterenként (üveg vagy fólia alá.) 

A korai burgonyát 20—30 cm-es szárhosszúság esetén másodszor is 
töltsük fel. Fagyos napokon az egész bokrot takarjuk földdel, s a veszély 
elmúltával bontsuk ki újra. 

Sokan félnek a zöldtakarmány, a fű etetésétől, mert már egyszer bajt 
okozott, felfúvódtak, hasmenést kaptak tőle az állatok, esetleg vegyszerrel 
szennyezett zöldtől betegedtek meg. Pedig a zöldfélék igen jó étrendi 
hatásúak, vitaminokban, fehérjékben, rostban is gazdagok. Kellő gondos-
sággal etetve csökkenthetők velük a takarmányozási költségek. Az első 
és legfontosabb szabály az, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá az álla-
tokat a friss tavaszi fűhöz. Először csak fonnyasztva, szénához keverve 
keveset kapjanak, az adag lassan növelhető. 

Sertésnek, baromfinak a zsenge, rostszegény, lédús zöldfélék; nyúlnak, 
lónak, szarvasmarhának a keményebb, rostosabb fű a hasznosabb. Fon-
tos, hogy a kaszált, vagy szedett zöld ne legyen poros, sáros, mert az 
emésztőszervi megbetegedést okoz, a nedves pillangósoktól könnyen fel-
fúvódik az állat. Az elvénült fű a baromfi begyében összecsomósodik, 
emészthetetlen szövedéket, s ezáltal elhullást okozhat. A legelő állat a 
mérges növényeket nagy valószínűséggel kikerüli, nem fogyasztja el, a 
kaszáitan elótett takarmányból azonban nem válogatja ki, erre is a gaz-
dának kell ügyelnie. 
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Szedhetjük a legkorábbi kiültetésű fejessaláta kifejlett, tömör fejeit, és 
a legkorábbi zöldborsót is. A későbbi vetésű borsó virágzása előtt a bor-
sóormányos tojásrakását kell Unitronos permetezéssel megelőzni. Ha le-
véltetű fertőzést észlelünk, Bi 58-cal permetezzünk. Az aszkohitás foltos-
ság ellen tegyünk a permetlóbe Orthophaltánt is. 

Vessünk karós- ós bokorbabot. Meleg, védett fekvésben földimogyorót 
is termeszthetünk. Vagy hüvelyestől, de inkább kifejtve vessük 30x30 cm-
es kötésben, 3—4 magot fészkenként. A gyökórzöldségek talaját porha-
nyítsuk és öntözzük. (10—15 mm). Vigyázzunk, ne hagyjunk az ágyások-
ban légylárvákkal fertőzött hónaposretek gumókat, hanem összegyűjtve 
semmisítsük meg. Céklát még vethetünk nyári felhasználásra, 30 cm sor-
távolságra. 

A legelőrehajtás hagyományos napja, sőt ünnepe április 24-e, Szent 
György napja. A tavasz második harmadába léptünk, a napok egyre hosz-
szabbak, egyre melegebbek, s a fű is többnyire akkora, hogy elegendő 
táplálékot nyújt a legelő jószágnak. Persze nincs ez mindig így. Az időjárás 
szerint egyik évben előbb, a másikban később célszerű az állatokat kihaj-
tani. Ha a fű még alig nő, várjunk egy kicsit, mert a kevés fű miatt az állat 
nagy területeket jár be, s az ilyenkor még nedves lágy talajt csúnyán 
összehasogatja. A legeltetés kezdetekor az állatokat lehetőleg csak 1—2 
óra hosszat legeltessük, ilyenkor kapjanak még otthon is takarmányt. 
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Metszés után visszamaradt szőlőnyesedékeket ne hagyjunk a szőlő-
sorokban, mert ez kedvez a kártevők elszaporodásának, és gátolja a ka-
pálást és a növényvédelem hatásosságát. Készüljünk fel a késői fagyok 
károsító hatásának ellensúlyozására. A sorok végére hordjunk nehezen 
égő anyagokat, hogy fagy esetén meggyújtva, a képződött füsttel védjük 
növényeinket. 

Ha kevés csapadék volt a télen, legalább az új ós fiatal szőlőben ön-
tözzünk. (Legfontosabb ez a virágzás, a zöldbogyók fejlődése, a zsendü-
lés idején és augusztusban.) 

Rügyfakadás idején még mindig a kártevők ellen szükséges védekezni. 
Ha Bi 58 EC-vel vagy Anthio 40 EC-vel permetezünk, a kibomló kis le-
velek valamennyi károsítóját elpusztítjuk. 

Ha a pincékben még nem csináltunk tavaszi nagytakarítást, kezdjük el 
mielőbb. A kellemetlen savas boron házasítással vagy savtompítással ja-
víthatunk. 

A hosszú, téli istállózás után a tavaszi nedves levegőre kihajtott juh-
nyájakban itt is, ott is sántító, esetleg térdelve legelő állatokat látni. A juhok 
elterjedt, félelmetes betegsége a büdössántaság okozza ezt a bajt. A ned-
ves alom, a felázott talaj, a sár, a pártaszél és a csülökhasadók bőrét 
fellazítja, esetleg gyulladásba is hozza, ide könnyen bekerülhetnek a be-
tegség kórokozói. A gyulladás előbb-utóbb a szaru bomlását is előidézi, 
innen a rendkívüli büdös szag, amiről a betegség a nevét is kapta. 

A megelőzésre kell törekedni! Ügyeljünk arra, hogy ha a legelő túl ned-
ves, legalább a hodály legyen száraz, hogy az állatok lába megszárad-
hasson. Az alomba szórt szuperfoszfát szárítja az almot, csökkenti a trá-
gya bomlásakor keletkező hőt, tehát a befülledési veszélyt is. Hatásos, 
ha az állatokat fertőtlenítő lábfürdő után engedik ki a legelőre, például 
2—5 százaléknyi formaiint tartalmazó sekély medencén hajtják át. A ki-
hajtás előtt elengedhetetlen a körmözés, a túlnőtt szaru ugyanis szintén 
hajlamosító tényező. 
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Ha a szobanövények átültetésekor a gyökórzeten rothadást vagy más 
betegséget észleltünk, távolítsuk el a beteg részeket, rázzuk ki a gyökerek 
közül a földet és új, friss földbe és edénybe ültessük el. A beteg növény 
földjébe tiszta folyami homokot is keverjünk, három rósz föld, egy rósz 
homok arányban. Erkély- vagy ablakládáink földjót is frissítsük fel, ós a 
ládát is tisztítsuk meg a tavalyi szennyeződéstől. A kúszónövények: Schin-
dapsus, Phylodendron stb. hosszú, megnyúlt hajtásaiból vágjunk dugványt 
és vízben gyökereztessük. 

Az elvirágzott cserepes hortenziát kiültethetjük a kertbe, védett, félár-
nyékos helyre. 

A meghajtott hagymás- vagy gumós növényeket elnyílás után vissza 
kell húzódtatni, öntözésüket mérsékelni, majd beszüntetni, s ha lombjuk 
már teljesen leszáradt, a földből kiszedve és megtisztítva kell tárolni az 
őszi kiültetósig. 

A szervesanyagokban gazdag palántanevelő helyeken vagy a frissen 
trágyázott virágágyásokban gyakran pusztítják a kis növényeket a bár-
sonylegyek lárvái. Megelőzésként, de legkésőbb a kártétel észlelésekor 
Basamidot vagy Basudin 5 G-t szórjunk a növények közé, majd kapáljuk 
be a talajba. 

Lassan itt van az első libatépés ideje, de csak akkor kezdjük, ha az 
állatok tolla már érett. Ez általában 9—10 hetes korban következik be. Az 
érett toll könnyen kihúzható, csévóje kemény, üreges, száraz. Ha a toll 
vége véres, a cséve ujjal összenyomható és puha, akkor még ne tépjünk. 
A korai tópés nehéz ós az állatot is megkínozzuk vele, hiszen még a bőre 
is könnyen felszakad. Minthogy a tollórós testtájanként nem egyforma, 
combtollat vizsgáljunk, ha már az is érett, a többi testtáj tolla is megfelelő. 

Az állatokat a tépés előtti napon lehetőleg fürdessük le, majd tágas 
levegős helyen száradjanak meg. Zárt, huzatmentes épületben tépjünk, 
száraz, meleg napot válasszunk, mert a csupasz állatok könnyen meg-
fázhatnak. 

Tépés előtt 1—2 napig, utána egy hétig etessünk bőségesen. Jobban 
elviseli az állat a tépést, ha előtte stresszkivédő antibiotikumot is kap. 
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A szőlőben fejezzük be a karók és huzalok pótlását, a támberendezés 
cseréjét. Az új szőlő tőkéi mellé is tegyünk karót. Homokos területű sző-
lőkben vigyázzunk, hogy a fiatal tőkéről el ne hordja a szél a földet. A 
tőke nyakát teljesen, a tőkefejet félig borítsa a homok. 

Hozzákezdhetünk a zpldszemzéshez és a zöldre fás oltáshoz is. A 
gyomokat gondosan kapálással vagy vegyszerrel irtsuk. A vegyszerrel 
történő irtásnál Finalt vagy a Gramoxone4 használjuk. A gyomirtóhatás 
akkor megfelelő, ha a délelőtti órákban 10—20 cm magasságú gyomnö-
vényeket kezelünk. Az eredményes növényvédelem érdekében szüksé-
ges, hogy az időjárási viszonyokat — főleg a csapadék és a hőmérséklet 
alakulását — rendszeresen figyeljük, ha kell, azonnal védekezzünk. 

Az időjárás melegedésével fokozottan ellenőrizzük borainkat. 

Májusban jelennek meg a szúnyogok, a nyulak egyik legveszélyesebb 
ellenségének, a mixomatózis vírusának hordozói és közvetítői. Bár e ví-
rusok megbetegítő képessége az évek folyamán némileg csökkent, tehát 
már elég nagy a túlélő egyedek száma, mégis azt mondhatjuk, a legna-
gyobb elhullással járó betegség, ez. Ráadásul fellépte bejelentési kötele-
zettséggel is jár, s az illetékes állategészségügyi hatóság elrendelheti az 
állomány kiirtását is. Szerencsére ma már hathatós védelemmel rendel-
kezünk ellene. A Mixovac nevű vakcina teljes védettséget nyújt a nyulak-
nak. A tenyészállomány oltása ezért minden évben feltótlenül ajáhíott. A 
legszerencsésebb, ha a szakcsoportok közösen rendelik meg a vakcinát, 
s a helyi állatorvossal megbeszélik az oltást, hogy lehetőleg időhiányból 
vagy feledékenységből egyetlen állomány se maradjon oltatlan. 
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A gyep ápolása — öntözése, nyírása, gyomtalanítása — állandó fela-
dat. Ha a tavaszi csapadék elegendő, akkor az öntözéssel nem kell sokat 
vesződni. A fiatal, új telepítésű gyepet azonban az időjárástól függetlenül 
gyakran öntözzük. Amint a fű 10—15 cm magas, az első nyírása időszerű. 
Ezt még ne géppel, hanem kézi szerszámmal (kaszával) végezzük. A gép 
kései a fiatal füvet kitéphetik, kerekei pedig a zsenge gyepterületben ba-
rázdát vágnak, amelyet aztán már nem lehet elsimítani. Az öntözések ós 
a tavaszi csapadék hatására a gyom is gyorsan nő. Amíg fiatalok, zsen-
gék, könnyen kiszedhetjük, kivághatjuk, lehetőleg gyökerestől. 

A már elvirágzott tavaszi díszcserjéink, a babarózsa, az aranyvessző 
most már visszametszhetők. Ha jövőre ismét sok virágot akarunk, ne kés-
lekedjünk ezzel a munkával. Vigyázzunk a később virágzók, a japánbirs, 
a gyöngyvessző és az orgona visszametszóse a jövő évi virágzást veszé-
lyezteti. Ezeket csak akkor nyesegessük, ha ifjítani szükséges. 

Májusban már legelőre járnak a tehenek, több a tej a friss fű hatására. 
A nagyüzemben üzemszervezési okokból többnyire nem tudják megoldani 
a kettőnél többszöri fejést naponta, a háztájiban azonban ennek az esetek 
többségében nincs akadálya. A tógyben uralkodó nyomás befolyásolja a 
tejkópződés intenzitását. Ha bevezetjük a déli fejést, ezzel napközben 
csökkentjük a nyomást a tőgyben és így fokozódik a tejképződés. Mintegy 
20 százalókkal növelhetjük a fejt tejmennyiséget a déli fejés beiktatásával. 
Minél nagyobb tejhozamú tehénről van szó, annál indokoltabb a többszöri 
fejés. Természetesen a megnövekedett termelést követnie kell a takar-
mányozásnak is. 
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Csak egészséges, a különböző gumórothadást előidéző kórokozóktól 
mentes dáliagumót ültessünk ki. Csávázószerrel kevert agyagpépbe márt-
suk. Nézzük át évelő dísznövényeinket. Ha a leveleiken szabálytalan rá-
gásnyomokat és az olajosbogár bibircses lárváit látjuk, Unitron permete-
zőszerrel kezeljük. A kert kisebb cserjói és félcserjéi a szabadban élő 
Hortenziák, Paeoniák. Az előbbiek fás részeit fakadás után ritkítjuk, és a 
megmaradókat 3—4 rügyre visszavágjuk. A pünkösdi rózsák közül a fás 
szárút ne metsszük vissza. A lágyszárúak évről évre új levólzetet terjesz-
tenek. Bolygatni, átültetni csak akkor szabad, ha már ifjítani szükséges, 
vagy ha helyükön nem virágoznak. Átültetés után 2 évig 1—2 bimbónál 
többet ne hagyjunk rajta. 

Az ezüstrókakölyköket 6—7 hetes korukban választjuk. Erre előbb is 
szükség lehet, ha az anyának idő előtt elfogy a teje, lesoványodik, és 
rendszeressé válnak a verekedések. Választáskor először az anyát he-
lyezzük külön ketrecbe, majd a kölyköket rakjuk szót, kisebb csoportokba, 
először a fejlettebbeket, néhány nap múlva a többit. A környezet változása 
megviselheti a kölyköket, előfordulhat, hogy a választás után néhány napig 
nem esznek. Csökkentsük a táp fehórjeszintjót ós arányosan növeljük a 
zsírt és a szénhidrátot. 
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első kötések 
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öntözzük, ha a 
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8 
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adásvételi 
szerződést! 

v a s a r n a p 

Mihály 

1994 



A fűtött fóliasátorban kezdődik a sárgadinnye érése. Ezt jelzi a héj sárga 
színe és a termés erős illata. Az érett dinnye könnyen leválik kocsányáról. 
A paradicsomot növekvő vízadaggal öntözhetjük heti 1 alkalommal. A fe-
hér színű paprikafajták érése is kezdődik. Csak érett terméseket szedjünk, 
amelyek felülete sima, fényes, húsa rugalmas, kemény tapintású. A fűtet-
len fóliasátorban a paradicsomot az első kötések megjelenéséig csak ak-
kor öntözzük, ha a lombja lankad. A sárgadinnye kezdeményei alá rakjunk 
eternit-, műanyag vagy üveglapot. A paprika ápolásában a vízellátás a 
legfontosabb. Haragoszöld lomb vízhiányt, a sárgászöld túlöntözóst jelent. 
Szabadföldön a kései paradicsomfajtákat is ültessük már ki. öszi termesz-
tésre most vessük paprikát palántaágyba. 

Mind több állat cserél gazdát vásárokon. Gyakran előfordul, hogy a 
vevő a megvenni kívánt állatnak csak az árát kérdezi meg, s ha az ked-
vező, s maga az állat is megnyeri tetszését, megveszi anélkül, hogy meg-
kérdezné az eladó nevét, lakcímét, az állat korát, korábbi takarmányozás 
módját stb. S ha azután megbetegszik az állat, azt sem tudja, kinél, ho-
gyan érvényesítheti esetleg jogos szavatossági igényét. De az is lehet, 
hogy éppen azért betegszik meg az állat, mert korábbi életkörülményeit 
nem vették figyelembe új elhelyezésénél. 

Állatvásárlásnál mindig írjunk néhány soros adásvételi szerződést. Sze-
repeljen benne az eladó, a vevő neve, az állat kora, az eladási ár. Sza-
vatossági kérdések felmerülésekor egy ilyen szerződés egyértelművé te-
szi a helyzetet. Ne mulasszuk el az állat korábbi gazdájától a lehető 
legtöbbet megtudni a vásárolt állat korábbi életéről, elhelyezéséről, takar-
mányozásáról. 
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Ármin 



A korai burgonyát kezdhetjük szedni, ha a gumók elérték a diónagysá-
got. A fagyok elmúltával a görögdinnyéről szedjük le a fóliatakarást. Ül-
tessük ki a tápkockás uborkát, a fürtös fajtákat 100x25 cm-re, az erősebb 
növésűeket 130x30 cm-es kötésben. A fagyok elmúltával a sorbavetett 
uborkát 20 cm távolságra egyeljük. Ne tépjük a fölösleges növényeket, 
hanem a talajszinten csípjük le. Készítsük elő a sütőtök fészkeit 2x2 mé-
teres kötésben. Az 5—6 kg érett trágyával előkészített fészekbe 5—6 ma-
got vessünk, 5—8 cm távolságra egymástól, lehetőleg a Nagydobosi fajtát, 
de ma már többféle kistermetű (pl. sonkatök) fajta is beszerezhető. Ültes-
sük ki 70 cm sor- és 50 cm tőtávolságra a hosszú tenyészidejű eltartásra 
szánt fejeskáposzta palántákat. Palántaágyba vessük a bimbóskelt, 2 g 
magot négyzetméterenként. Öntözzük és kapáljuk a gyökérzöldsógeket. 

Egyes években a csapadékos időjárás következtében különösen gaz-
dag az útmenti árokpartok, töltések fűtermése. Mégsem tanácsos ezt szé-
nának szárítva téli takarmányként felhasználni, különösen nem a nagyfor-
galmú utak mentéről gyűjtöttet. A járművek kipufogógázaiból lerakódott 
ólomszennyeződés ugyanis ezeken a területeken a legnagyobb. De más 
fajta szennyezőanyag, vegyszer is kerülhet az útmenti fűre, amelyek ere-
dete nem is mindig kideríthető, ós állataink megbetegedését okozhatja. A 
nagyüzemi táblák közül növényvédőszerrel, gyom irtószerrel fertőződhet a 
fű. 

A szennyezőanyagok egy része napon szárítva, szellőztetve sem bom-
lik el. A szennyezett széna alomnak sem jó, mert ebből is eszik a legtöbb 
állat. Az útmenti fasorok jelentősen megszűrik a levegőt, felfogják a szeny-
nyeződés egy részét. A fasoron túli területeken tehát egészségesebb fű 
gyűjthető. 
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щ Ж keresztül is lehet 
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Az állatok 
nehezen tűrik a 
nagycsoportos 
tartást. 
Kisebb falkákba 
helyezzük el őket! 

Pongrác 



A fákat nemcsak a gyökerük útján, de a lombjukon keresztül is lehet 
táplálni. Erre a célra speciális, felszívódó lombtrágyák vannak forgalom-
ban. Munkatakarékossági okokból a legcélszerűbb a lombtrágyát a per-
metlóbe keverni. Közelednek a fagyosszentek. A hirtelen hőcsökkenós 
következtében károsodhatnak a gyümölcskezdemónyek. Házikertben, 
ahol vízvezeték van, fagyveszély esetén locsoljuk meg bőségesen a fákat: 
a megfagyó víz nagymennyiségű hőt szabadít fel, s ez megakadályozza 
a közvetlen környezet tovább hűlósét, a vékony jégréteg pedig megvédi 
a rügyeket az elfagyástól. A reggel felsütő nap hatására a jégréteg elolvad. 

Az alma- és körtefák sziromhullását követően lehetőleg azonnal véde-
kezzünk, mert ez az egyetlen időpont, hogy a poloskaszagú darazsak 
kártételét, a kisgyümölcsök hullását megakadályozzuk. Unitronnal vagy 
ha levéltetű telepeket is észlelünk, Bi 58-cal permetezzünk. A permetlébe 
a gombabetegségek ellen Fundazol 50 WP-t,Dithane M 45-öt vagy Or-
thocidot is tegyünk. Az alma kezelésekor, ha nem Fundazolt használunk, 
akkor még lisztharmat elleni készítményre is szükség van. 

Az állatok nehezen tűrik a nagycsoportos tartást. Közérzetük s ebből 
következően termelésük is jobb, ha kisebb falkákba helyezzük el őket. Ez 
abból adódik, hogy egy közösségben az állatok alá- ós fölérendeltségi 
viszonyban élnek. Az újonnan összezárt állatok között kialakul a rangsor. 
Vérmérsékletük és eszközeik szerint e rangsort vagy verekedéssel, vagy 
békés úton alakítják ki az állatok. A kialakult rangsor szabályait betartva 
az állatok békésen élnek egymás mellett, a baj csupán abból adódik, hogy 
az egyes egyedek nem képesek túl sok tárpukat felismerni. Azok közül, 
akiket ismernek, tudják, melyik van fölöttük, ós melyik alattuk a rangsor-
ban. Ha azonban idegen téved közéjük, azonnal rangsorvitába kevered-
nek. Nagy falkában — bár kialakulnak kisebb csoportok, mindig előfordul, 
hogy egy-egy jószág átkóborol a mások területére, ezért állandóan vala-
hol verekedés észlelhető az állatok között. A nagy falkában élő állatok 
nyugtalanabbak, tehát többet mozognak, gyengébben termelnek. Szerve-
zési, kezelési okok is a kisebb falkákat indokolják. 
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14 
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Bonifác 
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Különösen száraz tavasz idején továbbra is fontos munkánk az öntö-
zés. A gyomirtás, kapálás is állandó teendőnk; ha most elhanyagoljuk, 
menthetetlenül elgazosodik a kertünk. Kísérjük figyelemmel a gyümölcsfák 
koronájának alakulását. Ahol vízhajtást találunk, mindjárt avatkozzunk 
közbe és vágjuk ki, vagy metsszük vissza. A gyökórsarjakat, tósarjakat 
bontsuk ki kapával, egészen a tövükig, és a hajtásokat csavarva tépjük 
ki. A sekélyen gyökerező szamóca — hosszabb száraz időszakban — 
nagyon meghálálja az öntözést. A vízpótlás elősegíti a virágképződést és 
a gyümölcsök gyors növekedését, beérósét. Már növekednek a köszméte 
bogyói. Piszkeszósznak csak a legkorábbiakat érdemes leszüretelni: a 
kifejlett bogyók később besárgulva kellemes ízűvé érnek, belőlük kitűnő 
befőtt, gyümölcsleves, sőt ivólé is készíthető. 

A helytelenül kialakított tojófószek, a hiányos mészadagolás következ-
tében keletkezett lágyhéjú, törékeny tojások, de a háziasszony figyelmet-
lensége is oka lehet a tyúkok rossz szokásának, tojásevés kialakulásának. 
Előfordul ugyanis, hogy a lágyhéjú tojást vagy az egészséges elhasznált 
tojás héját odavetik a tyúkoknak. A jószágok hamar rászoknak a tojásra, 
s később már feltörik az ép tojásokat is, tetemes kárt okozva ezzel. A 
tojásevésről leszoktatni az állatokat a mai állománynagyság mellett lehe-
tetlen, ezért a megelőzésre kell törekedni. Ha a tojás hóját vissza akarjuk 
etetni, azt csak megszárítva, porrá törve, takarmányhoz keverve szabad. 
Ügyeljünk arra, hogy elegendő Futort kapjanak a tyúkok, ne legyen tehát 
törékeny, lágyhéjú tojás. A tojásfószket pedig úgy kell kialakítani, hogy 
egyszerre csak egy tyúk birtokolhassa, a veszekedés ne vezessen a tojás 
összetöróséhez. 
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Megkezdődik a 
természetes 
gyümölcshullás! 
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Zsófia, Szonja 

16 — a kecsketej, a 
gomolya és 
kecskesajt 
— jószág is 
nevelhető, 
hizlalható 

HÉTFŐ kecsketejjel 

Mózes, Botond 



Megkezdődik a természetes gyümölcshullás. Ez a fák önvédelme a 
túlságos mértékű terhelés ellen. A cseresznye- és meggyfákat a cseresz-
nyelégy rajzása miatt fokozottan kell védeni. A gyümölcs kukacosodását, 
amelyet a kártevő lárvái, a nyüvek idéznek elő, a várakozási idő figyelem-
bevételével végrehajtott, rendszeres permetezéssel meg tudjuk akadá-
lyozni. Most hosszabb hatástartalmú készítménnyel (Anthio 33 EC-vel, 
Lebaycid 40 WP-vel) védekezzünk, ezek a már kikelt és a héj alá behatolt 
lárvákat is elpusztítják. A permetlébe tegyünk a monilia és levélbetegségek 
ellen Dithane M-45-öt, vagy Ortho-Phaltant. Termőkaros orsó, gyü-
mölcssövény kötözósi munkáját mindig a permetezés előtt vagy a használt 
növónyvódőszerek munkaegészségügyi várakozási idejének lejárta után 
végezzük. 

Könnyű dolgunk van azokkal az állati termékekkel, amelyek különböző 
szervezetek felvásárolnak. A kecsketej esetében sajnos nem ez a helyzet. 
Magunknak kell megtalálni a módját, hogy ez az értékes anyag ne menjen 
veszendőbe. A családi fagyasztáson felüli mennyiséget nagyon sokféle-
képpen hasznosíthatjuk. Készülhet belőle gomolya és kecskesajt, válto-
zatossá téve a hagyományos étrendet. A juhászok már évszázadok óta 
tartanak néhány kecskét a birkanyájjal, az elárvult gidákat vagy valamilyen 
ok miatt szoptatni nem tudó anyajuhok kicsinyeit azokkal neveltetik fel. 
Dehát persze nemcsak a bárány, más jószág is nevelhető, hizlalható kecs-
ketejjel. Jó a malac, a borjú takarmányába keverve, ihatja a kutya, a macs-
ka. A lényeg: egy csepp se vesszen belőle kárba! 
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Meg kell kezdenünk az őszibarack legfontosabb kártevője, a keleti gyü-
mölcsmoly elleni rendszeres védekezést. Vele egyidőben a levéltetvek, a 
takácsatkák elpusztítása, és a kórokozók fertőzésének megakadályozása 
is feladatunk. A kombinált hatású permetlóbe rovarölőszerként Bi 58-at, 
gombaölőszerként Orthocidot + Thiovitot tegyünk. Ugyanez a permetló 
hatásos a kajszi és a mandula most veszélyeztető károsítói ellen, azzal 
a különbséggel, hogy nem kell bele lisztharmat elleni készítményt (Kén 
800 FW-t) tennünk. A zöldmandula szedését tervezve, tartsuk be a sze-
rekre előírt élelmezésegószségügyi várakozási időt. A kéregmoly kártétele 
ellen permetezzük a törzset is. 

Használjuk ki a természetnyújtotta ingyen lehetőségeket! Nyulakra jó 
hatású a bodzavirágtea. Választás előtt ós után 2—3 napig itatva, meg 
lehet előzni a betegségeket. A nyulak étvágya nő, szőrük fényes és sima 
lesz, az állatok pedig nem állnak meg a fejlődésben. Sokan étvágytalan-
ság és gyulladások esetén is adják. Különösen értékes takarmány egyik 
legközönségesebb gyomnövényünk, a csalán. Főleg a friss, fiatal növény 
tartalmaz sok C-vitamint és karotint. Magas az emészthető fehérje- ós a 
zsírtartalma, ásványi anyagokban is gazdag. Fiatalon még szárával együtt, 
július közepe után csak a levele, szecskázva, táppal keverve jó eledel 
broilercsirkének, malacnak, kiskacsának. Ügyeljünk azonban arra, hogy 
permetezett, ólommal szennyezett növényt ne szedjünk. Szárítva nyúlnak 
is adhatjuk íűszónával keverve, jó súlygyarapodás érhető el vele. Almából 
otthon, házilag is készíthető almaecet. Kitűnő hatású a szarvasmarhára, 
nő a tejtermelés, a tejzsírszázalék, a szaporulat, csökken az elhullás, az 
ellések közötti idő, nincs tőgygyulladás. 
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A szőlőorbánccal veszélyeztetett hegyvidéki területeken, és ott ahol az 
előző évben súlyos lisztharmat kártételt tapasztaltunk, meg kell kezdeni 
a két kórokozó elleni védekezést. Orbánc ellen Dithane M-45-öt, vagy 
Antracol, lisztharmat ellen Thiovitot vagy Karathane FN-57-et használ-
junk. A készítmények egymással, sőt az atkák ós a szőlő ilonca hernyói 
ellen alkalmas Bi 58 EC-vel is kombinálható. A hajtásokat vagy a perme-
tezés előtt vagy a várakozási idő letelte után válogassuk. Rózsáink met-
szését már befejeztük, a tőből előtörő vadhajtásokat feltétlenül vágjuk ki. 
Az orgona sarjait is metsszük ki. Egynyári virágpalántáinkat május közepe 
táján — természetesen a hőmérséklettől függően — már kiültethetjük ál-
landó helyükre. Ne feledkezzünk meg a kegyelet virágairól sem. Most kell 
beszerezni és a kertbe kiültetni gyökeres palántáit. A krizantém nevelése 
aprólékos munka, egy-két tővel nem érdemes foglalkozni. 

Fontos, hogy az állattartó épületek takarításakor tartsunk bizonyos sor-
rendet. Különösen olyankor, amikor egy állatcsoportot értékesítünk, ós 
helyükre újak kerülnek. Nemcsak a tisztaságra kell ilyenkor ügyelni, ha-
nem arra is, hogy az új állatok fertőtlenített helyre kerüljenek. Ezért először 
a régi almot kell eltakarítani, majd felülről lefelé haladva portalanítani az 
épületet. Ezután a falak meszelése, a padozat tisztítása következzen, 
majd a tiszta felületek fertőtlenítése. Az új, tiszta alom behordása után 
tegyük a helyükre a gondosan kimosott és megszárított berendezési tár-
gyakat, etetőket, itatókat. Ha naposbaromfit fogadunk, akkor a kis állatok 
megérkezése előtt már egy-két nappal meg kell kezdeni az épület fűtését, 
hogy egyenletes meleg várja az érzékeny jószágot. Ha lehetőségünk van 
rá, pihentessük az épületet, mielőtt új állatokat telepítenénk bele. A taka-
rítást és a fertőtlenítést igen jói kiegészíti az épület pihentetése. 
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Pünkösd 
Júlia, Rita 



Zsendülni kezdenek a legkorábbi cseresznyefajták (Márki korai és a 
Münchebergi korai). A cseresznyét kocsánnyal, de nem termőrósszel 
együtt kell szedni, mert a gyümölcsöt tartó kis termőrész letörésével a 
jövő évi termést tesszük tönkre. Bármilyen fáradságos is, lehetőleg vala-
mennyi gyümölcsöt szedjük le a fáról. Mert ha a fán marad a gyümölcs, 
az számos betegség ós kártevő terjesztőjévé válik. Hagyjuk abba a sza-
móca öntözését. A fejlődő, érő gyümölcsök ugyanis rendkívül fogékonyak 
a szürkepenészes fertőzésre. A penészgombák a nedves gyü-
mölcsfelületen telepszenek meg a legkönnyebben. A különböző károsító-
kat távolítsuk el a gyümölcsfákról és égessük el a károsodott növényi 
részeket. Az amerikai fehér szövőlepke szövedék védelmében hámozgató 
fiatal hernyóinak fészkét valamennyi fán; a szövődarazsak lárvái által ösz-
szehúzott leveleket és a levélfodrosodás fertőzését jelző elszíneződött, 
hólyagosodott, összezsugorodott hajtásrószeket, leveleket az őszibarac-
kon és a mandulán; a hajtáshervasztó darázs által károsított hajtásvégeket 
és a pókhálós körtedarázs lárvái által összevont levélcsomókat a körtefán 
keressük. 

A betegségek megelőzésének legfontosabb eszköze a fertőtlenítés. A 
ketreceket, etetőket, itatókat, takarítóeszközöket és az állattartó épület 
falait, padozatát is fertőtlenítsük. A fertőtlenítőszerek használatát alapos 
takarítás előzze meg, így jobban érvényesül a hatásuk. Sokféle fertőtlení-
tőszer áll rendelkezésünkre. A klórmész 3%-os, a Hypo 5—6%^-os, a 
nátronlúg 1—2%-os, a formalin 3%-os, az Incosan 1%-os oldata a 
leggyakrabban használt. A vasból készített eszközök fertőtlenítésére az 
Incosan ajánlható, mert a többi marja a vasat. Formalinos fertőtlenítés 
után csak 4 nap múlva kerüljön állat az épületbe. Igen hatásos — ós ahol 
megvalósítható, feltétlenül ajánlható — az égetéses fertőtlenítés, amely-
nek során gázégővel pusztítjuk el a kórokozókat. 
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Dezső 

MÁJUS 
A kiültetett paprika 
talaját öntözés 
vagy eső után 
kapáljuk fel! 
A korai kék 
karalábéfajták is 
szedhetők már! 

Megjelenik a 
legyek és a 
szúnyogok első 
generációja! 

KEDD 

Eszter 

1994 



A szabadföldi palántaágyba, meleg talpra most vessünk paradicsomot 
júliusi kiültetésre. Rövid tenyészidejű fajták jöhetnek számításba. Vessünk 
paprikát is őszi szedésre. A kiültetett paprika talaját öntözés vagy eső 
után kapáljuk fel, ezzel a felmelegedést gyorsítjuk. Az elpusztult vagy 
gyenge palántákat pótoljuk újakkal. A rendszeres öntözésre nyílik lehető-
ség, akkor a késői fejeskáposzta-fajtákat még ültethetjük. A tápkockás 
korai fajták szedése pedig már kezdhető, ha a fejek már kemények. A 
korai kék karalábé fajták is szedhetők már. A bimbóskel palántákat ültes-
sük ki. A karfiolt 2—3 naponta frissítő jelleggel öntözzük, mert vízhiány 
esetén rózsája apró marad, barnul, majd kivirágzik. A nyári és az őszi 
szedésre szánt étkezési hagymát ismét permetezzük a peronoszpóra és 
a hagymalégy ellen. 

Megjelennek a legyek és a szúnyogok első generációja. Most kell el-
kezdenünk a védekezést ellenük, mert nagyon hamar elszaporodnak, ós 
később már reménytelen a küzdelem. A legfontosabb teendőnk az élet-
feltételek megszüntetése. Szüntessük meg az udvaron minden lehetséges 
nyitott víztartályt, trágyatárolót, ólelmiszertárolót. A légy meg a szúnyog 
nemcsak kellemetlen, hanem állandó ragályhordozó is, viszi a kórokozókat 
egyik telepről a másikra. Számos készítménnyel védekezhetünk ellenük. 
A Butox nevű rovarirtó szer vizes oldata háti permetezővel juttatható ki. 
Az Alfa-Mustox ecsettel felkenhető az istálló falára. Rovarok elleni por-
zószer a Csőíirt Extra, vékony rétegben a rovarok búvóhelyére kell szórni, 
összeseperni, ós a porzást 4—5 nap múlva megismételni. A rovarirtó sze-
reket száraz, hűvös helyen, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által 
hozzá nem férhető helyen tároljuk. 
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SZERDA 

Orbán 

A pulyka 
méreghányásának 
idejét a 
pulykanevelés 
válságos 
szakaszának 
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Fülöp 

MÁJUS 
Védjük a méheket! 



A méhek serényen hordják a virágport és a nektárt. Védjük hasznos 
segítőtársainkat, jó szolgálatot teszünk nekik, ha lapos edényben vizet 
teszünk ki a szabadba számukra. 

Előfordul, hogy a gyümölcsfa egész lombozata vagy csupán egy vázág 
levelei sárgulnak. Ennek a jelenségnek sokféle oka lehet, de leggyakoribb 
a vashiány. Az ebből következő sárgulást a Sequesten nevű vaskelát-kó-
szítményének a talajba juttatásával, illetve megismételt lombtrágyázással 
megszüntethetjük. Ha a sárgulást a talajban lévő nagymennyiségű mész 
idézte elő, a gyökérzet körüli talaj kicserélése vezet eredményhez. 

Ha a fa körül, illetve a fa tövében vagy az ágak alatt ürülékkel össze-
kevert fűrészporszerű anyagot látunk, akkor valószínű, hogy a törzsben 
vagy a megfelelő ágban farágó hernyó telepedett meg. Tömködjük be a 
járatot benzinbe mártott vattával. 

A pulyka méreghányásának idejét, a nyolchetes kort a pulykanevelés 
válságos szakaszának tartják a gazdák. Valóban, a pulykák enyhén be-
lázasodnak akkor, amikor a szervezetükben lezajló változások során fe-
jükön, nyakukon előtűnnek a vörös képletek. Ilyenkor az elhullás is meg-
növekszik. A bajt megelőzhetjük, ha a kispulykáknak nyolchetes koruk 
körül fehérjében gazdagabb takarmányt adunk, vitaminkúrára fogjuk őket, 
sőt megelőzésképpen Neo-Te-Solt is keverünk az ivóvizükbe. A méreg-
hányás 9—10 hetes korukig lezajlik, és utána ellenállóKépességük jelen-
tősen megnő. 
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p é n t e k 

Hella 

Az új ültetésű 
szőlő védőhalmait 
fokozatosan 
szétbonthatjuk. 
A szőlő egyik 
legfontosabb 
munkája a 
hajtásválogatás. 

28 
s z o m b a t 

Emil, Csanád 

Kaszálható az első 
lucerna! 



Az idő felmelegedésével az új ültetósű szőlő védőhalmait a talajmunkák 
során fokozatosan szótbonthatjuk. Folytassuk a zöld oltásokat. Erre a leg-
megfelelőbb a szélcsendes, meleg, napos idő. Az oltásra csak a legfej-
lettebb hajtásokat használjuk, a többit tőből távolítsuk el. Az oltóvesszők 
frissek legyenek. Ha máshonnan kapjuk az oltóvesszőket, felhasználásig 
tartsuk őket vízben. A szőlő egyik legfontosabb munkája a hajtásváloga-
tás. Most már mindenütt fogjunk hozzá, főként fiatal szőlőben. Ha előző 
szőlőnk gyengén növekedett, célszerű 0,3—0,5%-os Karbamid vagy Mik-
ramid lombtrágyázó szert használni. Ilyenkor a peronoszpora és a liszt-
harmat állandósult fertőzési veszélye miatt már mindenütt kezdjük el a 
védekezést. A peronoszpóra és a hegyvidéki szőlőkben egyúttal a lomb-
hullást előidéző orbánc ellen 0,2% töménységű Dithane M-45-öt, Antra-
colt vagy Zinebet használjunk. A permetlóbe lisztharmat elleni készítményt 
(0,5%-os Thiovitot, 0,1%-os Karathane FN-57-et) tegyünk. 

Kaszálható az első lucerna. A sertést ugyan a fehórjeigónyes álllatok 
között tartjuk számon, a túl koncentrált, rostszegény takarmányozás azon-
ban előbb-utóbb emésztőszervi megbetegedéshez vezet. A hizlaláskor 
5—5,5 százalék rosttartalmú takarmány etetése a legjobb. A megfelelő 
mennyiségű rostot zöldtakarmányok, például zöldlucerna etetésével vagy 
jó minőségű szénalisztek abrakba keverésével adhatjuk az állatoknak. Jó 
megoldás, ha nyáron zöldet, télen szénalisztet kapnak. A rosthiányra hívja 
fel a figyelmet a sertés, amikor az almot eszi. Hiánytünet a bélsárpangás, 
az étvágy romlása, súlyosabb esetben a nyelőcsői gyomorfekély. A farok-
rágás oka is lehet rosthiány. A szükségesnél több rost etetése csupán 
annyiból káros, hogy így a takarmányban arányaiban Kevesebb lesz a 
fehérje, és az energiát adó alkotórészek. 
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VASÁRNAP 

Magdolna 

Erkélyeink virágait 
kiültethetjük! 

h é t f ő 

Janka, Zsanett 

Ha bevezetjük a 
déli fejést, fokozódik 
a tejképződés! 

Ha új állatot 
vásárolunk, ne 
tegyük azonnal a 
többi közé! 



A virághagymákat a kiskertben nem szedjük fel minden évben a földről. 
Valamilyen módon azonban meg kell jelölni őket, mert amikor lombjuk 
leszárad, rejtve maradnak a földben, ós könnyen előfordulhat, hogy meg-
feledkezünk róluk. Erkélyeink virágait kiültethetjük. Ha az éjszakai hőmér-
séklet még alacsony, takarjuk le a virágládákat fóliával. Növényeinket az 
égtáj szerinti fekvéstől függően válogassuk össze. A begóniafólék például 
nem érzik jól magukat a déli napos fekvésben, viszont a muskátli, petúnia 
éppen ezt szereti. Szobanövónyeink tavaszi átültetését folytathatjuk. Ha 
a májusi hőmérséklet még nem emelkedik 15°C fölé, ne tegyük ki őket 
az erkélyre, ablakba. Ha viszont langyos eső esik, arra az időre feltótlenül 
helyezzük ki őket. A lágy vizet a növények rendkívüli módon szeretik. 

Ha új állatot vásárolunk, ne tegyük azonnal a többi közé. Elkülönítőbe 
kell tennünk, hogy ha betegség lappang benne, ne fertőzze el saját állo-
mányunkat. Az elkülönítés azonban nemcsak ezt a célt szolgálja. Ha az 
összeszokott falkába idegen állatot teszünk, a többi kíméletlenül marja, 
üldözi, különösen, ha az új, még a szállítástól meg is van szeppenve. 
Egy-két hétig tartsuk külön, míg megszokja a helyet, gazdát, az új takar-
mányt, és csak akkor, lehetőleg közös kifutón, vagy udvaron engedjük a 
többi közé, hogy lehetősége legyen kitérni, elmenekülni a támadások elől, 
vagy megvívni a rangsorvitát. 
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Kezdjük meg a 
kajszi- és az 
őszibarack 
gyümölcseinek 
ki ritkítását! 

k e d d 

Angéla 



Kezdjük meg a kajszi- és az őszibarack gyümölcseinek kiritkítását. 
Ezek a fák ugyanis hajlamosak arra, hogy kedvező virágzás után igen 
sok gyümölcsöt fejlesszenek. A túlzott megterhelés azonban nem teszi 
lehetővé, hogy valamennyi gyümölcs elegendő tápanyaghoz jusson. így 
a gyümölcsök felnevelése annyira legyengíti a fát, hogy nem marad ereje 
a következő évi termőrügyek kifejlesztéséhez. A ritkítást nem kell egyszer-
re elvégezni. A felesleges gyümölcsöket a legjobb két-három részletben 
eltávolítani. Megszervezhetjük a munkát úgy is, hogy két-három napos 
időközben egy-két ágról ritkítjuk le a gyümölcsöt. Végeredményben leg-
alább minden két szomszédos gyümölcs között egy kifejlett harmadik is 
elférjen. A gyümölcsritkítást addig folytatjuk, amíg a kajszi- és az ősziba-
rack csonthója megkeményedik. 

A mai, modern tyúkfajták, hibridek nem kotlanak, aki azonban a magyar 
tyúkok valamely szín változatát tartja, vagy a hampshire-t, esetleg ply-
mouth-ot, azok között előfordul, ha nem is túl gyakran, hogy megkotlik 
egy-egy az állományból. Ha éppen van alátenni való tyúk- vagy kacsa-
tojás, akkor jól is jöhet a kotlás, többnyire azonban inkább csak bosszantó 
kényelmetlenséget okoz. A tyúk egész nap a tojófészken ül, nem engedi 
be a többit tojni, ő maga sem tojik, keveset eszik, veszít a kondíciójából. 
A kotló, ha azt szeretnénk, hogy minél előbb hagyjon fel a kotlással, vi-
lágos, szellős ketrecbe kell tenni, és megakadályozni, hogy bebújjon a 
sötét, meleg tojófészekbe. A hidegvízbe mártogatás veszélyezteti az állat 
egészségét, és nem is végleges megoldás. Két nap egy világos ketrecben 
többnyire elegendő, hogy az állat abbahagyja a kotlást. 
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Rózsáinkat 
metsszük meg 
ismét! 

s z e r d a 

Tünde 

2 Sohase neveljünk 
tenyésznyulat első 
fialásból! 
Csak tavaszi 
alomból neveljünk 
utánpótlást! 

c s ü t ö r t ö k 

Kármen, Anita 



Rózsáinkat — a teahibrideket és a folytonnyílókat egyaránt — ha első 
virágaik már elhervadtak, metsszük meg ismét: azonban nem túl rövidre, 
hogy a következő virágot hozó hajtás gyorsabban kifejlődhessen. A futó-
rózsák elnyílott virágait is csípjük le. A másod- illetve a folyamatos virág-
zás serkentésére öntözésükről, és tápanyagellátásukról se feledkezzünk 
meg. Legfontosabb tápanyag a kálium, de vegyes műtrágyát, pl. Fónikát 
vagy Nitrofoszkát is adhatunk, 3—4 dkg-ot négyzetméterenként. A rózsát 
és a díszcserjét védjük a levéltetvek és a darazsak kártételétől. Keresz-
tesvirágú dísznövényeinken figyeljük a káposztapoloskák megjelenését. 
Ha a sárgásvörös színű, fekete rajzolatú lárvákat vagy a kifejlett egyedeket 
észleljük, érdemes ellenük Unifosz 50 EC-vel vagy DDVP 50 EC készít-
ménnyel permetezni. Késői, őszeleji virágzásra még ültethetünk gladio-
luszt. ősszel, ha szükséges, majd takarhatjuk fóliával. Az ilyen késői ül-
tetéshez azonban nagy gumókat válasszunk, amelyek hamar kifejlesztik 
virágaikat. 

Ha egész éven át, folyamatosan fialtatják anyanyulaikat a tenyésztők, 
nem mindegy, melyik alomból választjuk ki a tenyészállatnak valót. Leg-
fontosabb szempont a szülők, a testvérek teljesítménye. Sohase neveljünk 
tenyósznyulat első fialásból. Az anyának bizonyítani kell előbb szapora-
ságát, jó nevelőképességét, nyugodtságát, rendszeretetét. A durva, hara-
pós, ijedős jószág a tulajdonságait többnyire örökíti, ezért akkor se hagy-
junk meg alóla kisnyulat, ha egyébként kiváló termelésű. Csak tavaszi 
alomból neveljünk utánpótlást. Megtévesztő lehet az őszi, tóleleji fiókák 
teltsége, szépsége. Az ilyenkor jó kondícióban lévő anyanyulak sok tejet 
termelnek, szépen nevelnek, s a kisnyulak is vastagabb bundával véde-
keznek a hideg ellen, tetszetősebb képet-mutatnak. Nem kapják meg 
azonban a hosszú nappalos megvilágítást, a napfényt, a tavaszi, nyári 
zöldtakarmányokat. Ne a vágásra szánt növendékek közül emeljük ki az 
utánpótlásra szánt nyulat. Választástól kezdve nagyobb mozgástér, bősé-
ges, vitaminokban, ásványi anyagokban, rostban gazdag, de nem hizlaló 
takarmány szükséges számára. Mindezeket nyáron, koraősszel olcsób-
ban, egyszerűbben nyújthatjuk nekik, mint télen. 
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Klotild 

A szőlő kötözése 
most már 
mindenütt időszerű. 
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Bulcsú 

— a kacsatojás * * * 

Teljes 
holdfogyatkozás. 
A fogyatkozás 
közepének 
időpontja: 13.02 
Észlelhetőség: 
Csendes-óceán, 
Ausztrália, 
DK-Ázsia 



A szőlő kötözése most már mindenütt időszerű. Úgy rendezzük el a 
hajtásokat és a leveleket, hogy minden levél a fény felé álljon. Jól hasz-
nosíthatjuk erre a használt fóliazacskókat, kiürült műtrágyászsákokat, ha 
csíkokra vágjuk. Előnyük, hogy nem vágnak bele a vesszőbe, rugalmasak 
és nem kerülnek pénzbe. 

Fejezzük be a hajtásválogatást, mert a nagyobb hajtások eltávolításával 
már feleslegesen nagy tápanyagvesztesóget okozunk. Különösen a fiatal 
szőlőket permetezzük nagy gonddal. A fürtvirágzat megnyúlásának idején 
meg kell ismételnünk a főkárosítók elleni védekezést. A kombinált hatású 
permetlébe, peronoszpóra valamint orbánc, lisztharmat és a selyemher-
nyók ellen hatásos készítményt tegyünk A sorközöket tartsuk gyommen-
tesen. 

Ez a cserebogarak rajzásának óvóben a pajorkártótel megelőzése ér-
dekében is fontos. Ilyenkor lehetőleg ne mechanikai gyomirtást végez-
zünk, mert a talajmunkával a tojások és a kis pajorok nagy részét elpusz-
títhatjuk. 

Az otthon kikeltetendő kacsatojásokat már mind összeszedtük és kotló 
vagy pózsmakacsa alá tettük, elvétve azért-akad egy-egy az udvarban 
szerte eltojva. A kacsatojás bizony rosszhírű táplálók, gyakran szalmonel-
lával fertőzött, nyersen vagy nem eléggé megfőzve, megsütve súlyos mér-
gezést okozhat. Sohase fogyasszunk tehát cukorral kikeverve, a sárgáját 
vagy krémnek, fagylaltnak elkészítve. A legalább 10 percig főzött kemény-
tojás vagy az alaposan megsütött rántotta viszont gond nélkül fogyaszt-
ható, mert a hő hatására a káros baktériumok elpusztulnak. 
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Fatime 

A paradicsomot 
fejtrágyázzuk 
pétisóval. 
Másodterményként 
neveljünk rövid 
tenyészidejű 
káposztafajtákat is. 

h e t f o 

Szentháromság 

Nemcsak 
vérfrissítés céljából 
vásárolunk nyulat, 
hanem azért is, 
hogy javítsuk saját 
állományunkat. 

Norbert 



A fűtött fóliasátorban, ha a harmadik és negyedik virágfürt is kifejlődött, 
a paradicsomot fejtrágyázzuk négyzetméterenként 2,5 dkg pétisóval. A 
második fejtrágyázást a nyolcadik virágfürt kialakulása után adjuk. 

A fűtetlen fóliasátorban a paradicsomot most már heti két alkalommal 
öntözzük a déli órákban. A folytonos növekedésű fajtákról az alsó fürtök 
alatt szedjük le a leveleket. A paprikát az érés idejében szedjük. 

A szabadföldön az uborkát ne kapáljuk, ha már levelei teljesen fedik a 
talajt, de öntözzük kb. 20 milliméter vízzel. Késői karalábét vethetünk még 
hidegágyba. Szentesi tartós fajtából, 2 g magot négyzetméterenként. Má-
sodterményként neveljünk rövid tenyészidejű vörös- és kelkáposztafajtá-
kat is. Vöröskáposztából a Topáz, a Szentesi vörös, a Koppenhágai, kel-
káposztából a Szentesi korai a Futár fajtát vessük. 

Nemcsak vérfrissítés céljából vásárolunk nyulat, hanem azért is, hogy 
nagyobb termőképességű állattal javítsuk saját állományunkat. A tenyész-
állatvásárlás nem mentes a kockázattól. Az új állat betegségeket hurcolhat 
be telepünkre. Lehetséges, hogy б maga nem is beteg, az б szervezete 
esetleg ellenálló azokkal a kórokozókkal szemben, amely a többi nyulat 
megbetegíti. S mindez fordítva is lehetséges. Saját állományunk — a rájuk 
veszélytelen baktériumlárvával betegítheti meg az új nyulat. Ezért csak 
akkor vásároljunk, ha feltétlen szükség van rá, és akkor is csak bakot. Az 
anyanyulak szervezete lényegesen nagyobb igénybevételnek van kitéve, 
könnyebben megbetegszik, elpusztul. Anyanyúlnak még akkor is jobban 
beválnak a saját nevelésű, helyhez szokott állatok, ha genetikai képessé-
gük jóval gyengébb az újonnan vásároltnál. 
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7 Rajzanak а 

kaliforniai pajzstetű 
lárvái. 

k e d d 
Róbert 

Elkülönítő re az 
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Rajzanak a kaliforniai pajzstetű lárvái. Ezért fő gazdanövényeit (az al-
mát, a körtót, a birset, a köszmétét, a ribiszkét, a málnát, a cseresznyét) 
okvetlenül védenünk kell. A permetezőszerek közül a Safidon 40 WP, a 
Sumithion 50 EC, a Satox WSC, a Neoron 500 EC, Apolló EC, a Metation 
50 EC, a Nexion 25 WP, a Bi 58 és a Sinoratox 40 EC hatásos ellene. 

A cseresznyeszedés idején vigyázzunk, ne törjük le a friss ágrészeket. 
A fertőzött gyümölcsöt ne dobjuk le a fa alá, összegyűjtve mielőbb sem-
misítsük meg. A közópkésőn és későn érő, a cseresznyelégy által legin-
kább veszélyeztetett cseresznye és meggyfákat még okvetlenül perme-
tezzük a 3 nap várakozási időt igénylő Decis 2,5 EC-vel ós a monilia 
kártevőt csökkentő Orthociddal. 

A málna elvirágzását követően a vesszőfoltosságok ós a vesszőszú-
nyog ellen szükséges, főleg a vesszők alsó harmadát lepermetezni. A 
kombináit hatású permetlébe Orthocidot és Bi 58-at tegyünk. 

Nemcsak a frissen vásárolt állatokat kell néhány napig külön ólban, 
ketrecben, sőt ha lehet, külön légtérben elhelyezni. Elkülönítőre az állat-
tartás során bármikor szükség lehet. Az állattartó épületek kialakítása, 
berendezése során feltétlenül szánjunk egy kisebb helyiséget az esetleg 
előforduló beteg állatoknak is. Nemcsak azért, mert ha fertőző betegségről 
van szó, a többi is elkaphatja, hanem azért is, mert a beteg állatnak nyu-
galomra van szüksége, nagyobb a gyógyulási esélye, ha megóvjuk társai 
lökdösődésétől, tiprásától. Az egyedi elhelyezés során nagyobb figyelem, 
gondoskodás jut neki, esetleg több alom, a többiektől eltérő takarmány. 
Kezelésük, állatorvosi ellátásuk is könnyebben megoldható akkor, ha nin-
csenek az egészségesek között meghúzódva a sarokban. 

Az elkülönítésnek — különösen fertőző betegség esetén — csak akkor 
van értelme, ha az elkülönítőben más takarító eszközöket használunk, 
mint az egészséges állatoknál. A takarmányt ne az elkülönítőn keresztül 
hordjuk az egészségeseknek, ós a beteg állattal való foglaikozás után 
mossunk kezet, s lehetőleg csizmát is. 
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A szamóca illatos, ízes gyümölcseit kocsányukkal együtt csípjük le, ne 
tépjük — a tőről. Csak száraz gyömölcsöt szedjünk, mert a nedves igen 
gyorsan romlásnak indul. A szamóca nem utóérő gyümölcs, tehát teljes 
érésben kell szüretelni. 

A jól berakódott alma- és körtefák terméseit is célszerű megritkítani. A 
gyümölcskezdemények egy csomóban növekednek. Egy-egy csoportból 
legfeljebb két-három gyümölcsöt neveljünk fel, a legfejlettebbeket meg-
hagyva. A gyümölcsritkításhoz ollót használjunk, így a megmaradók sem 
sérülnek meg. 

A sövény és termőkaros orsó típusú fák ágait ismét vizsgáljuk át, és a 
lekötéseket újítsuk meg. Ügyeljünk arra, hogy a lekötött vesszők ne ha-
joljanak meg ívesen, mert az ív legmagasabb pontjáról rendszerint igen 
erős, de a termőrügyeket nem fejlesztő vesszők törnek elő. Ezeket — ha 
már megjelentek — a vízhajtásokhoz hasonlóan,arasznyira vágjuk vissza. 

Ha nem túl esős a június, megkezdhetjük a szénabetakarítást. Rétekről, 
kaszálókról, telepített gyepekről vagy lucernaföldről gyűjtsünk télrevaló 
szénát, az árokpartok, töltések fűtermése is megfelelő, az útszélekről vi-
szont ne takarítsuk be a fűtermóst, bármilyen gazdagon kínálja is magát, 
mert ez a kipufogógázokból származó ólommal szennyezett. Ha szellős 
szín alatt, naptól védve szárítjuk meg a zöld füvet, a széna gyönyörű zöld 
marad, bár kétségtelenül lassabban szárad, és többszöri átforgatást igé-
nyel. Az ilyen széna rendkívül gazdag karotinban (az A-vitamin elővita-
minjában) viszont alig van benne D-vitamin. A napon szárított széna gyor-
san szárad, kevésbé lesz tetszetős színű, fakó sárgászölddé válik, 
karotinban szegény, D-vitaminban viszont gazdag lesz. Ha a széna meg-
barnul, sötét színű lesz, az azt jelenti, hogy megázott, kilúgozódott, érté-
kének nagy részét elvesztette. Az ilyen szénçi akkor is csak inkább alom-
nak jó, ha nem penészes, nem dohos. Ha pedig még meg is penészedik, 
akkor legfeljebb a komposztdombon hasznosulhat, még alomnak sem 
megfelelő. 

A nyúl különösen érzékeny a penészfélékre, eléje véletlenül se kerüljön 
ilyen széna. A kérődzők ellenállóbbak ezzel szemben, de. náluk is emész-
tési, ós szaporodási rendellenességet okoz a penészes takarmány. 
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A terméssel megterhelt kajszifák lehajló ágait támasszuk alá villáska-
rókkal. Az őszibarackfákat több jelentős kártevő: a keleti gyümölcsmoly 
hernyói, a kaliforniai és a szilvapajzstetű lárvái, a hamvas őszibarack le-
véltetvek és takácsatkák ellen szükséges ismét permetezni. Az együttes 
védekezést Bi 58-cal vagy Safidon 40 WP-vel oldjuk meg. /А lisztharmattal 
veszélyeztetett helyeken tegyünk a permetlébe Kén 800 FW-t, vagy Ka-
raghane FN-57-et. A kajszit ós a mandulát a keleti gyümölcsmoly, a 
pajzstetvek a gnomónia és a varasodás ellen, a szilvát és a ringlót a 
szilvamoly a takácsatkák ós a levélbetegsógek ellen Safidon 40 WP, vagy 
Bi 58 és Zineb vagy Orthocid szerkombinációval permetezzük. A törzset 
is kezeljük kéregmoly ellen. 

A baromfiudvarból nem hiányozhatnak a gyöngyösök sem. Mivel a 
gyöngytyúk sok vad, ősi tulajdonságát megőrizte, sokan azt tartják, csak 
tanyára való, pedig zárt udvarban is jól felnevelhető. Ha volierben tartjuk, 
nem kell félnünk attól, hogy elrepül, ós nem tudjuk megfogni. 

A naposállatokat infra alatt, fűtött helyen kezdjük nevelni, ha már meleg 
van, dobozba vagy ládába szedve, hosszabb-rövidebb időre kirakhatjuk 
őket a napra vagy fólárnyékba. Más naposállatokkal ne tegyük össze őket, 
mert agresszívek, kemény csőrükkel véresre csipkedik főleg a kiscsibe és 
a pulykapipe karmait. 

Kezdetben nedves kukoricadara, majd főtt tojás, túró az eledelük, de 
nevelhetők csibeindító, majd nevelőtápon is. Finom kavicsot, apróra vágott 
zsenge csalánt, zöld lucernát, vitaminkészítményeket és zeovitot is kap-
janak. Amikor már kitollasodtak, adhatunk nekik szetnes búzát, vagy 
egyéb szemes takarmányt, zabot, árpát, napraforgót, szemes kukoricát. 

A gyöngytyúk ízletes csemege, sokféleképpen elkészíthető, levesnek, 
vadasan, sütve, főve és gulyásnak is. 
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A vegyszeres kezelések során okvetlenül meg kell akadályozni, hogy 
a szerek élelmiszerbe, takarmányba, ivóvízbe, álló- vagy folyóvízbe jus-
sanak. 

A megmaradt permetlevet a növényvédőgép mosásánál felhasznált vi-
zet nem szabad csatornába, árokba, kútba vagy patakba önteni. Ha a kert 
területe meghaladja a 400 négyszögöl nagyságot ós folyó, patak, tó, ha-
lastó partján fekszik, nem szabad a vízparttól számított 200 méteres parti 
sávban „halakra veszélyes" növónyvódőszert használni. 

A növény védőszerek többsége erős méreg. A munka megkezdése előtt 
ezért ellenőrizzük a kijuttatásához szükséges permetező- vagy porozó-
gépet. 

A tejet általában naponta egyszer szállítják el, s ilyenkor nyáron bizony 
gondot jelent a hűtés. Ha csupán rövid ideig — legfeljebb 24 óráig — 
tároljuk a tejet, akkor 12°C-ra elegendő hűteni, hosszabb ideig, több napig 
való tárolása esetén +2°C-on tárolhatjuk. Annál eredményesebb a hűtés, 
minél rövidebb idő alatt éri el a tej a kívánt hőmérsékletet. A legegyszerűbb 
megoldás, ha a kannákat hideg vízbe állítjuk és felületüket hideg vízzel 
permetezzük. A módszer előnye, hogy nincs szükség külön hűtőre, hát-
ránya, hogy a kannák közepén lévő tej lassan hűl ki. Időnkénti keverge-
téssel ezen segíthetünk. A lehűtött tejet pincében, veremben tárolhatjuk 
szállításig. Az igazi megoldás persze a tejhűtő tartály beszerzése lenne, 
de sajnos erre már csak azért sincs mindenhol lehetőség, mert még villany 
sincs minden tanyán. A tej eltarthatóságát a kannák különösen alapos 
tisztántartásával is elősegíthetjük. 
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A magasabb évelők közül az elvirágzott szarkaláb, zergebogár, küllőrojt 
szárát, ha 15 cm-re a föld felett visszavágjuk, új hajtásokat nevelnek, és 
kellő gondozás mellett, kedvező időjárásban előfordul, hogy még egyszer 
virágoznak. 

Az alacsony évelők közül a gyeppótlók legyökeresedő hajtásaikkal ter-
jednek. Ha nincs elegendő helyünk, ne hagyjuk a többi rovására terjedni 
őket, inkább vágjuk le a felesleges hajtásrészeket, és gyökereztessük meg 
a hobbiházban vagy a hidegágyban. 

Az iriszfélék fő virágzási ideje ez a hónap. Aki kedveli a növényeket, 
virágzás után szaporíthatja őket tőosztással. Az apró szaporulatot egy 
évig cserépben vagy szaporítóládában neveljük. 

A nedves, meleg június kedvez az élősködők elszaporodásának. A toll-
atkák állandóan a galambon élősködnek, nem hagyják el a gazdaállatukat. 
Kizárólag a tollat károsítják, a toll állományát, nedveit fogyasztják. Ennek 
következtében a fertőzött galamb tolla fénytelen, töredezett, kusza lesz, 
annak ellenére, hogy a galamb a szokásosnál lényegesen több időt tölt 
tollászkodással. 

A tollatkák mozgása nyugtalanítja, zavarja a galambot, ezáltal romlik a 
takarmányértékesítése, azonban az életet a tollatkák nem veszélyeztetik. 

Többféle tolltetű is károsítja a galambot. Többnyire csak a tollon élős-
ködnek, van köztük azonban a bőrbe fúródó, vért szívó faj is. A tolltetvek 
gyorsan szaporodnak, de rövid életűek, legfeljebb egy hétig élnek. A ga-
lambokat nyugtalanítják, a vért is szívók senyvessé, vérfogyottá teszik. 
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Karós művelésű szőlőben a hajtások kb. 90 cm-es magassága esetén 
már a második kötözés is időszerű. Ez szorosabb legyen, mint az első. 
A magas művelésű tőkék lelógó, kiszabadult hajtásait igazítsuk a drótok 
közé. 

A virágzás idején elengedhetetlen a szürkerothadás fertőzésének meg-
előzését szolgáló védekezés. Ezért a peronoszpóra ellen olyan szerrel 
(Ortho-Phaltánnal) permetezzünk, amely ellene is hatásos. Tegyünk a 
permetlóbe lisztharmat elleni szert (Kén 800 W-t vagy Karatnane FN-57-
et). Lisztharmat elleni készítmények közül a Chinoin Fundazol 50 WP a 
szürkepenószt is pusztítja. Nedves időben porozással is védekezhetünk. 
Az Ortho-Phaltán porozó a szürkepenész ós a peronoszpóra, a Dithane 
D-8 porozó, a peronoszpóra ós az orbánc ellen hatásos. A felsorolt sze-
rekből 17—28 dkg szükséges 100 négyezetméter nagyságú területre. 

A vörös madártetű atkák szabad szemmel még épp hogy látható tojás 
alakú atkák, amelyek a galamb vérét szívják. Jóllakottan vörös színűek — 
innen a nevük is. Nyáron gyorsan, hatalmas tömegekben szaporodnak el, 
ellepik a galambot, mozgásukkal, szivogatásukkal zavarják azt, vórfogyot-
tá teszik, esetleg el is pusztítják. 

Téien hidegben szaporodásuk lelassul, esetleg abba is marad. Fejlő-
dési alakjai 4—5 hónapig is képesek koplalni, az ól pihentetése ezért nem 
elegendő védekezés ellenük. 

Az óvantagok a galambház falának repedéseiben, az alomban élnek 
megbújva, és rendszerint éjjel keresik fel a galambot. Lárváik és a kifejlett 
óvantagok is vórszívók, jelentős mennyiségű vért képesek elfogyasztani, 
ezért kis számban is veszélyesek az állományra. 

Behurcolásuk többnyire fertőzött galamb vásárlásával történik. Nehéz 
kiirtani, ezért arra kell törekedni, hogy ne tudjanak megtelepedni, tehát ne 
legyenek a galambházak falán, a fészken repedések, takaríthatatlan, fer-
tőtlen íthetetlen zugok. A galambházat rendszeresen, ha mód van rá, ége-
téssel fertőtlenítsük. Fából készült berendezési tárgyak esetén ditrifonos 
permetezéssel pusztíthatjuk el az óvantagokat. 
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A fűtetlen fóliasátorban is kezdődik a paradicsom érése. Ha elegendő 
kifejlett, de zöld bogyó van a töveken, akkor a színesedés etilén-gáz ke-
zeléssel gyorsítható. A fűtött fóliasátorban már befejeztük a termelést. 

Szabadföldön a folytonos növekedésű paradicsomot fattyazzuk és kö-
tözzük a karókhoz. Csapadókhiány esetén 25—50 milliméter vízzel öntöz-
zük. A paprikát fejtrágyázzuk, négyzetméterenként 1,5 dkg pétisót, 0,5 
dkg szuperfoszfátot szórjunk ki, majd alaposan öntözzük be. 

A helybevetett spárgatök első terméseit szedhetjük. 
A közepes tenyészidejű vöröskáposzta palántáit ültessük ki 50x50 cm-

es tórállásba. A korai fejes, kel- ós vöröskáposzta szedése már folyama-
tosan tart. Szabadföldi palántaágyba másodterménykónt neveljük e növé-
nyek palántáit. A fejlődő karfiol rózsáit védjük a tűző naptól, egy-két 
levelének a rózsára törésével. A felső levelek összekötözése szintén al-
kalmas árnyékolásra. A napégett rózsák megbarnulnak. 

Védjük a melegtől a nyulakat. A nyári meleg veszélyesebb a nyulakra, 
mint átéli hideg. Különösen a rövid fülű, jó húsformájú, jó kondíciójú állatok 
szenvednek a nagy hőségtől. Ilyenkor nemcsak a fiatalok növekedése 
lassul, csökken a bakok párzási készsége és az anyanyulak ivarzása is, 
sőt könnyen hőgutában el is pusztulhatnak az állatok. Gondoskodni kell 
tehát zárt épületben a fokozott szellőztetésről, a napnak leginkább kitett 
épületrészek árnyékolásáról, a naponta többszöri hűvös ivóvízzel való el-
látásukról. A melegben az állat többet iszik, ürít, tehát a sószükséglete is 
nagyobb. Ha lehetőség van rá, a szemes- és táptakarmány egy részét 
helyettesítsük lédús vagy zöldtakarmánnyal. Gyakrabban kell takarítani is, 
a trágyából ugyanis a melegben intenzívebben szabadul fel az ammónia. 
Az épület tetejének és padozatának fellocsolásával javíthatunk a helyze-
ten. Ha frissen született kisnyulak vannak, a tépett szőr egy részét el lehet 
távolítani róluk. Ezt a szőrt száraz, szellős helyre eltehetjük, s télen pó-
tolhatjuk vele az alom szőrtakaróját. 
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Gyümölcsösünkben érdemes azt az almamoly életmódjából adódó le-
hetőséget kihasználnunk, hogy a kifejlett hernyók védett helyet keresve 
szívesen bebábozódnak a fák törzsére helyezett ún. almamolyfogó övek-
be. Az almamolyfogó övet hullámpapírcsíkból készítsük és spárgával vagy 
raff iával erősítsük fel. Hetenként, 10 naponként cseréljük. A kártevőt tar-
talmazó íveket összegöngyölve égessük el. A zöldségfélék betakarítását, 
szedését követően alapvető növényvédelmi munka a fertőzött, kártevők 
fejlődési alakjait tartalmazó növényi részek összegyűjtése ós megsemmi-
sítése. Az összegyűjtött, fertőzött növényi részeket ne dobjuk a komposzt-
telepre! 

A melegben intenzívebben párolog a vizelet az istállóban, jobban érez-
zük az ammónia szagát annak ellenére, hogy ilyenkor az ajtók, ablakok 
is nyitva vannak ós állandóan szellőztetünk. Az ammónia nemcsak a mi 
szemünket csípi, az állatokét is, akik állandóan az istállóban élnek. Ettől 
megkímélhetjük őket, hiszen a rendszeres takarításon kívül hatékony ké-
szítmények is rendelkezésünkre állnak. Az alomszagtalanító Zeolitos ké-
szítmény vagy például a szuperfoszfát az almon, a trágyaaknában szét-
szórva megköti a szagot, használata tisztább levegőt eredményez. 
Ugyancsak ezek használata indokolt ilyenkor a prómesállattelepeken, a 
kölykök leválasztásáig igyanis minden mozgást korlátozni kell az állatok 
nyugalma érdekében, s a takarítást ritkábban végezzük. A ketrecek alját 
gazdagon szórjuk be Zeolittal vagy szuperfoszfáttal, hogy csökkentsük a 
kellemetlen szagokat. 
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Megkezdhetjük a 
borok harmadik 
fejtését. 
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Keresztelő Szent János születése 

Iván 



A fiatal, újonnan telepített szőlőt nagy figyelemmel gondozzuk. Ha több 
hajtás fejlődött, csak a két legerősebbet hagyjuk meg. A fejlődő oldalhaj-
tásokat 2—3 levélre csípjük vissza. A virágzást követő nedves, csapa-
dékos, meleg idő esetén főleg a peronoszpóra ós a szürkerothadás ellen 
kell permetezni, illetve nedves, harmatos felület esetén porozóval porozni. 
Száraz, meleg időjárás esetén viszont főként a lisztharmat ellen kell vé-
dekezni. 

Megkezdhetjük a borok harmadik fejtését. Ezt mindig zártan végezzük. 
A bort alaposan kitisztított, egy-két g/hliter azbesztkónnel fertőtlenített hor-
dóba öntsük. 

A kiscsikó három-nógyhónapos koráig anyjához kötve mozoghat, mi-
közben anyja dolgozik. Ez a csikó mozgatásának csak egy része lehet, 
szüksége van ugyanis szabadabb, kötetlenebb mozgásra is. A kistermelő 
lovának, csikójának aligha jut több, egy nem túl tágas karámnál, ezért 
más mozgási lehetőségről is kell gondoskodnunk. A futószárazás kínál-
kozik szinte egyetlen lehetőségként, amellyel a későbbi teljesítményt, 
edzettséget megalapozhatjuk. A futószárazás nem fárasztás. Nagy figye-
lemmel és gondoskodással végezzük, minél fiatalabb a csikó, annál na-
gyobb átmérőjű körön dolgozzunk. Ügyeljünk arra, hogy a csikó mindkét 
kézre ugyanannyit menjen, mert a körön való munka belső lábait jobban 
igénybeveszi, mint a külsőket. Változtassuk gyakran a futószár hosszát 
is, ezzel is némi változatosságot nyújtva. Az ilyen munka során kialakít-
hatjuk jó kapcsolatunkat a csikóval, nem pótoljuk azonban az egy-két 
éves ménesi tartást. Ha van lehetőségünk rá, ne sajnáljuk a költséget 
ménesbe kiadni a csikót. Megéri. 
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s z o m b a t 

Vilmos 

Kezdjük kiültetni a 
nyári termesztésre 
szánt 
karfiolpalántákat. 

Termékenyítsük a 
kocákat! 

VASÁRNAP 

János, Pá! 



A görögdinnye indáit rádobott, nedves földdel rögzítsük. Metszeni nem 
szabad. A palántázott uborkát rendszeresen, egy-két naponként szedjük, 
ezzel a minőséget javítjuk, s nagyobb hozamot érhetünk el. A terméseket 
ne szakítsuk, hanem éles késsel vágjuk le. Szedés után 15—20 milliméter 
vizet adjunk. Másodterményként kezdjük vetni a közepes tenyészidejű 
karalábét. Kezdjük kiültetni a nyári termesztésre szánt karfiolpalántákat. 
Mindig ültethetünk még bimbóskelt, ós másodtermesztésre bokor ós ka-
rósbabot. A bokorbab fajtákat 40 cm sortávolságra, a karósbabot (Juliskát, 
Preisgewinnert) 70x70 cm-re letűzött, négykarós gúlák tövébe vessük, 
karónként három fészekbe 8—10 magot. 

Termékenyítsük azokat a kocákat, amelyektől már elválasztottuk a kis-
malacokat. Az ivarzás leggyakrabban hajnali 4—9 között ós este 19—22 
óra között kezdődik. A koca ivarzásakor többet mozog, csökken az étvá-
gya, megváltozik a hangja és a pérája bővérűvé válik. Búgatni az ivarzás 
csúcspontján érdemes, a peteleválást megelőzően mintegy 15 órával. Ezt 
úgy állapíthatjuk meg, hogy a koca ilyenkor jól tűri az úgynevezett lovagló 
próbát. A lovagló próba során üljünk rá a sertés ágyóktájára, s ha ezt 
elviseli, megáll, farkát félrehúzza, akkor az ideális időponthoz érkeztünk 
a termékenyítésre, vagy a búgatásra. 
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Kúszónövényeink 
fejlődő hajtásait 
támasztékhoz, 
rácshoz kell 
igazítani. 
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Az ivarzó nőstény 
nem menekül a 
bak elől. 

k e d d 

Levente, Irén 



Kúszónövényeink gyorsan fejlődő hajtásait időnként a támasztékhoz, 
rácshoz kell igazítani. Ha nincs még támasztókunk, sürgősen készítsük 
el, mielőtt még a hajtások összekuszálódnak vagy legyökeresednének a 
földben. Egyik ilyen kedvelt kúszónövény a Lathryrus, amely korán virág-
zik, s ha az elhervadt virágokat lecsípjük, ismételt virágzásra serkenthet-
jük. Az örökzöldek ós a tavasszal ültetett növények sok vizet igényelnek, 
ós ugyancsak vízigényesek az egynyári virágok is. Eredményesebb, ha 
ritkán, de alaposan, mintha többször, sok vízzel öntözünk. Utána, amint 
megszikkadt a talaj, lazítsuk fel. 

A gyep most is ad munkát, rendszeresen öntözzük, nyírjuk szükség 
szerint. Előtte azonban a gyomokat mindig szedjük ki. Tápanyagként ön-
tözés előtt esetenként 1 dkg pétisót szórjunk ki egy négyzetméter területre. 

Egyre több helyütt találkozni a bakketreceknek a többitől eltérő kiala-
kításával. Néhol kör alapterületű ketrecet készítenek neki, olyan megfon-
tolásokból, hogy a nőstény ne tudjon elbújni valamelyik sarokba előle. 
Nem átgondolt megfontolás ez. Az ivarzó nőstény nem menekül a bak 
elől, nem bújik sehová. Néhány ismerkedő mozdulat után felveszi a bakot, 
párzik vele, anélkül, hogy különösebb hajszára kényszerítené. Amelyik 
nem így viselkedik, az nem ivarzik, vagy még nem érte el a párzásra való 
optimális időpontot. Ilyenkor valóban elmenekül a bak elől, de nem oldja 
meg a problémát az sem, ha megakadályozzuk ebben, mert hiszen nincs 
elég érett petesejtje, nincs ami megtermékenyüljön. 
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A hobbiházban 
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Pá! 



A hobbiházban elvethetjük a jövő évben díszítő kétnyári virágok — 
harangvirág, árvácska, nefelejcs — magját. A magvetést öntözzük be 
0,3%-os Zinebbel, a csírapusztulás megakadályozására. Felszedhetők a 
virághagymák. Kiskertben nem szükséges minden évben bolygatni őket, 
ha azonban a helyre szükségünk van, vagy szaporítani akarjuk, akkor 
szedjük fel a hagymákat. Ne várjuk meg, amíg a szár teljesen elszárad. 
Amint a hagyma héja barnulni kezd, felszedhető és száraz, szellős helyen 
tárolható, miután gondosan átválogattuk és a fertőzéseket eltávolítottuk. 
A felszedést a korán virágzókkal; nárcisszal, krókusszal kell kezdeni, mert 
ezek hajlamosak a visszagyökeresedésre, ós ha ez megtörtént, akkor már 
jobb, ha földben maradnak. 

A szemestakarmányokat darálva adjuk a sertésnek, baromfinak, mert 
így jobban értékesülnek. Nem mindegy azonban, hogy milyen finomságú 
a dara. Ha túl lisztes, csirizesedik az állat szájában, rátapad a szájpadlá-
sára, gyomorfekélyt, sőt mivel erősen porlik, belélegezve tüdőgyulladást 
is okozhat. Az 1 mm-es szemcseméret a legjobb. A garnulátumoknak az 
állat nagyságához kell alkalmazkodni, ha túl nagy a granulátum, nem fór 
bele az állat szájába, egy részét elharapja, a többi leesik, és azt már nem 
veszi fel, kárba vész. Kitűnő példa erre a nyulak számára gyártott táp. A 
nyulak a 3 mm átmérőjű tápot hasznosítják jól, az 5 mm átmérőjűből sokat 
pocsékolnak. 
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Ottó 



Végezzük el a szőlő hónaljazását (kacsozást), vagyis a levelek hónal-
jában képződött hajtásokat csípjük vissza. Régebben ezeket tőből eltávo-
lították. A legújabb tapasztalatok szerint azonban a hónaljhajtások jelen-
léte serkenti az asszimilációt, az áttelelő rügyek kifejlődését, a fürtök 
fejlődését. Ezért csak 2—3 levél felett csípjük vissza őket. Ellenőrizzük a 
kötözéseket és javítsuk ki a hibákat. A letermett 3 évesnél idősebb sza-
mócaágyásokat ássuk fel, a töveket hordjuk a komposztra, a talajt pedig 
fertőtlenítsük Basudin G vagy Basomid kiszórásával és bemunkálásával. 
A szamóca ostorindái és gyökeres palánták számára készítsünk félárnyó-
kos helyen, alaposan elmunkált tápanyagban gazdag talajon erősítő isko-
lát. A palántákat egymástól 25 cm-re lévő sorokban, 10 cm tőtávolságra 
ültessük el, rendszeresen permetezzük és öntözzük. 

Annak ellenére, hogy viszonylagos olcsósága ós egyszerű tisztántar-
tása miatt elterjedt a kistermelők portáin is, nem jó megoldás a betonpa-
dozat semmilyen állatnak sem. Először is rendkívül rideg, kemény. À be-
tonon járó állat lába előbb-utóbb tönkremegy. Tenyészállatot tehát 
különösen óvni kell tőle. A hibája az is, hogy hideg. Télen sugározza a 
hideget. Ezt bőséges almozással csökkenthetjük ugyan, a szalmában sin-
csenek azonban bővében a termelők. Az újonnan létesített istállókban, 
állattartó épületekben részesítsük előnyben a fát, a téglát, a bitument. 



A másodlagos 
károkat idejében 
végzett 
permetezéssel 
idejében 
csökkenthetjük. 

v a s á r n a p 

Kornél 

4 
— a jó ivóvíz 
Moslékolás vagy 
az abrak nedves 
etetése esetén is 
szükségük van a 
vízre az állatoknak. 

h é t f ő 

Ulrik 

3 



óvatosan szedjük a málnát, hogy a termések ne essenek szét. A szét-
hullott „gyűszűket" préseljük ki és málnalevet készítsünk belőle. 

Ebben az időszakban gyakori a jégeső és a jégverés, amely a kisker-
teket sem kíméli. A másodlagos károkat (gyümölcsrothadást, sebfelületek 
fertőzését) idejében végzett permetezéssel idejében csökkenthetjük. 

Fogyasztásra érett már a késői nagygyümölcsű cseresznye, a pándi-
meggy, ós a legkorábbi körték (Árpával érő, Arabitka). Ezek a körtefák 
nagy termetűvé nőnek, mégis ajánlatos kézzel szedni a gyümölcsöt, mert 
a rázás sok kárt okoz a következő évi termést adó termőrészeken. 

A takarmány akkor hasznosul jól, ha elegendő vizet is vehet magához 
a jószág. A jó ivóvíz hűvös, 12—14°C-os, tiszta, mellékíztől mentes. Sem 
a hideg, sem a langyos vízből nem iszik kellő mennyiséget az állat. Nyáron 
nagyobb a vízfogyasztás, az állatok gyakrabban isznak. Gondoskodjunk 
ezért naponta többször friss ivóvízről. Az itatókat is többször kell takarítani 
ilyenkor, mert az állatok szájáról a vízbe került takarmánytól a melegben 
hamar megromlik a víz. 

Moslékolás vagy az abrak nedves etetése esetén is szükségük van a 
vízre az állatoknak, még akkor is, ha a moslék vagy a nedves dara tény-
legesen tartalmaz annyi folyadékot, amennyire az állatnak szüksége van. 
A tiszta, hűvös, jóízű ivóvíz elengedhetetlen az állat komfortérzete szem-
pontjából, az mással nem helyettesíthető, hiányában romlik a takarmány 
értékesítése, csökken a napi súlygyarapodás. 
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A permetezések, porozások végrehajtását követően égessük el a ki-
ürült növónyvédőzacskókat. Az üvegeket vagy fémedényeket ássuk el. 
Még kimosva se használjuk ezeket más célra, és ne dobjuk a szemétbe 
sem. 

A mérgezőszerrel kezelt területre tegyük ki a „Vigyázat méreggel ke-
zelve" feliratú táblát. 

Kerti növényeink vetése, ültetése, telepítése előtt érdemes a talajlakó 
kártevők — főleg a cserebogárpajorok ós a drótfórgek egyedszámát meg-
állapítanunk. Ilyenkor a terület nagyságától függően 1—5 db 1 négyzet-
méter nagyságú gödröt ássunk. A belőlük kiszórt földet gondosan átmor-
zsoljuk, ós megállapítjuk a talajlakó kártevők egyedszámát ós fejlettségét. 
A fertőtlenítést már egy-két lárva/m2 esetén érdemes végrehajtani. 

Megkezdődött az aratás, s vele a legjobb alomanyag, a szalma begyűj-
tése. A MÉM állásfoglalása szerint szalmát elégetni nem szabad, a tarló 
is csak indokolt esetben ós csak az agrokémiai állomások előzetes enge-
délyével, a biztonsági rendszabályok betartásával gyújtható fel. A kister-
melők, ahol lehetőség van rá, a kisbálás szalmát válasszák, mert nagyobb 
az esélye, hogy szárazabb, penésztől mentes, ós idegen anyag nem ke-
veredett bele. A frissen begyűjtött szalmát védjük az esőtől, mert a pené-
szes alom többet árt, mint használ. 
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A karós művelésű 
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A karósművelősű szőlőben szükség van a harmadik kötözésre is. Most 
már erősobben kötözzünk, mert a fürtök fejlődésével a kötözésnek majd 
nagyobb terhet kell megtartani. Ezzel egyidőben vágjuk el az aggatáskor 
— az első kötözés alkalmával — használt kötözőanyagot. A kordonmű-
velésű szőlők hajtásait igazítsuk vissza a huzalpárok közé, vagy erősítsük 
a drótokhoz. Rendszeresen ápoljuk a zöldoltásokat. A megeredtek hajtá-
sairól törjük ki az oldalhajtásokat. A nemes részt pedig kössük a karóhoz, 
nehogy a szél letörje. 

Továbbra is irtsuk a gyomokat, a talajt sekély kapálással lazítsuk. 
A változó, ós meleg időjárás különösen kedvez a lisztharmat gyors 

terjedésének, ezért gyakran és alaposan ellenőrizzük a tőkéket és időben 
védekezzünk. 

Az utóbbi három évtizedben, amióta egyre gyakoribbá vált a kullancsok 
okozta, gyakran halálos kimenetelű súlyos betegség, az agyvelőgyulladás, 
óvatosabbak vagyunk, meglehetősen tartunk ettől az apró élősködőtől. 

A kullancsok aktivitása, vérszívó tevékenysége áprilistól júliusig foko-
zódik, majd lassan csökken, de még októberben is előfordul. Legfertőzöt-
tebb területeink Veszprém, Somogy ós Zala megye. 

A vírust elsősorban a fertőzött kisrágcsálók — egerek, pockok — ter-
jesztik, háziállatok csak elvétve betegszenek meg, így a nyers tej is csak 
kivételesen okozhat betegséget. A megelőzés érdekében erdőben, bozó-
tos helyen lehetőleg zárt ruhát hordjunk. Ha bőrünkben kullancsot találunk, 
mielőbb távolítsuk el, helyét jóddal fertőtlenítsük. Ilyen esetben sem kell 
azonban pánikba esnünk: a kullancsok mindössze 1—5 ezreléke fertőzött, 
s a fertőzött kullancsból a vírus csak 4—6 óra múlva jut ki a bőrbe. 
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A rózsák tápanyagpótlását most már fejezzük be, különben őszig a 
hajtások nem érnek be kellőképpen. Az egyszer virágzó kúszórózsáról az 
elvirágzott hajtásvégeket metsszük vissza. Most már szemezhetünk alvóra 
rózsát, vagy más díszcserjét. Az oltott vagy szemzett nemes orgona- ós 
más díszcserjók tőből kihajtó vadhajtásait időnkónt távolítsuk el, hogy ne 
vonják el a tápanyagot a nemes növény elől. 

Áz íriszeket is szaporíthatjuk ebben az időszakban. A tövek szétülteté-
sekor a gyökérzetet és a levélzetet is egyharmadával kurtítsuk vissza. 

Aki állatokat tart, annak nincs felhőtlen ünnepe, pihenőnapja, az álla-
tokat vasárnap, karácsonykor és húsvétkor is meg kell etetni, ki kell taka-
rítani az óljukat. Mégis előfordul, hogy az állatokat tartó család is elutazik 
egyszer-egyszer, s meg kell oldani, hogy állatainkat olyankor mások gon-
dozzák. Csak olyan családtagokra, barátra bízzuk jószágainkat, akiben 
teljesen megbízunk, hogy utasításainknak megfelelően jár el, és akit az 
állatok is ismernek. Gondoskodjunk róla, hogy a mienkhez hasonló ruhá-
ban, sapkában, fejkendőben lépjen közéjük, s a munkafolyamatok sor-
rendje is ugyanaz maradjon, mint amit nálunk az állatok megszoktak. Ha 
ki kell hajtani őket valahová, akkor a megszokott útvonalon, a megszokott 
sorrendben történjen a kihajtás. 
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Kezdjük meg a sövénygyümölcsfák hajtásainak zöldválogatását. A váz-
ágakon sűrűn álló, a rossz irányba növekvő, valamint az ikerhajtásokat 
távolítsuk el tőből. így lazább, jobban besugárzott koronákat nyerünk, 
amelynek hajtásai őszig jól beérnek és rügyeik a téli hideget is jobban 
elviselik. 

A málnatövek aljából előtörő sarjakból csupán annyit hagyjunk meg, 
amennyi a tő felújításához szükséges, a többit vágjuk ki. Megkezdődik a 
kajszibarack szürete. Ezt a puhára érett gyümölcsöt még rövid úton sem 
szállíthatjuk minőségromlás nélkül. Ezért a később elfogyasztandó kajszit 
félérett állapotban is szedhetjük, mert leszedve is beérik. A fáról vala-
mennyi gyümölcsöt szedjük le, még azokat is, amelyek fogyasztásra nem 
alkalmasak, hogy ne terjeszthessék a betegségeket. 

Ahogy nőnek a csirkék, egyre növekszik a zsúfoltság közöttük, ez is 
kiváltó oka lehet a kannibalizmusnak. A kannibalizmus a csirkék rossz 
szokása, ami rendszerint valamilyen tartási vagy takarmányozási hiányos-
ság következtében lép fel. A kialakult kannibalizmust megszüntetni nagyon 
nehéz, megelőzésre kell törekedni. Ne legyenek zsúfoltan, 1m2-re legfel-
jebb 16—20 csirke jusson. Ügyeljünk a megfelelő hőmérsékletre ós pá-
ratartalomra. A naposcsibék 34—36°C-os hőmérsékletét hét végére 30 
fokra, azután hetenként 2°C-al csökkenthetjük, mert a túlságosan magas 
hőmérséklet is hajlamosító tényező. Legyen elég fehérje, ásványianyag, 
nyersrost a takarmányban. Adjunk a takarmányban 1,5 százalók Futort 
vagy Zeovitot, ós 1 kg takarmányhoz 1 dkg jól elkevert konyhasót. Izga-
tólag hathat a túlságosan erős fény. A kannibalizmust okozhatja az unalom 
is, ez ellen jó alomnak a gyaluforgács, mert azon kapirgálhatnak, elfog-
lalhatják magukat a csirkék. Egyhetes korukig azonban a gyaluforgácsot 
terítsük le papírral. 

Végső esetben csőrkurtítással is védekezhetünk a kannibalizmus ellen, 
ezzel azonban a tartási, takarmányozási hibákat nem szüntettük meg. 
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JÚLIUS 

Érdemes a 
következő évi 
cseresznyelégy 
elleni hatásosabb 
védekezés 
érdekében a 

SZERDA cseresznyefa alá 
futtatót felállítani. 

Jenő 

14 — libatömés 

CSÜTÖRTÖK 

Örs 



A késői cseresznyefajták szüretelése idején érdemes a következő évi 
cseresznyelégy elleni hatásosabb védekezés érdekében a cseresznyefa 
meghatározott helye alá futtatót felállítani. Ez a futtató nem más, mint egy 
kb. 10 cm magas deszkával keresztezett drótháló, amelyet a keret fele 
mélységéig a talajba süllyesztünk. A dróthálóra későn érő, fertőzött cse-
resznyét rakunk. A belőlük kimászott cseresznyelégy nyűve a deszkake-
rettel határolt talajrószben bábozódik. A nyűvek kimászása után pár nap-
pal eltávolíthatjuk a cseresznyét, sőt magát a futtatót is. Ez utóbbi esetben 
előbb pontosan meg kell jelölnünk a négy sarkánál a helyét, hogy a kö-
vetkező óv áprilisában tudjuk, hova helyezzük a rajzás megfigyelést szol-
gáló izolátort. Az izolátor kifeszített, felül (pl. a fa ágához) rögzített tülhá-
lóból készüljön. Segítségével nyomon követhetjük a legyek rajzását ós 
jövőre időben kezdhetjük ellenük a védekezést. 

Ilyenkor a meleg ugyan megnehezíti a libatömők munkáját, abból a 
szempontból viszont könnyebb dolguk van, hogy fiatal libát tömhetnek, 
ősszel és télen már csak többször tépett öreg libához lehet jutni, ami jóval 
nehezebb, ós bizony keményen küzd a tömés ellen. A fiatal liba könnyebb, 
az ellenállása is kisebb, viszont érzékenyebb jószág, a nyelőcsöve véko-
nyabb és sérülékenyebb. A tömés előtt érdemes kicsit kitágítani a nyelő-
csövét sok zöld etetésével. 

Az, hogy ki mennyi idő alatt, 16 vagy 22 nap alatt tömi meg a libát, 
vagy mivel keveri a tömőkukoricát, az minden libatömőnek saját titka. Az 
viszont mindenkinek tanácsolható, hogy a kukoricát nagyon alaposan áz-
tassák be, hogy puha legyen, keverjen közé egy kis zsírt, vagy olajat, 
hogy jól csússzon, és sok vitaminnal fokozza a libák ellenálló képességót, 
hogy jól elviseljék a tömést. 
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A szőlőben a 
megeredt 
zöldoltások 
kötéseit óvatosan 
lazítsuk fel! 15 

p é n t e k 

Henrik. Roland 

16 
— a rüh 

s z o m b a t 

Valter 



A szőlőben a megeredt zöldoltások kötéseit óvatosan lazítsuk fel. A 
PVC-csövet vigyázva, felfelé irányuló metszéssel vegyük le úgy, hogy a 
hajtásba ne vágjunk bele. A fejlődő hajtást kötözzük a karóhoz. A karós 
művelésű szőlőket, amikor a hajtások alsó része barnulni kezd, csonkáz-
zuk — vagyis a hajtások felső zöld részét 20—30 cm-rel a karó felett 
vágjuk vissza. Ha nem végezzük el ezt a munkát, a visszahajló hajtások 
lombja erősen árnyékolja a tőkét, s így gyengébb lesz a termés, és 
rosszabb a vesszők beórése. A magasművelésű szőlőket ne csonkázzuk, 
hanem a hosszú hajtásokat a felső huzalhoz vízszintesen kötözzük le. 

Tyúkállományunkban idősebb állatoknál előfordul, hogy a tyúkok lába 
megvastagszik, rücskös, fehér lesz, olyan, mintha rászáradt mész boríta-
ná. A rüh okozza ezt a betegséget. 

A rühatkák mozgása zavarja a tyúkot, egyre többet csipkedi a lábát, 
fel is sebezheti. Még mielőtt ez megtörténne, védekezzünk ellene. Leg-
egyszerűbb megoldás, ha a lábát petróleumba mártják. 

A kezeléseket időnként ismételjük meg, és lehetőleg napközben vé-
gezzük, amikor a tyúk járkál, és nem ül az ülórúdon. így a toll nem szívja 
be a petróleumot. 
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Endre, Elek 

— frissítő öntözés 

18 
A nyári melegben 
csökken az állatok 
takarmányfelvétele 
és növekszik a 
vízfogyasztása. 

h é t f ő 

Frigyes 



A zöldségféléknek ilyenkor kis mennyiségű frissítő öntözésre is szük-
sége van. Bokorbabot, csemegekukoricát ós rövid tenyészidejű zöldsége-
ket most vethetünk utoljára másodtermónynek. A zöídbab szedésekor a 
baktériumos zsírfoltosság kórokozói által károsított hüvelyeket is szedjük 
le, és semmisítsük meg, mert további fertőzések kiindulópontjai. A kór-
okozók jelenlétét a zöldhüvelyű fajtákon sötétzöld, a sárgahüvelyűeken 
pedig sárgásszürke foltokról ismerhetjük fel. 

A nyári burgonya ültetése előtt is végezzük el a talaj felvételezést, és 
ha a talajlakó kártevők egyedszáma miatt szükséges, fertőtlenítsük a talajt 
Basudin 5 G-vel. 

A paprikát a baktériumos levélfoltosság megelőzésére Rézoxiklorid 50 
WP-vel permetezzük. 

A nyári melegben csökken az állatok takarmányfelvétele és növekszik 
a vízfogyasztása. Előfordul, hogy az önetetőből nem fogy ki a máskor 
egynapi adag. Ellenőrizzük minden este az önetetőket, és a bennemaradt 
takarmányt távolítsuk el. A broilemevelósben különösen fontos, hogy a 
kicsi, néhány napos állatok előtt mindig friss takarmány legyen. A fehér-
jedús indítótáp az etetőkben nagyon hamar megromlik. Ilyenkor, amíg a 
nagy melegek tartanak, érdemes csupán fél adaggal feltölteni az etetőket 
és kiürülésük esetén pótolni a takarmányt. 
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k e d d 

Emília 

Az elvirágzott 
pünkösdi rózsák, 
liliomok már nem 
nyújtanak szép 
látványt. Rövid 
szárral távolítsuk el 
a hervadt virágokat! 

20 
A kiscsirkéknek is 
szükségük van 
friss levegőre. 

s z e r d a 

Illés 



Virágoskertben a hosszúszárú növényeket, a dáliát, a gladioluszt lás-
suk el támasztókkal. Az utóbbit a szól könnyen kitordíthatja a földből, az 
előbbinek pedig a virágszárát törheti le. 

Az elvirágzott pünkösdi rózsák, lilomok már nem nyújtanak szép lát-
ványt. Rövid szárral távolítsuk el a hervadt virágokat. 

A krizantém tóhajtásának 3—5 levél feletti visszacsípése időszerű. 
Ismét gondosan nézzük át szobanövónyeinket. Meghálálják, ha zu-

hanyrózsával vagy finom szórófejű öntözőkannával lemossuk, megtisztít-
juk a leveleiket a rájuk tapadt portól, szennyeződéstől. Ha a takácsatkák, 
levéltetvek, pajzstetvek első egyedeit észrevesszük, sokkal könnyebben 
elpusztíthatók, mint elszaporodásuk után. A pajzstetveket mechanikai 
úton, rongydarabbal, puha kefével ledörzsölhetjük. A levéltetvek és takács-
atkák ellen szobában csak 1%-os káliaszappan oldatot használhatunk. 

A kiscsirkéknek — mint minden élőlénynek — is szükségük van friss 
levegőre, napfényre, mozgásra, így ellenállóbbak lesznek és természetes 
úton jutnak D-vitaminhoz. A kicsik először többnyire ki sem akarnak men-
ni, helyezzük el tehát kint az etetőjüket, őket pedig dobozba rakva vigyük 
ki. Kellemes, szép időben kezdjük a szoktatást, de ügyeljünk, hogy ne 
érje túlságosan erős napfény az állatokat. Erős napsütésben eleinte te-
relgessük őket az árnyókba, később már maguktól is odahúzódnak. Hűvös 
időben más baj érheti őket: fáznak, egy sarokba bújnak, ós tömegesen 
megfulladhatnak. 

Ha füves terület a kifutó, különösen óvatosnak kell lennünk. A csirkék 
a friss, gyenge füvet szívesen csipegetik, s ez egészséges is számukra, 
de a nagyra nőtt, erős fű magas rosttartalma miatt már káros. 
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Dániel 

JULIUS 
Folytathatjuk az 
őszibarack 
szüretét. 
A szamóca 
legfejlettebb 
palántáit az új 
ágyásokba 
ültethetjük. 

22 
PÉNTEK 

Magdolna 

Folyamatosan 
ellenőrizzük a 
kisnyulakat, 
hozzájutnak-e 
elegendő tejhez! 



A nyári esők és a meleg kedvez a gyomok fejlődésének. Sokszor egyik 
hétvégétől a másik vasárnapig elgazosodik a kert. Ezért folytassuk a ka-
pálást, de most a felszínen saraboljuk a talajt. A nagyobb testű gyomok 
(muhar, acat, vadkender) kikapálásával nem érdemes vesződni, a gyom-
lálás, bármilyen primitív eljárásnak látszik is, a leggyorsabb és legcélra-
vezetőbb módja az ilyen gyomok eltávolításának. 

Folytathatjuk az őszibarack szüretét. A csúcsán megpuhult, kifejlett, 
tetszetős színű gyümölcsöket kocsány nélkül választhatjuk le a vesszőről, 
ha óvatosan csavarva és nem tépve vesszük le a fáról. A késői fajtákat 
permetezzük. A szamóca legfejlettebb palántáit az új ágyásokba ültethet-
jük. 

Folyamatosan ellenőrizzük a kisnyulakat, hozzájutnak-e elegendő tej-
hez. A jól táplált kisnyúl bőre feszes, hasa telt, napról napra észrevehetően 
fejlődik. Nyugodt, nem ugrál, nem sír. Ha ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, 
azonnal közbe kell avatkoznunk. 

Néha nincs olyan anyanyulunk, akihez dajkaságba lehetne adni kicsi-
ket, tehát vagy az anyát kényszerítjük rá, hogy mégiscsak szoptasson, 
vagy mesterségesen, tehéntejjel magunk próbálkozzunk. 

Az előbbi megoldás a jobb, ha lehetséges. Ellenőrizzük az anyanyúl 
csecsbimbóit, s ha egészségesnek látszanak, fogjuk meg a nyulat, ós 
tartsuk az alom fölé úgy, hogy a kicsik szophassanak. Lehet, hogy néhány 
alkalom után már magától is szoptat. Ha a csecsbimbói gyulladtak, fájdal-
masak, mutassuk meg az állatorvosnak. Gyorsan ható gyógyszert kapha-
tunk rá, s míg meggyógyul, esetleg más anyanyulakat tartunk szoptatás 
céljából az éhes, elárvult alom fölé. Ha nem mindig ugyanazzal a nyúllal 
szoptatunk, nem zsaroljuk le, és a kicsik is megmaradnak. 
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Nagy adagú vízzel 
öntözzük a 
gyümölcsfákat és a 
szőlőt! 

s z o m b a t 

Lenke 

24 
Készüljünk fel a 
rövid tenyészidejű 
zöldborsófajták 
másodvetésére! 

VASÁRNAP 

Kinga 

1994 



Nagy adagú vízzel öntözzük a gyümölcsfákat ós a szőlőt. 
Ápoljuk a zöldségféléket, különösen a másodtermónynek ültetett pa-

lántákat. Készüljünk fel a rövid tenyészidejű zöld borsófajták (Rajnai törpe, 
Express, Újmajori korai, Debreceni korai sötétzöld, Debreceni világoszöld) 
másodvetésére. 25 cm sortávolságra 4—8 cm mélyre vessük a magokat, 
és száraz időben 10—15 milliméter vízzel öntözzük be. A késői zöldborsó 
termése őszre érik be, bár sokaknak szokatlan, de igen hasznos, kelle-
mes, hogy a nyár elmúltával zsenge zöldborsót szedhetünk majd kertünk-
ből. 

A rebarbara magját érése után azonnal vessük el. 

Nyár közepére a takarmánykeverők raktárai kiürülnek, s az aratás után 
a friss gabonával töltik fel azokat. Persze rögtön el is kezdik bekeverni a 
keveróktakarmányokba az új szemestermónyt. Számítsunk tehát arra, 
hogy az aratás végeztével a takarmányok összetétele ós íze móginkább 
megváltozik mint évközben. 

A változást az állatok azonnal megórezik, kevesebbet fogyasztanak az 
új tápból, rosszabb esetben enyhén meg is betegszenek tőle. Akkor járunk 
el helyesen, ha tartalékolunk egy keveset a régi tápokból erre az időre, 
és lassan, átmenettel térünk át egyik tápról a másikra. De vigyázzunk, 
nehogy túlzásba vigyük a tartalékolást. À tápoknak szavatossági idejük 
van, amit nem szabad túllépni. 
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Kristóf, Zsakiin 

A letermett 
őszibarackfákon 
időszerűvé vált a 
hajtásválogatás. 
— a lombtrágyázás 

26 
k e d d 

Anna, Anikó 

JÚLIUS 1994 

— nyári 
állatszállítás 



A letermett őszibarackfákon időszerűvé vált a hajtásválogatás, mert a 
megerősödött tavaszi hajtásokon kívül a másodlagos hajtások is sűrítik a 
koronát. Ez pedig nem előnyös sem a levéltetvek elleni védekezés, sem 
a hajtások beérése szempontjából. A katlan alakú korona belseje felé 
növekvő, túl sűrűn álló ós gyenge hajtásokat tőből messük ki. 

Az őszi érésű gyümölcsfák (szilva, alma, körte) ágai, különösen a la-
pított koronájú, idős fákon a termés súlya alatt széthajlanak. Az értékes 
ágak lehasadásának elkerülése céljából ajánlatos az ágakat alsó harma-
dukon rúddal alátámasztani. 

A hullott gyümölcsöt szedjük össze, és semmisítsük meg, mert sok 
kértevő húzódik meg bennük. 

Ismételjük meg a lombtrágyázást növényvédő permetlébe kevert, Wu-
xal-lal vagy Multimicro-val. 

Elkerülhetetlen, hogy ilyenkor is — a nagy hőségben — szállítani kelljen 
valamilyen állatot. A nyári állatszállításoknál még több elhullás fordul elő, 
mint télen, mert a meleg többnyire levegőtlensóggel ós vízhiánnyal jár 
együtt, ami jobban megviseli jószágainkat, mint a téli jeges szól. Különö-
sen a nyulak érzékenyek a melegre, a tűző napra. 

Lehetőleg hajnalban és napnyugta után szállítsuk az állatokat. Előtte 
néhány órával már ne etessük, viszont alaposan itassuk meg őket. Ivó-
vízzel az út folyamán többször is meg kell kínálni őket. Ne rakjuk zsúfoltan 
a szállítandó állatokat, az egyedi ketrec ilyenkor a legjobb, ahol nem tud-
nak összebújni. A tűző nap ellen ponyvával védhetjük őket, de ügyeljünk 
arra, hogy a levegő járhasson a ponyva alatt. 



Nyáron 
magvetéssel 
szaporíthatjuk a 
kétnyáriak vagy az 
évelők magvait. 27 

SZERDA 

Olga 

28 
A bőrbagócsok 
előszeretettel 
petéznek a 
szarvasmarhára. 

CSÜTÖRTÖK 

Szabolcs 



A kis üvegházból már minden dísznövényt kihelyeztünk a kertbe. 
Nyáron magvetéssel szaporíthatjuk: a kétnyáriak vagy az évelők mag-

vait szaporítóládába, kis cserepekbe elvetve nevelhetjük, kellő párosítás-
sal és árnyékolással. Az árnyékolót készíthetjük nádból, gyékényből, fóli-
ából, csomagolópapírból. Gyökereztethetünk itt örökzöldeket: a boróka, a 
fagyai, a borbolya félfás hajtásaiból dugványt vágunk és homokba tűzdel-
jük. 

A páratartalom (legalább 80%-os) itt feltétlenül fontos. 
Virágoskertünkben most főként a levéltetvek ós a takácsatkák szívo-

gatása okozott kártételét, a vírusfertőzések fertőzését, közvetlen vagy köz-
vetett virágpusztulását kell megakadályozni. A nem virágzó növényeket 
Sinoratox 40 EC-vel, Nogos 50 Ec-vel vagy BI 58-cal permetezzük. 

A legelőről hazatérő teheneket nézzük át mindennap, nem szedtek-e 
össze valamilyen élősködőt a szabadban. Az esti fejés, vagy akár a reggeli 
ápolás erre kitűnő alkalom. A bőrbagócsok például előszeretettel petéznek 
a szarvasmarhára. 1 mm-es megnyúlt sárgásfehér petéiket főleg a hátsó 
végtagok belső felületén vagy a has alján levő szőrökre ragasztják. A 
petékből kikelő lárvák a bőrbe furakodnak és a bőralatti kötőszöveten át 
hosszú vándorút során a gerincvonal mentén a hát-, a kereszt- ós az 
ágyéktájék bőre alatt megállapodnak. Itt érik el a következő tavasszal 
teljes fejlettségüket. Az érett lárvák 2,5 centisek, barnás színűek. A kö-
vetkező tavasszal már szabad szemmel, még inkább tapintással észre 
lehet veni a lárvák által okozott kisdiónyi duzzanatokat, amelyek közepén 
kis nyílás látható. Tavasz végén ezen a kis nyíláson át kibújnak, és a 
földre hullva bebábozódnak. 

Ha több lárva is élősködik a marhán, akkor az állat lesoványodik, tej-
hozama csökken. A bőre azonban már néhány lárva fúrása nyomán is 
tönkremegy, a bőripar számára használhatatlanná válik. 

Gondos ápolással a petéket eltávolíthatjuk az állatokról, rovarriasztó 
szerek alkalmazásával pedig a bagócslegyet távoltarthátjuk a tehenektől. 
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Kezdjük meg a 
szamóca 
telepítésének 
előkészítését! 

p e n t e k 

Márta, Flóra 
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SZOMBAT 

Judit 

A forró nyári 
napokon hajnalban 
és napszállta után 
kell legeltetni. 
Fokozott gondot 
fordítsunk az 
itatásra! 



Kezdjük meg a szamóca telepítésének előkészítését. Az erősítő isko-
lában jól meggyökeresedett és az anyatöveken megerősödött palántákat 
termeljük ki és ültessük el a gondosan előkészített ágyásokba. Legyünk 
körültekintőek, hiszen 3 évig szedjük majd róla az illatos termést. 120 cm 
széles ágyásba 3 sort telepítsünk úgy, hogy sorban a tövek egymástól 30 
cm távolságra álljanak. Ültetés után a töveket bőséges vízzel öntözzük 
meg. 

Bevált eljárás a szamócaágy talajának takarása fekete vagy füstszínű 
műanyagfóliával. Ennek előnyei: a talaj nem szárad ki, a gyomok a fólia 
alatt elpusztulnak, az érő gyümölcs a felcsapódó talajrészecskéktől nem 
szennyeződik, és kevésbé fertőződik a szürkepenósztől. Az ágyástakaró 
fóliába a tövek helyén lyukat vágunk, és így ültetjük be a szamócapalán-
tákat. A tövek beöntözése és az utak bőséges öntözése így is szükséges. 

Nagy melegben az állatok nem szívesen legelnek. A birkák szorosan 
egymás mellé állnak, fejüket egymás hasa alá dugják, ós pihegnek, a 
szarvasmarha is elfekszik, vagy árnyékos, hűs helyre igyekszik. 

Ha a forró nyári napokon is jól akarjuk lakatni jószágainkat, akkor kora 
hajnalban és napszállta után kell legeltetni őket. Ez a birkánál nem ütközik 
akadályba, a teheneknél azonban, amelyeket fejni is kell, már nehezebben 
oldható meg. A teheneknél a nyári nagy melegben olyan legelőt keres-
sünk, ahol a legforróbb órákban árnyékba tud húzódni a jószág. Fokozott 
gondot fordítsunk nyáron az itatásra is. A vályúkban megmelegedett víz 
nem üdít, nem oltja a szomjat, gondoskodjunk friss, hűvös ivóvízről. 



1993 JÚLIUS 
Vízben gyökerezett 
hajtásdugványainkat 
tartsuk szemmel! 

A libatömő színek 
alatt járassuk sokat 

VASÁRNAP a ventilátort! 

Oszkár 

31 



Vízben gyökerezett hajtásdugványainkat tartsuk szemmel. Földbe csak 
akkor ültessük, amikor az új gyökereken a külső bőrszövet megbarnul. 
Elsőként csak homokkal kevert tőzeget használjunk a becserepezéshez. 

Szabadságunk idején sem száradhatnak ki szobanövónyeink, ha a vi-
rágcserepeket tőzeggel töltött, nagyobb edénybe süllyesztjük, ós mindkét 
edényt alaposan beöntözzük. 

Virágcsokrok szobába vitelekor gondoljunk arra, hogy maguk a virágok, 
de a köztük lévő zöld is a kártevők, kórokozók behurcolását, elszaporo-
dását segíti. Ezért a csokor vázába állítása előtt győződjünk meg arról, 
fertőzésmentes-e — nem tetves-e — a bevitt növényanyag. 

A tapasztalatok szerint az év legmelegebb időszaka július vége. Álla-
tainkat — különösen zsúfolt tartás esetén — nagyon megviseli a meleg. 
Az épületekben és a libatömő színek alatt járassuk sokat a ventilátort. A 
kezelőutak fellocsolásával, a fóltetős épületek tetejének permetezésével 
is enyhíthetünk a melegen. Sőt, a sertéseket például, ha elhelyezésük 
erre lehetőséget nyújt, közvetlenül is lehet vízzel locsolni, szeretik, élvezik 
a vizet, de körültekintően járjunk el, csak állott vizet használjunk, nehogy 
a felhevült állatok tüdőgyulladást kapjanak a víztől. 

A galambok is igénylik a fürdővizet, róluk se feledkezzünk meg a nagy 
melegben. 



Ne hagyjuk 
megerősödni a 
gyomokat! 
A komposzttelepre 
csak a jórészt 
egészséges 

HÉTFŐ maradványok 
kerüljenek! 

Boglárka 
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A nyári hőséget 
nehezebben viselik 
el a nyulak, mint a 
téli hideget. 
A legforróbb 
időszakban ne 

KEDD pároztassunk! 

2 
Lehel 

AUGUSZTUS 1994 



Ne hagyjuk megerősödni a gyomokat, a fertőzött növényrészeket, hul-
lott gyümölcsöt rendszeresen szedjük össze és semmisítsük meg. 

A komposzttelepre csak a jórészt egészséges maradványok kerüljenek, 
és helyes, ha a műtrágyákon kívül gombaölőszerekkel is beszórjuk a kom-
posztréteget. 

Vethetünk spenótot, zöldborsót őszi fogyasztásra, feketegyökeret már 
a jövő évre. 

Gondoljunk rá, hogy aszalt gyümölcsöt is készíthetünk. 
Kezdjük meg a szüreti előkészületeket. Először a présházat és a pincét 

takarítsuk ki alaposan. A tisztasággal már most megelőzhetjük a fertőzési 
gócok kialakulását. Ajánlatos ezért a falakat gondosan lemeszelni, mert 
a mész igen jól fertőtlenít. A takarítás után légköbméterenként 0,5—0,6 g 
ként égessünk el. 

A nyári hőseget nehezebben viselik el a nyulak, mint a téli hideget. A 
kánikulában csökken az ivarzás, gyengébb a termókenyülés. Kevesebbet 
esznek ilyenkor az állatok, és előnyben részesítik a kevésbé tömény táp-
lálékot, a szénát, a zöldet. Érdemes ilyenkor egy kis pihenőt engedni szá-
mukra. A legforróbb időszakban, július végén, augusztus elején ne pároz-
tassunk. Augusztus végén, amikor a forró órák száma csökken, 
hűvösebbek az éjszakák, vemhesítsük ismét az anyanyulakat. A megszü-
letett kicsik így december végén, januárban, a téli legmagasabb nyúlár 
fizetésekor érik el a leadási súlyt. A nyúltartás költségeit csökkenti a te-
nyészállatok hasznos élettartamának növekedése. Erre pedig kedvező ha-
tással van, ha a folyamatos fialtatást legalább egy hónap pihenővel meg-
szakítjuk. Ilyenkor a választás után egy hónapig hagyjuk üresen az anyát, 
csak azután pároztassuk ismét. 



SZERDA 

Hermina 

AUGUSZTUS 
A kertek 
legnagyobb 
ellensége az 
amerikai fehér 
szövőlepke. 

Idősebb nyulaink 
hátulsó lábain 
gyakran 
hatalmasra nőnek 
a karmok. 
A túlnőtt karmokat 

CSÜTÖRTÖK csípőfogóval lehet 
lecsípni. 

Domonkos 
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1994 



A gyümölcsfáknak még egy utolsó bőséges öntözése elősegíti a ter-
mőrügyek kialakulását, de ezzel már fejezzük be a vízadagolást, mert 
később már hátráltatjuk vele a hajtások beórósót. 

Tipikusan házikerti szilvafajta az Althán ringló, amelynek gömbölyű, 
tojásnyi, napos oldalukon liláspiros gyümölcsei most kezdenek érni. Ha 
nem egyszerre, hanem szakaszosan szabadítjuk meg a fát a gyü-
mölcsöktől, akkor a fán maradók szebben fejlődnek. Több szakaszban ez 
a ringló 3—4 héten keresztül ellátja a családot gyümölccsel. 

A kertek — szinte valamennyi fás növényünk— legnagyobb ellensége 
az amerikai fehér szövőlepke, melynek megjelenésére sajnos számítha-
tunk. Figyeljük gondosan a magas koronájú fák lombját is, a kikelt szöve-
dékből készült fészekben táplálkozó hernyókat szedjük le ós égessük el. 
Később a fejlett hernyók már szétmásznak ós permetezéssel is csak gyó-
ríthetők. 

Idősebb nyulaink hátulsó lábain gyakran hatalmasra nőnek a karmok. 
Ettől célszerű megszabadítani az állatot, mert zavarja a mozgásban, rend-
ellenes növése sántaságot, talpfekólyt okozhat, s megakadályozza az ál-
latot abban is, hogy hátulsó lábait vakaród^ásra, szőrének rendezésére 
használja. Ezeket a túlnőtt karmokat csípőfogóval minden további nélkül 
le lehet csípni, csupán arra vigyázzunk, hogy az élő részeket meg ne 
sértsük. Inkább maradjon egy kis felesleg, mint belevágjunk az elevenbe, 
mert ezzel több bajt okoznánk, mint hasznot. Ha lecsípés után éles csonk 
marad vissza, érdemes lereszelni, hogy meg ne sértse vele magát az állat 
vakaródzáskor. 
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AUGUSZTUS 
Az örökzöld és 
tűlevelű sövények 
metszésének most 
érkezett el az ideje. 

Nyújtsunk fürdési 
lehetőséget a 
galamboknak. 
Az élősködők egy 
részétől is 
megszabadulhatnak 

s z o m b a t á l t a l a -
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Krisztus színeváltozása 
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Az örökzöld és tűlevelű sövények metszésének most érkezett el az 
ideje. Ilyenkor a sövény két oldalán és tetején előtörő hajtásokat néhány 
centiméterrel visszakurtíthatjuk. A két oldalát a sövénynek sohase 
metsszük függőlegesre, hanem mindig alul széles, felfelé keskenyedő tra-
pézformát alakítsunk ki. 

Augusztus második felében ültethetők az örökzöldek — ellentétben a 
lombhullató növényekkel, amelyeket kedvező időjárás esetén egész télen 
telepíthetünk. A fenyőfélék ugyanis lombjukat télen is megtartják, tehát 
párologtatnak. Ezért szükséges, hogy mire a kemény tél beáll, új helyükön 
meggyökeresedjenek, vagyis hajszálgyökereik ismét megújuljanak. 

Kora tavasztól késő őszig — ha lehetőségünk van rá — nyújtsunk für-
dési lehetőséget a galamboknak. Olcsón és egyszerűen megoldható ez, 
csupán egy lavór méretű lapos edényben kell legfeljebb 10 cm mély vizet 
tenni a galambházba. A galambok szívesen fürdenek, s ennek nemcsak 
tisztálkodási szerepe van, hanem az élősködők egy részétől is megsza-
badulhatnak általa. A tolltetvek, az atkák s a rühösség ellen hatásosan 
védekezhetünk a fürdővízben elkevert 1—3 százalék Tetociddal. Ha a 
galambok nem mennek bele a tetocidos vízbe, akkor a kevés vízben fel-
oldott gyógyszert a fürdés megkezdése utáh keverjük a fürdővízbe. 

Egészséges állománynál a külső élősködők távoltartására bevált mód-
szer néhány csepp ánizsolajat csepegtetni a fürdőbe. A már fertőzött ga-
lambokon azonban ez nem segít. Az óvantagok és madártetűatkák ellen 
sem lehet fürdetéssel védekezni, mert ezek nappal a fészekben ós a ga-
lambház repedéseiben tartózkodnak. 

Ellenük az épület alapos fertőtlenítésével védekezhetünk. 
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AUGUSZTUS 
A homoki szőlőben 
az érés alatt 
jelöljük meg a 
továbbszaporításra 
megfelelő 
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Mérgeket használni 
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körültekintően 
szabad! 

h é t f ő 
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1994 



A homoki szőlőben az érés alatt jelöljük meg a továbbszaporításra, 
dugványozásra, bújtatásra megfelelő bőtermó tőkéket, hogy ezzel ne a 
szüret alatt kelljen bajlódni, amikor amúgy is sok a munka. Ha alanyszőlőt 
ültetünk új fajta elszaporítására, nézzünk utána, kitől szerezhetjük majd 
be az oltóvesszőt. 

Amint a korai csemegeszőlők bogyóinak hója vékonyodik ós áttetsző 
lesz, megkezdhetjük szedésüket. Csak akkor védjük zacskózással a für-
töket, ha előtte gondoskodtunk a kórokozók elleni védelemről. Ellenkező 
esetben könnyen rothadás léphet fel. 

A szép, egészséges szőlőfürtőkre tüllhálóból (akár a patikában kapható 
gézből) készített vagy pedig áttetsző fóliából ragasztott zacskót húzzunk. 
Az utóbbi esetében azonban gondoskodnunk kell a szellőzésről: a tasakra, 
pl. irodai lyukasztógéppel készítünk 2—5 mm átmérőjű nyílásokat. 

A kalászos gabona már a raktárakba, magtárakba került, a gondos 
állattartó gazda is megvásárolta már a szükséges mennyiséget belőle. 
Most már csak meg kell védeni a kártevőktől, azok közül is elsősorban a 
falánk rágcsálóktól. Az egerek jelentős mennyiséget elfogyasztanak a ga-
bonából, még többet beszennyeznek vizeletükkel, és betegségeket is ter-
jesztenek, semmi keresnivalójuk hát a magtárakban. A ház körül mérgeket 
használni csak nagyon körültekintően szabad, veszélyes lehet ez a hasz-
nos házkörüli állatokra, a kíváncsi, mindent megfogdosó kisgyerekekre is. 
Ugyanez vonatkozik a rugós egérfogóra, amelyik a gyanútlan gyerek ujját 
akár el is törheti. 

A leghatásosabb védekezés, ha az egereknek nem tesszük lehetővé 
a fészeképítést, gondosan betömjük az egérlyukakat, szellős átlátható és 
zárható helyen tároljuk a gabonát. Megelőzd munkánkat jól kiegészítheti 
egy kiváló egerésző macska. 
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Vethetünk 
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A szabadföldbe helybevetett görögdinnye is kezd érni. Fanyelű késsel 
kopogtassuk meg, ós a tompa hangúakat kezdhetjük szedni. Spenótot 
vethetünk, az ágyását tartsuk nedvesen. Most már be kell fejezni a rövid 
tenyészidejű zöldborsó másodvetósót. A póréhagymát kissé töltsük fel, 
hogy hosszú, fehér hagymát neveljen. Állandó helyére vethetjük most az 
endivia salátát, 40 cm sortávolságra. A kelésig naponta öntözzük 4—6 
mm vízzel, cserepesedó talaját porhanyítsuk. A spárga érett, piros bogyó-
iból mossuk ki a fekete magokat ós 4—5 napig áztassuk 30—35°C-os 
vízben. Utána szabadföldig palántaágyba vethetjük el 30 cm sor- és 5—6 
cm tőtávolságra. 

Lássuk el folyamatosan a tenyészkanjainkat zöldtakarmánnyal. A kan 
fehérjében gazdag takarmányokat igényel, napi 3—4 kg 14—15 százalék 
fehérjetartalmú abrakkeverékkel fedezhetjük igényét, azonban az étrendi 
hatása kedvéért nyáron jó minőségű zöldtakarmányt, télen gyökgumóso-
kat is etessünk vele. Ha nagyon igénybe vesszük, akkor még egy nyers 
tojást és fél liter tejet is adhatunk neki. 

Kantáp nincs kistermelői forgalomban, ezért a vemhes vagy a szoptató 
kocatápot adjuk a kannak. 

Gondoskodjunk megfelelő mozgási lehetőségről is. A kant egyedi ólban 
helyezzük el, ahol legalább 6—10 négyzetméter terület áll rendelkezésére, 
ez azonban nem pótolja a jártatást. Ha van mód rá, homokos kifutóban 
jártassuk, ami kíméli a lábait. Ólja se legyen betonpadozatú, mert ott ha-
mar tönkremegy a iába. Ha betonos ólunk van, húzzunk rá néhány centis 
aszfaltréteget és almozzunk. 
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Fejezzük be a szamóca telepítését, mert a később ültetett palánták a 
következő tavasszal még alig hoznak gyümölcsöt. Az új szamócaágyáso-
kat többször is öntözzük meg, hogy a növények meggyökeresedésót ós 
megerősödését elősegítsük. A nem megfelelő fajtájú fákat most lehet át-
szemezni. A 4—5 éves fák valamennyi vázágába szemezzünk. Az idős 
fákat először meg kell ifjítani úgy, hogy maradjon az ágakon beszemez-
hető fiatal hajtás. A nemes szemzőhajtást általunk is jól ismert megbízható 
fajtáról szedjük. Csak az egészséges, jól fejlett hajtásról metszhető ki élet-
képes szem. A megszedett szemzőhajtásokat nedves újságpapírba 
göngyölve és fóliazacskóval védve a kiszáradástól 2—3 napig hűtőszek-
rényben tárolhatjuk. 

Az őszibarack- és mandulafák mézgás sebeit tisztogassuk ki. 

Augusztus elején egy sor gyümölcs érik a kertünkben. 
A ringló, az őszibarack, a korai körte, a nyárialmafajták érlelik ós bizony 

hullatják is gyümölcseiket. Sok állat kitűnően hasznosítja a hullott, másra 
már fel sem használható gyümölcsöt. Ilyen a nutria például. Szedjük össze 
a kukacos, sérült vagy hullott gyümölcsöt, ami nem moníliás, nem romlott, 
nem penészes még, mossuk le róla a ráragadt földet, és először kisebb, 
majd egyre növekvő adagokban adjuk a nutriáknak. 

Arra persze vigyázzunk, hogy frissen permetezett gyümölcs ne kerüljön 
eléjük. 

Az összeszedett hullott gyümölcsöt ne tároljuk, mert csak befülled, 
megposhad, érdemes mindennap összeszedni, kiválogatni, és a felhasz-
nálható részét az állatainknak adni. Szomszédoktól, ismerősöktől csak 
akkor fogadjunk el hullott gyümölcsöt, ha biztosan tudjuk ellenőrizni, hogy 
nem permetes. 
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A tengerimalac 
még idejekorán 
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figyelmét a 
betegségre. 
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Marcell 



Érdemes a szőlőtőkéket átnéznünk és a fürtökből is kicsípni, kivágni a 
szürkerothadással, valamint a fakórothadással fertőzött részeket. A pusz-
tuló, rothadó bogyókat ne dobjuk a tőkék közé, hanem ássuk vagy éges-
sük el. Jelöljük ki a tőkék közül a vashiányban szenvedőket, hogy ta-
vasszal tudjuk, melyiket kell Sequestrennel kezelnünk. 

A szüreti előkészületek során a legfontosabb a fokozott tisztaság, hogy 
elejét vehessük a káros ecetbaktériumok és vadélesztők elszaporodásá-
nak. 

Az újonnan beszerzett hordóba nem lehet majd közvetlenül mustot, 
bort önteni, mert kellemetlen faízt, szagot kaphat, öntsünk ezért bele hideg 
vizet, ós 3—4 napig tartsuk benne, közben egyszer cseréljük. Ezután for-
rázzuk ki a hordót ós öblítsük ki 2%-os szódaoldattal, végül tiszta vízzel. 
Csurgóra állítva szikkadás után kénezzük hektoliterenként fél gramm az-
besztkónnel. 

Elterjedt hiedelem a nyulászok körében, hogy a nyulak között tartott 
tengerimalac megvédi állataikat a betegségektől. így, szó szerint ez per-
sze csak babona, de azért valami igazság mégis van benne. A tengeri-
malac ugyanis a vírusfertőzésekkel szemben érzékenyebb a nyúlnál. 
Előbb megbetegszik, előbb elpusztul és ezzel még idejekorán felhívja a 
nyulász figyelmét a betegségre. Ha a beteg vagy elhullt tengerimalacot 
megvizsgálják, illetve felboncolják, megállapítható a veszély, és még mi-
előtt a betegség a nyulak között kitörne és elterjedne, kezdeti stádiumában 
lehetőség van arra, hogy a nyulakat gyógykezeljék. Természetesen a ten-
gerimalac sem véd minden ellen. Az itt-ott begyűjtött vegyes réti szénában 
lévő mérgező növények kimutatására például nem alkalmas, márcsak 
azért sem, mert a mérgekkel szemben ellenállóbb, mint a nyúl. 
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A nyári fejeskáposztáktól vonjuk meg a vizet, mert fejei felrepednek. A 
túlöntözést a borító leveleinek lilás színeződése is jelzi. 

Az áttelelő fejessalátát vethetjük szabadföldi palántaágyba, 1,5—2 g 
magot négyzetméterenként. Ajánlott fajta: a Téli vajfej. A korábbi ültetósű 
salátát öntözzük, nehogy magszárba szökjön, 10—20 milliméter víznél 
többet azonban ne adjunk, mert a fejek felrepednek. 

Spenótot vethetünk, a magvetést gyakran öntözzük. Az eltartásra ne-
velt vöröshagymát kezdjük felszedni, ha lombja már elszáradt ós a hagy-
manyak jól behúzódott. A felszedést ne halogassuk, mert esős időben a 
hagyma gyökereket fejleszti, sőt ki is hajt. Levegős helyen tároljuk a fagyok 
beálltáig, utána fagymentes helyre vigyük. 

Magtárakban, terménytárolókban könnyen elszaporodnak a különböző 
rovarkártevők, ós nemcsak pusztítják, szennyezik a terményeket, hanem 
gyakran felhasználhatatlanná teszik, egyesek kellemetlen tüneteket és be-
tegségeket is okoznak. A leggyakoribbak a gabonazsizsik, a lisztzsizsik, 
a lisztbogár, a lisztmoly, az aszalványmoly ós hasonló kártevő a lisztatka. 
A hideget és a bolygatást nem kedvelik, enyhe tél után nagy mértékben 
elszaporodnak. A mozgatás akadályozza szaporodásukat, ezért érdemes 
a terményeket időnként átrakni, esetleg megrostálni, illetve átszitálni. Ha 
a repedéseket, lyukakat megszüntetjük, betömjük, az ablakokra műanyag 
vagy dróthálót teszünk, megnehezítjük a rovarok bejutását. Az új termés 
betárolása előtt mindenképpen, de évente legalább kétszer csináljunk 
nagytakarítást. Ürítsük ki a helyiséget, a szóthullott magvakat, szemetet 
égessük el, a falakat meszeljük le. A zsákokat, gépeket, szállítóeszközöket 
tisztítsuk meg, illetve fertőtlenítsük. 
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Az elvetésre szánt magvakat, ha nem boltban vásároltuk, a csírapusz-
tító kórokozók ellen TMTD-vel csávázzuk. Nézzük végig a bokraink lomb-
ját és a másodterményként vetett növényeket. Ha takácsatka fertőzést, 
észlelünk, Neoronnal, Mitac-kal vagy Bi 58-cal permetezzünk. Másodve-
tésű bab kezelésekor tegyünk a permetlébe a babrozsda és a kollektot-
rithumos foltosság ellen Zinebet is. A karósbabot a permetezés előtt vagy 
az élelmezésegészségügyi várakozási idő lejárta után szedjük. A kezelést 
10 nap múlva ismételjük meg. Ugyanezzel a permetlével permetezzük a 
zellert is. őszi hajtatásra most vethetünk petrezselymet a fóliával vagy 
melegágyi ablakkal takarható ágyásokba (2 g magot négyzetméteren-
ként), a Korai cukor fajtából. 

A fiatal csirkéket röviddel kifutóra engedésük után gyakran megtámadja 
az orsóféreg. A fertőzött csirkék bágyadtak, étvágytalanok, soványak, 
gyakran van hasmenésük, nem fejlődnek, a takarmányt rosszul értékesítik, 
vérszegények, senyvesek. Előfordul, hogy el is pusztulnak. A nagytömegű 
giliszta a belet el is zárhatja. 

Az orsóférget viszonylag könnyű kiirtani, fejenként 2 ml háztartási ben-
zinnek a takarmányhoz keverésével és megetetésével, a gondot inkább 
az újrafertőződés jelenti. Az orsóféreg petéi a kifutó talajában hosszú ideig 
életben maradnak és fertőzni képesek. Az ól belső részein égetéssel, forró 
lúgos lemosással, az udvaron pedig a talaj felső rétegének eltávolításával 
és a megmaradó réteg mészporos behintésóvel ós megöntözésóvel pusz-
títhatjuk el az orsóféreg petéket. 

Ha megszabadultunk tőlük, sem lehetünk biztonságban, folyamatosan, 
egész évben fertőtlenítéssel küzdjünk ellenük. 
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Az elvirágzott évelők, kis cserjék szaporítási illetve átültetési ideje is 
most következik. A még ezután virágzókat — pl. az őszi asztereket — ne 
háborgassuk. Átültetéskor a növények szárát ós gyökerét egyharmadával 
kurtítsuk vissza, majd az elültetés után alaposan beöntözve és a talajt 
tőzeggel vagy más anyaggal takarva hagyjuk növényeinket fejlődni. Ebben 
az időszakban a hagymás virágok ismét munkát adnak. A liliomok közül 
a tigrisliliom, a tűzliliom szárán fejlesztett apró hagymákat el kell ültetni 
5 cm mély barázdába 10 cm tőtávolságra. Ezek talaját is ajánlatos takarni 
(érett komposztföld is megfelelő e célra). 

A fehér liliomot is, ha átültetését tervbe vettük, addig kell felszedni a 
virágzás után, amíg újból ki nem gyökeresedik, és ki nem hajt. Utána már 
kár bolygatni. 

Sok bosszúságot okoznak a termelőknek az egyszer használatos pa-
pír- és műanyag zsákok, amelyek költsége megdrágítja az amúgy is bor-
sos árú takarmányt, s ráadásul többnyire semmire sem használható. Aki-
nek hagyományos tüzelésű kazánja van, a papírzsákokat eltüzelheti 
benne, a műanyag még arra sem jó. Pedig nincs csúnyább látvány, mint 
a gazdasági udvaron szerteszét heverő zsákok, zsákdarabok, amelyekbe 
belekap a szél. 

A papírzsákok, ha épen sikerül megőrizni azokat, alkalmasak a gyűjtött 
takarmány tárolására. Tarthatunk benne száraz kenyeret, szemester-
ményt, szónaszecskát, lombőrleményt, tápot, s bármilyen légszáraz anya-
got. A műanyag zsákot tetők szigetelésére is* felhasználhatjuk, gyűjthetjük 
benne a trágyát zárt udvarokban, ahol annak tárolása egyébként gondot 
okoz. 

Tarthatunk benne oltott meszet a mindenkori meszeléshez, fertőtlení-
téshez. Ne tegyünk azonban bele soha takarmányt, mert nem szellőzik, 
ós mindenfajta takarmány könnyen megromlik, tönkremegy benne. 
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Augusztus közepétől új gyepet is létesíthetünk. Ilyenkor már nincs túl-
ságosan nagy meleg, viszont a talaj és levegő hőmérséklete az augusztus 
végi csapadékkal társulva a legalkalmasabb fűmag vetéséhez. A gondos 
talajelőkészítés, a fűmag elvetése és az utána következő terület gondo-
zása azonos a tavaszi munkával. 

A gumós évelők (Peónia, Eremurus, Fritillaria stb.) átültetésének ideje 
augusztus második fele. Túl mélyen ne ültessük növényeinket, mert a 
szárak végén elhelyezkedő rügyek, ha túl mélyen kerülnek a talajba, nem 
hoznak majd virágot. A korán tavasszal virágzó apróhagymások, -gumó-
sok (krókusz, írisz, hóvirág stb.) ültetésének ideje is most következik. Ezek 
csoportosan a gyepbe ültetve igen dekoratív tavaszi virágdíszt adnak. Ül-
tetés után 5 cm vastagon szervesanyaggal takarjuk az elültetett hagymá-
kat, gumókat. 

A nevelt kétnyári palántákat — amint elég erősek — ültessük ki a kertbe 
állandó helyükre. 

Hajlamosak vagyunk ilyenkor nyár végén csak úgy kiszórni az állatok-
nak az eleséget. Nagyon helytelen módszer, rendkívül sok veszendőbe 
megy. Nemcsak azért, mert a port az állatok már nem csipegetik, nyalo-
gatják fel a földről, hanem azért, mert odacsaljuk vele a torkos madarakat, 
rágcsálókat, akik jól élnek gazdasági állatainknak kiszórt takarmányon. 

Mindig etetőben adjuk jószágainknak a takarmányt, sőt az adott állat-
fajnak megfelelő etetőbe. Olyanba, ami nem borul fel, ha rááll az állat, 
nem lehet kikaparni belőle az eleséget, nem lehet beleülni, belepiszkítani. 
Nem kell nyújtózkodni, hogy elérje ós kényelmesen tudja elfogyasztani 
belőle a takarmányt. 

A szónazsebek, szénarácsok alá helyezzünk vályút, ami felfogja a le-
hulló értékes lucernalevelet, szénadarabokat. A granulált tápokból rostál-
juk ki a port, és azt nedvesítve etessük meg. Ellenőrizzük a takar-
mánytárolásra használt ládákat, zsákokat, kosarakat, nem lyukasak-e, 
nem rágta-e ki őket valamilyen rágcsáló. 
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Az idős cseresznye- és meggyfákat most rfjftsuk meg, ós az ágak le-
f űrészelóse során keletkezett sebeket gondosan zárjuk le fasebkátránnyal 
vagy fémmentes olajfestékkel. Egyben metszésüket is, a tősarjak eltávo-
lítását is elvégezhetjük. 

A köszmétebokrok félig elfásodott hajtásaiból készítsünk dugványokat. 
Ezeket gyökereztetés céljából ültessük el árnyékos helyen jó minőségű 
talajba, ós gondoskodjunk gyakori öntözésükről. Meggyökeresedésüket 
elősegíthetjük, ha fóliából kis sátort húzunk a dugványok fölé. 

A szederbokrokat fejdugványozással szaporíthatjuk most. Készítsük elő 
az alma és körte tárolására szolgáló helyiséget. A tárolót söpörjük ki, a 
falakat takarítsuk le, majd meszeljük ki. Ha a tároló földes, a padlót is 
fertőtlenítsük meszeléssel. 

A nyúlbőrt házilag is kikészíthetjük — igaz nem lesz olyan szép, mintha 
mesterember kezéből kerülne ki. 

Először páclevet készítünk: 15 dkg timsót, 4 dkg konyhasót fél liter 
vízben öt percig forralunk. A bőrt deszkára kifeszítjük, majd száraz fenyő-
fűrészporral jó vastagon beborítjuk, ós annyi pácot locsolunk rá, amennyit 
a fűrészpor felszív. Két nap múlva e fűrészport lesöpörjük, a bőrt csont-
vagy plexikéssel jó erősen lekaparjuk. Ezt a műveletet — a beszórást 
fűrészporral, locsolás, kaparást — még egyszer megismételjük. A második 
kezelés után a prémet levesszük a deszkáról, s langyos szappanos vízben 
— mint a ruhát — kimossuk, öblítjük ós megszárítjuk. Ezután a bőrrészt 
glicerinbe mártott vattával áttörüljük. 
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Jelöljük ki az őszi gyümölcstelepítésre szánt területet, majd talajlakó 
kártevők egyedszámának megállapítása érdekében végezzünk talajfelvó-
telezóst. Szükség esetén (ha négyzetméterenként 2—4 lárvát találunk), 
okvetlenül fertőtlenítsük a talajt Basudin 5G-vel vagy Basamiddal. Az idős 
cserebogárpajorokat — a vegyszeres védekezésen kívül — már a gödör-
ásás idején semmisítsük meg, s majd a telepítéskor szórjunk granulátumot 
az ültető gödörbe. A talajfelvételezést és szükség esetén a talajfertőtlení-
tést gyümölcstermő bokraink között és a szamócaágyásokban is szüksé-
ges elvégezni. 

Az érés előtt álló őszibarackfákat a gyümölcsmolyok terméskártétele 
ellen Decis 2,5 EC-vel permetezzük. A késői — szeptemberi érésű — 
fajtákat viszont a keleti gyümölcsmoly, a pajzstetvek, a monilia ós a le-
vélbetegségek ellen Bi 58 EC-vel + Chinoin Fundazol 50 WP szerkom-
binációval permetezzük. Ugyanezt a szerkombinációt használjuk a téli al-
ma védelmére is. 

Kicsiny házigyógyszertárunkat mindig feltöltött állapotban tartsuk. 
Apróbb beavatkozásokhoz szükséges eszközöket és mindennapos 
gyógykezeléshez szükséges készítményeket tartsunk benne. Legyen min-
dig kéznél sebhintőpor, gombaölőszer, szóntabletta, hashajtó, kamilla, va-
lamilyen enyhe nyugtatószer, fájdalomcsillapító, tiszta olló, csipesz. 

Kis üvegben tartsunk valamilyen fertőtlenítőszert, s legyen mindig tiszta 
puha ruha, esetleg papírvatta. 

Nem érdemes humán használatra rendelt antibiotikumokat tartani ott-
hon az állatok részére, ugyanis az érzékenységük ezekkel a szerekkel 
szemben nagyon különböző, állatorvosi ellenőrzés nélkül kockázatos az 
alkalmazásuk. Ha pedig állatorvost hívunk, akkor jobb, ha rábízzuk, milyen 
betegségre mit ír fel, biztosan hatásosabbat, mint amit mi adnánk. A há-
zigyógyszertárat tartsuk hűvös, száraz helyen elzárva, hogy ne porosod-
janak a készítmények, és illetéktelenek, főleg gyerekek ne férjenek hozzá. 
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Vizsgáljuk át a már leérett korai csemegeszőlő tőkéket, ós szedjük le 
róluk az esetleg megmaradt fürtöket, mert megtelepedhet rajta a Botritisz 
ós elszaporodva a következő évben nagy fertőzést okozhat. 

Meg kell akadályoznunk a tarka szőlőmoly harmadik, és a bagolylepkék 
második hernyónemzedékónek közvetlen bogyókártótelét ós a kórokozók 
fertőzését elősegítő tevékenységét. Ezért az augusztus végén, szeptem-
ber elején érő csemegeszőlőket Chinmix 5 EC-vel vagy Satox 20 WSC-
vel és a kórokozók ellen hatásos Ortho-Phaltánnal + Thiovittal permetez-
zük. A szeptember közepe után szüretelendő borszőlőket és a késői érésű 
csemegeszőlőket viszont rézoxiklorid 50 WP-vel és Chinmix-szel perme-
tezzük. 

А 10 napnál idősebb borjakat — amelyek már nem isznak föcstejet — 
tejpótló tápszeren neveljük tovább. A magyartarka borjak 110 napos ko-
rukig mintegy 500 liter tejpótló tápszert fogyasztanak el, a tejtípusú borjak 
felneveléséhez 100 literrel kevesebb is elegendő. Az abrakot már 10 na-
pos koruk után nyalogatják a borjak, de kb. 2—3 hétre van még szükség, 
hogy gyomruk kifejlődjön, és hasznosítani tudják az így felvett tápanya-
gokat. A borjak első abrakja dercéi és ne lisztszerű legyen, 1 százalékban 
tartalmazzon vitamint, 0,5 százalékban takarmánysót. Az ízletesség foko-
zására legyen benne 3—4 százalék tejpor, is. 

A borjak legfeljebb két kiló abrakot kapjanak naponta, arra törekedjünk, 
hogy inkább szénával, tömegtakarmánnyal csillapítsák éhségüket. Virág-
zás előtt kaszált finomszálú, gyenge, zöld színű sarjúszéna a legjobb ele-
delük. 

Csak annyi takarmányt adjunk a borjak elé, amennyit megesznek, este 
a megmaradt adagot távolítsuk el, a benyálazott, összerágcsált abrak és 
széna másnapra megromolhat, megbetegedést okozhat. 
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Készüljünk fel a gyümölcsfák alvószemzósóre. Vizsgáljuk az átszem-
zéseket. Ha a rügy alatti levélnyól csonk könnyen leválik, akkor a szemzós 
megered, ós sor kerülhet a szemzós kötésének m eg lazítására. Ha a szem-
zós nem sikerül, még végezhetünk pótszemzóst. 

A besztercei szilva is érni kezd. Az első érett gyümölcsöket csak friss 
fogyasztásra érdemes leszedni, egyébként a szilva szüretelését ne sies-
sük el, mert a későbben szedett, tökéletesen beérett szemek sokkal éde-
sebbek, illatosabbak, zamatosabbak. A szamócát a termőrügyek kialaku-
lásának idején a következő évi termés, a tövek megfelelő telelésének 
elősegítése érdekében a sodrómolyok ós a levólfoltosság ellen Ortho-
Phalthánnal és Decis 2,5 EC-vel permetezzük öntözés után, amikor a 
lombja már felszáradt. 

A növekedésben ós a termelésben lévő állatoknál különösen fontos, 
hogy takarmányuk megfelelő mennyiségű ásványi anyagot tartalmazzon. 

Körülbelül 42 ásványi elem található a baromfi testében, az ásványi 
anyagok több mint 9/10 része a kalcium és a foszfor. Nélkülözhetetlenek 
a csont ós a tojáshéj képzéséhez, a véralvadáshoz, az izom- és idegmű-
ködéshez. 

Az ásványi anyagok hiánya csirkéknél angolkórformájában jelentkezik. 
Az állatok rosszul fejlődnek, sokat ülnek, nehézkesen mozognak. A kez-
dődő angolkór mész adagolásával gyorsan gyógyítható. Ha nem tisztán 
tápot etetünk, hanem kukoricával, búzával pótoljuk a takarmányt, feltótle-
nül ki kell egészítenünk 1,5 százaléknyi Futor nevű takarmánymósszel. A 
mész- ós foszforhiányt Zeovit etetésével is megelőzhetjük. 

Ha a tojótyúkok takarmányában kevés a kalcium és a foszfor, a szer-
vezet a tojástermeléshez először a csontokból vonja ki ezeket az anya-
gokat, a következmény csontlágyulás, a csontok törékennyé válnak, a tyúk 
nem tud lábraállni, a tojáshéj elvékonyodik, majd megszűnik a tojáster-
melós. A nem táppal etetett tojótyúkok takarmányát is ki kell egészíteni 
50 százalékos tojástermelésnél 5 százalók Futorral. 
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s z e r d a 

Erika, Bella 

AUGUSZTUS 
Ha még 
szükséges, 
átültethetjük az 
arra rászoruló 
szobanövényeket. 
Még készíthetünk 
hajtásdugványt. 



Szobanövényeink közül a tél végén virágzó amarillisz visszahúzódta-
tását is kezdjük meg. Hasonlóképpen a karácsonyi kaktuszt is egyre ke-
vésbé öntözzük mindaddig, amíg (októberben) a virágbimbók meg nem 
jelennek. Aztán ismét rendszeresen kell öntözni. Az amarillisznek teljesen 
lesárgul majd a levele, és 2—3 hónapi pihenő után (addig nem öntözzük) 
kezd ismét hajtani, előbb virágszárat majd leveleket. Ha még szükséges, 
átültethetjük az arra rászoruló szobanövényeket. 

A kúszókról (borostyánról, Scindapsusról) még készíthetünk hajtásdug-
ványt. Általában 2—3 leveleseket, 4—5 db-ot ültethetünk nyolcas cserép-
be, alsó levelüknek egynegyed részét legalább 1 cm-es föld takarja. A 
gyökereztetés idején gyakran permetezzük a dugványokat. 

Van, ahol már korán, augusztus végére kisül a legelő, állataink azonban 
még csaknem egy hónapig kijárnak. Ügyeljünk arra, hogy a reggeli ós esti 
takarmánykiosztáskor pótoljuk azt a fűmennyisóget, amit a szarvasmarha 
nem tud összeszedni a legelőn. Nemcsak a fű hiánya okoz gondot ilyen-
kor, hanem az éhes állat a szokásosnál és kívánatosnál sokkal többet 
járkál, nem tud nyugodtan delelni, pihenni sem. Az abrakadagot többnyire 
a fejések idején kapják a tehenek, a legelő állapotától függően adagoljuk 
állatainknak a takarmányt, hogy ne legyenek nagyon éhesek kihajtáskor. 



Szükség esetén 
ismételjük meg 
virágoskertünkben 
is a bagolylepke 
hernyók elleni 
védekezést! 

1 
CSÜTÖRTÖK 

Egyed, Egon 

2 
PENTEK 

A kecskék 
ivarzanak 

István 



A szabadban tartott, edényes növényeket, leandert, aszpidisztrát ön-
tözzük, kísérjük figyelemmel. A leanderről is vághatunk hajtásdugványt, 
ha szaporítani kívánjuk ezt a kedves növényt. (Vízben, üvegben gyöke-
reztethető.) 

Szükség esetén ismételjük meg virágoskertünkben is a bagolylepke 
hernyók elleni védekezést. Most is triklórfon-hatóanyagú készítményt (Dit-
rifon 5 porozót, Bi 58-cal, Decis-szel vagy Sivoratox-szal) használjunk. 
Természetesen ezekkel a szerekkel csak a még vagy már nem virágzó 
növényeket kezelhetjük. A kora tavaszi hagymás növények (jácint, kró-
kusz, tulipán) helyét ha szükséges, fertőtlenítsük. 

A kecskék augusztustól kezdve az őszi hónapokban ivarzanak. Ennek 
többféle jele van: az állat nyugtalan, sokat mekeg, gyakran vizel. A hüvely 
nyálkahártyája kipirult, a péraajkak duzzadtak. Ezek a tünetek azonban 
nem minden állatnál kifejezettek. A legjobban úgy győződhetünk meg az 
ivarzásról, ha a bakot a nőstények közé engedjük, mert az teljes bizton-
sággal kiválasztja az ivarzót és párosodik vele. Most érdemes pároztat-
nunk, ha húsvét előtt akarunk jó áron értékesíthető 8—12 kg súlyú tejes-
gidát. E súly eléréséhez körülbelül 50 nap kell, a vemhesség ideje pedig 
átlag 200 nap. 

A pároztatásra készítsük fel állatainkat: növeljük a takarmány fehórje-
és vitamintartalmát, adjunk több zabot, sárgarépát, takarmánykáposztát. 



3 
SZOMBAT 

Hi/da 

Jelentősen 
növelhetjük a téli 
tárolásra szánt 
káposztafélék 
termését, ha 
szeptember első 
napjaiban 
fejtrágyázunk. 

4 
Könnyen 
megelőzhetjük a 
takarmánypocsé-
kolást. 

VASARNAP 

Rozália 



Jelentősen növelhetjük a téli tárolásra szánt káposztafélék termését, 
ha szeptember első napjaiban fejtrágyázunk. A fejtrágyázás szükséges-
ségét egyébként arról is látjuk, hogy augusztus utolsó napjaiban már mu-
tatkoznak a tápanyaghiány tünetei: az alsó levelek színe világosabb lesz 
és némely fajtánál zöldeskék elszíneződés is tapasztalható, de a levelek 
szélén ós hegyén is megmutatkoznak ezek a tünetek. 

Elsősorban nitrogént, ritkábban káliumot és egészen kivételes esetek-
ben szükséges foszfort adni fejtrágyaként. A fejtrágyázás után alaposan 
öntözzük meg a területet, olyannyira, hogy a víz 25—30 cm mélyen áz-
tassa át a földet. Korszerűbb és környezetkímélőbb megoldás a folyékony 
tápanyag kijuttatása. A tápoldat töménysége soha ne haladja meg a 0,3— 
0,5 százalékot, mert könnyen perzselóst okozhat. Ugyancsak perzselést 
okozhat a szilárd műtrágya is, ha nagy koncentrációban kerül a földbe, 
ezért alkalmanként egy négyzetméterre 1,5 nitrogénnél ós 2,3 dkg káli-
umnál több műtrágyát ne juttassunk ki négyzetméterenként. 

Vigyázni kell a túl késői műtrágyázásra, mert a későn adott nitrogén 
következményeként a káposztafejek fellazulnak. 

Az állatoknak éppúgy van kedvenc eledelük, mint az embereknek, s 
ha módjuk van rá, lehetőleg csak azt eszik. Ha ez hasznos takarmány, 
akkor nem is lenne baj, de az etetőben összekevert magvaknál például a 
nyúl is, galamb is meglehetősen agresszíven válogatja ki a neki leginkább 
tetszőt, s amikor már az fogyóban van, akkor a nyúl kapar, a galamb a 
csőrével veri ki a földre a magvakat, kutat a kedvence után. Könnyen 
megelőzhetjük a takarmánypocsékolást, ha a galamboknál a különféle 
magvakat külön etetőkbe tesszük, vagy a meglévő etetőt osztjuk több 
részre, hogy az eleség ne keveredjen. így mindenki a neki tetszőből ehet, 
és nem veri ki a többi magot az etetőből. Nyulaknál érdemes úgy szervezni 
az etetést, hogy egyszerre csak egyféle szemes eleséget etessünk. Ha 
például tápot és árpát szeretnénk etetni, akkor az egyiket reggel, a másikat 
este kapják a jószágok. Egy kis előrelátással jelentős mennyiségű takar-
mányt takaríthatunk meg. 



5 
HÉTFŐ 

Viktor, Lőrinc 

Vethetjük a fólia 
alá a spenótot, 
sóskát, hónapos 
retket. 
Most szaporíthatjuk 
a pünkösdirózsát 
tó'osztással. 

Itt az ideje, hogy 
szétválasszuk és 
egyenként külön 
tegyük a 
prémezésre és 
tenyésztésre szánt 

KEDD ezüstrókákat. 

6 
Zakariás 



Vethetjük a fólia alá a spenótot, sóskát, hónapos retket. Eljött az ideje 
a feketegyökér vetésének is. Ültessünk őszi salátát, a rebarbara tőosztása 
is időszerű. 

Alaposan öntözzük meg az augusztusban telepített szamócát négyzet-
méterenként 20—30 liter vízzel. Ugyanígy öntözzük a nyár végén telepített 
ribiszke- és köszmétedugványt is. Ezt az öntözést az időjárástól függően 
hetente egy-két alkalommal el kell végezni. Akkor gyökeresedik jól a dug-
vány, ha folyamatosan nedvesen ós porhanyósan tartjuk a talajt. 

Most szaporíthatjuk a pünkösdirózsát tőosztással. Az idős töveket 5—6 
rügyes, gyökeres darabokra osszuk szót, a 60 cm mély ültetőgödröt töltsük 
fel érett komposzttal vagy jó minőségű kerti földdel. Vigyázzunk, hogy ne 
ültessük mélyre, elég ha 4—5 cm föld fedi a rügyeket. 

Itt az ideje, hogy szétválasszuk és egyenként különtegyük a próme-
zésre és tenyésztésre szánt ezüstrókákat. A tenyésztésre szántak kerül-
jenek jó megvilágítású ketrecekbe, a prómezendők árnyékos helyre, hogy 
a napsugár ne károsítsa a prémet. A tenyészállatok takarmányában emel-
jük a fehérjeszintet. A tenyészállatok kiválasztásakor több szempontot is 
figyelembe kell venni. A jó tenyészállat nagyszámú, legalább négyes alom-
ból ós jól szoptató anyától származik, koratavaszi születésű, szőrzete 75— 
100 százalékos ezüstözöttsógű, nyugodt, teste arányos, farka vastag, tö-
mött 



A jonatánalma 
szedésének 
kezdése előtt 
juttassunk ki a 
gyümölcsök 
felületére 
kalcium-kloridot. 

7 
SZERDA 

Regina 

8 
A kannibalizmus 
egyik formája, 
a farokrágás. 

CSÜTÖRTÖK 

Szűz Mária születése 

Mária, Adrienn 



A Jonatán alma szedésének kezdése előtt lehetőleg két alkalommal 
juttassunk ki a gyümölcsök felületére kalciumkloridot, vagy kalciumnitrátot. 
A két permetezés között 6—8 nap teljen el. A kalciumos kezelések a 
tárolás idején mérséklik az élettani megbetegedéseket. Főként a Jona-
tán-foltosság, a lenticella-foltosság, a taplófoltosság ellen ad hatásos vé-
delmet. Ha a permetezést elmulasztottuk, pótolhatjuk úgy is, hogy szedés 
után mészteljes vízben megfürdetjük az almákat. Arra vigyázzunk, hogy 
csak teljes száradás után kerüljön a rekeszbe a gyümölcs. 

Kezdhető a korai Jonatán klónok, de az alapfajta szedése is. 
Az őszi érésű körték közül a Hardy vajkörte szedését lehet kezdeni. 

Intenzíven tartott sertésállományokban mind gyakrabban előfordul a 
kannibalizmus egyik formája, a farokrágás. A sertések ilyenkor egymás 
farkát harapják, rágják, s a megsebzett állatra egyre többen támadnak. 
Súlyos esetekben az egész falka űzi, kergeti egymás farkát, fülét, ahol 
éri. 

Az állatok nemcsak nyugtalanok, hanem a sebeik is elgennyesedhet-
nek, sőt esetenként egy-egy sertés el is vérezhet. 

A kannibalizmusnak nagyon sok oka lehet. A zsúfolt tartás, egyes vi-
taminok vagy ásványi anyagok hiánya, a ballasztszegény takarmányozás, 
a nem megfelelő klíma, az unalom, az alomhiány. Megszüntetése éppen 
ezért nagyon sokrétű feladat. Fellépésének már első jelére különítsük el 
a nyugtalan, marakodó egyedeket, a sérült állatokat is, legalább a sebek 
begyógyulásáig. Gondoskodjunk az állatoknak valamilyen „játékszerről", 
lánc vagy autógumi felfüggesztéséről, használhat a bő szalmaalom is, 
vagy lucerna etetése. Ha a tartási, takarmányozási rendszeren, a zsúfolt-
ságon nincs módunk változtatni, az állatorvos tanácsai alapján, átmene-
tileg valamilyen nyugtatószer, pl. Galloxazin adagolásával is enyhíthetünk 
a bajon. Végleges megoldást azonban csak a kiváltó okok megszüntetése 
jelenthet. 
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PÉNTEK 

Ádám 

SZEPTEMBER 
Az ilyenkor 
termékenyített 
tehén még a 
legelőrehajtás előtt 
leellik, s mire a 
borjú kiszopta a 
föcstejet, kihajtható. 

10 — a füstösszárnyú 
levéldarázs és a 
levélpoloska elleni 
védekezés. 

SZOMBAT 

Nikolett 



Az ilyenkor termékenyített tehén még a legelőrehajtás előtt leellik, s 
mire a borjú kiszopta a föcstejet, máris kihajtható a csordával. Csak a 
kifejezetten ivarzó teheneket termékenyítsük. Az ivarzó tehén nyugtalan, 
gyakran bőg, étvágya csökken, sokszor vizel, hagyja, hogy társai ráugrál-
janak. Az ivarzást a külső nemi szervek elváltozásai is jelzik. A pére meg-
duzzad, élénkpiros lesz, nyálkás váladék távozik belőle. Innen ered a ki-
fejezés, hogy a tehén folyat. Az ivarzás legjobban a reggeli és délelőtti 
órákban figyelhető meg, és általában 18 óra hosszan tart. A biztos termé-
kenyülés érdekében célszerű az első inszeminálást 6—12 óra múlva meg-
ismételni. 

Az egészséges tehén háromhetenként ivarzik. A rendszeres ivarzást 
elősegíti az ásványi anyagokban ós vitaminokban gazdag takarmány, a 
legeltetés és a szabad mozgás. 

Előfordul, különösen az állandóan istállózott idős vagy nem megfelelő-
en takarmányozott teheneknél a csendes ivarzás. Ilyenkor az ivarzás tü-
netei alig vehetők észre. 

Az őszi napokban kevés ember gondol a növényvédelemre, pedig most 
kell védekezni a füstösszárnyú levóldarázs, a cilindrospóriumos levélfol-
tosság ellen. Jelentős lombveszteséget okoz a füstösszárnyú levéldarázs 
lárváinak előfordulása, valamint a recés levólpoloska szívogatása. A le-
hullott leveleket össze kell gyűjteni ós meg kell semmisíteni, ezzel meg-
előzhetjük a további fertőzést, a kártevőket pedig permetezéssel pusztít-
suk el. 

A füstösszárnyú levéldarázs és a levélpoloska ellen használható a Bi 
58 vagy a Sinoratox 0,1%-os töménységben. A permetezésnél ügyeljünk 
arra, hogy a permetté a levél fonákját is érje, hiszen ott tartózkodnak a 
kártevők. 

A cilindrospóriumos levélfoltosság ellen Dithane M-45, Zineb, Ortgocid 
0,2%-os töménységű permetezésével védekezhetünk. A lehullott,fertőzött 
leveleket meg kell semmisíteni. 
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VASÁRNAP 

Teodóra 

Készülhetünk az 
őszi telepítésekre. 

12 
h e t f o 

Mária 

Ha az újszülött 
kisborjú lába 
görbe, mészkészít-
ményekkel 
könnyen és 
viszonylag gyorsan 
meg lehet 
gyógyítani. 



A kései érésű őszibarackfajták közül az Elberta, a Szegedi arany, a J. 
H. Hale érik. Ezek jól szállíthatók, kemény sárga húsúak elsősorban friss 
fogyasztásra ajánlhatók. Ugyancsak megkezdhetjük a Besztercei szilva 
szüretét is. Egyaránt alkalmas friss fogyasztásra, lekvárfőzésre, befőtt ké-
szítésére. Magas cukortartalma miatt a legalkalmasabb aszalásra is. A 
korai érésű mandulafajták közül a Budatétényi 1. 11. és 70, valamint a 
Tétényi kedvencfajtákat lehet szedni. 

Készülhetünk az őszi telepítésekre is. Ideje beszerezni a tőzeget, a 
műtrágyát és az istállótrágyát, de ne feledkezzünk meg a magunk által 
készített házi komposztról sem. Az ültetéshez gödrönként 10—20 kg szer-
vestrágyát számítsunk. 

Ne essünk kétségbe, ha az újszülött kisborjú lába görbe, a körömhe-
gyein tud csak pipiskedni. A görbelábúságot mószkószítményekkel 
könnyen és viszonylag gyorsan meg lehet gyógyítani, de az ilyen kisborjút 
feltétlenül engedjük szabadon. Ha rövid kötélen tartjuk, akkor fejlődése 
lelassul, majd abbamarad, gyakran bezabál, mája elfajul, széklete fehér-
sárgás olajsűrűségűvé válik, végül megkopaszodik és 2—3 heti senyve-
dés után elhullik. 



Megkezdhetjük a 
későbbi érésű 
almák színelő 
szedését. 13 

KEDD 

Kornél 

Az unalom sok 
rossz szokás 
kialakulásának 
alapvető oka. 
Adhatunk 
állatainknak 

s z e r d a valamilyen játékot. 

A Szentkereszt felmagasztalása 

14 
Szeréna 



Megkezdhetjük a későbbi érésű almák színelő szedését. Egyes fajták 
(pl. a Téli arany parmen) gyümölcsei különböző időben érnek. Ezeket 
feltétlenül érettségi fokuk szerint szakaszosan szedjük, színeljük. Az al-
maszüretet, ne kezdjük meg harmatos reggelen, hanem csak a harmat 
felszáradása után. Csak az egészséges gyümölcsöket tegyük a rekeszek-
be, a sérült, romlott almákat gyűjtsük külön azonnali felhasználásra. Min-
den almát egyébként óvatosan marokra fogva, csavarva szedjük le a fáról. 
A korszerű alacsony törzsű fákról ez nem okoz gondot, mert a legfelső 
gyümölcseit is elérjük a földről vagy alacsony állványról. A magasabb 
törzsű fák gyümölcseit létráról szüreteljük: csak akkor másszunk a fák 
ágaira, ha ez elkerülhetetlenül szükséges. A rekeszbe gyűjtött termést ne 
hagyjuk a napon, mert az almák héja megperzselődik. Minél előbb vigyük 
a gyümölcsöt hűvös tárolóba. 

Meglehetősen egyhangú és unalmas egy ketrecbe vagy szűk istállóba 
zárt gazdasági állat élete. Az unalom pedig sok rossz szokás kialakulá-
sának alapvető oka. Pedig gyakran, egy kis figyelmességgel adhatunk 
állatainknak valamilyen játékot, ami elvonja figyelmüket, amivel elszóra-
kozhatnak. Ha a kislibáknak például leveles kukoricaszárat kötünk fel cso-
móba, akkor azt fogják csipegetni ós nem egymást. A süldőknél is keve-
sebb a farok- és fülrágás, egymás kikezdóse, ha rossz gumiabroncsot 
lógatunk közéjük. De egy egyszerű lánc felfüggesztése is segít a bajon. 
Nagyobb állományokban a gazdák kiselejtezett gumicsizmát is „felejtenek" 
az állatok között, mert azzal napokig eljátszanak. Az alomanyagok kapa-
rása, turkálása, csipkedése is bizonyos szórakozást jelent a jószágoknak. 

Használjuk ki ezeket a lehetőségeket, valószínűleg csökkenthető velük 
a gyenge takarmányok etetésével járó hiányérzet miatti kannibalizmus. 
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A korán érő borszőlők szüretelósót elkezdhetjük. Mielőtt azonban hoz-
záfognánk, végezzünk próbaszüretet, s ha nem gondoskodtunk volna a 
must kénezóséhez szükséges borkénről, a próbamérés eredményei alap-
ján szerezzük be a szükséges mennyiséget. A bor alkoholtartalma a must 
cukorfokától függ. Ezért csak az érett szőlőt szedjük le. A szőlő akkor 
érett, ha már nem tapasztaljuk a mérés alkalmával a cukorfok újabb nö-
vekedését. Csak ha minden tiszta a présházban ós a pincében, akkor 
fogjunk a szürethez! 

A megfelelő erjedéshez kotyogót célszerű használni. Ez azért szüksé-
ges, hogy az erjedés alatt képződő mustgázok eltávozzanak, de a hordóba 
ne jusson levegő. így elkerülhetjük a káros ecetbaktériumok elszaporodá-
sát a must felszínén. Magunk is készíthetünk kotyogót egy tölcsérből, egy 
rövid csőből ós üvegpohárból. A csövet dugjuk bele belülről a tölcsér szá-
jába, öntsünk köréje vizet és borítsuk le az üvegpohárra. Egyébként bo-
rászati szaküzletben beszerezhető ez a készítmény. 

Egyre drágul a takarmány és béltartalma sem igazán megbízható. Van-
nak azonban kitűnő melléktermékek, amelyek nagyon hasznosak az álla-
toknak, csak sajnos nem mindenhol lehet hozzájuk jutni. Nézzünk körül 
lakóhelyünk közelében, nem tudnánk-e beszerezni valami olcsó ós jó 
takarmányt? 

A tejfeldolgozók mellékterméke, a savó elsősorban sertésekkel etethe-
tő. Olcsó, és nagyon jó étrendi hatású. Nagyon ízletes is, ezért lehetőleg 
mindig külön adjuk az állatoknak, ós ne takarmányba keverve, mert ha 
véletlenül nem jutunk hozzá, akkor nélküle a másik takarmányt sem eszi 
meg a sertés. A vágóhidak, baromfifeldolgozók mellékterméke a húspép 
és a tepertő. Mindkettő kitűnő tápláléka a sertésnek, moslékba keverve 
adjuk nekik. A hűtőházakból, konzervgyárakból a zöldségfélék hulladéka-
ihoz lehet olcsón ós nagy mennyiségben hozzájutni, amelyet a kérődzők-
kel hasznosíthatunk. A cukorgyárakból nyers vagy szárított cukorrépasze-
let és melasz vásárolható, amelyet a kérődzőkön kívül kis mennyiségben 
a sertésnek, kijáró baromfinak is adhatunk. 

A sörgyárakból sörtörkölyt vásárolhatnak a marhahizlalók. 



Az elvirágzott 
gladiolusz gumóit 
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Az elvirágzott gladiolusz gumóit szedjük fel, tisztítsuk meg a földtől, 
válasszuk le róluk a kis gumókezdeményeket. A szárat vágjuk 10 cm-re, 
és száraz, szellős helyen tároljuk, de csak az egészet. 

Folytathatjuk az évelők ültetését, szaporítását. Ne bolygassuk viszont 
az érzékeny, és korán, tél végén virágzó, évelő virágokat, pl. a szellőrózsát 
(Anemone japonicát), ezeknek ugyanis inkább a tavasz az ültetési ideje 
virágzásuk után. Kertünk díszfái, cserjéi, sőt a rózsabokrok, futónövények 
alól is gereblyézzük össze a már lehullott leveleket, és égessük el, mert 
a korai lombhullás a különböző károsítok fertőzésének következménye. 
Az évelők tőosztása és különösen nagyobb felület gyepesítése előtt győ-
ződjünk meg a talajlakó kártevők egyedszámáról. 

Készítsük elő a górót a hamarosan betakarításra kerülő kukorica táro-
lására. A háztáji földekről csövesen tört kukorica legjobb tárolóhelye a 
góró. Lehetőleg a porta legmagasabb pontján álljon, s ne építsük nagyon 
körül, hogy a szél járja az év minden szakában. A góréban tárolt kukorica 
utóórésen megy keresztül, fényes és telt szemű lesz, nagyobb takar-
mányértékű, mint a morzsolt, forrólevegőn szárított. 

Csak egészséges csöveket tároljunk be, a sérült csöveket silózzuk be, 
vagy etessük fel. 

Ellenőrizzük a góró oldalfalait, nincs e sérülés a léc vagy drótfonaton, 
nehogy a csövek kipotyogjanak belőle, vagy a berakott takarmány nagy 
súlya alatt tovább rongálódjon. Javítsuk ki a tetőt is. 

Oldalról sohase burkoljuk a górót, mert bár így az oldalról vágó esőtől 
megvédjük a takarmányt, a szól szárítását azonban meggátoljuk. 
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Fejezzük be a fajtaválasztásra ítélt gyümölcsfák átszemzésót. Az új 
telepítéshez kiásott gödrökbe szórjuk el az alaptrágyának szánt foszfort 
és kálit. A gödör méretével ne takarékoskodjunk. Legjobb a 120X120 cm 
alapterületű és legalább 70 cm mély gödör. Ha a kiemelt föld nem jó 
minőségű, (kavicsos, törmelékes, meszes), akkor gondoskodjunk időben 
csereföldről. 

Folyamatosan érnek a körtefajták is. Szüretükre ugyanazok a szabá-
lyok érvényesek, mint az alma szedésére. Leszüretelt gyümölcsöt szállít-
sunk óvatosan. Vasúton csak fedéllel lezárt ládában vagy kosárban cél-
szerű gyümölcsöt feladni. Autóban lehetőleg a csomagtartóban szállítsuk, 
mert ennek a légtere kevésbé melegszik fel. 

Ha egyszerre több kocánk is fiatal, lehetőségünk van a malacok számát 
kiegyenlíteni, így közel azonos almokat hozhatunk létre. Az előhasi ko-
cáknál 9—10 malacnál többet ne hagyjunk, mert nagyon lezsarolódik a 
szoptatás végéig, ügyeljünk azonban arra, hogy minden csecsbimbóra 
jusson malac, mert csak a működő tejmirigy tud kifejlődni. 

A háromnapos alomnál fiatalabbhoz szabad csak dajkaságba adni ma-
lacot, később ugyanis már választottak csecset a malacok, és a jövevény 
a kialakult rendet megzavarná. Minden kismalac élete első 6 órájában 
azonban lehetőleg a saját anyjától szopjon tejet, hogy minél több védő-
anyaghoz jusson. 

Mindig a fiatalabb alomba tegyük az idősebb malacokat. Még 5—6 
napos malacot is sikeresen helyezhetünk 1—2 napos alomba. Ne dajká-
sítsuk a 80 dkg-os, vagy ennél kisebb malacokat, ezek csak a takarmányt 
fogyasztják, de nem lesz jó hízó belőlük. 
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A már leszüretelt alma- és körtefák védelméről se feledkezzünk meg. 
Ilyenkor a varasodás ós a kaliforniai pajzstetű károsításának vannak kité-
ve. A permetezést gomba- és rovarölő szerek kombinálásával végezhet-
jük. A most szüretelhető alma és körte szedésekor is fontos a gyümölcs 
átválogatása. Helyes, ha már szedés közben válogatunk. Gondoljunk arra, 
hogy hosszú ideig csak teljesen egészséges, sérülésmentes, kocsánnyal 
szedett gyümölcs tárolható. A varas, monilitás pajzstetvek vagy az alma-
moly által károsított gyümölcsöket éppenúgy szedjük ki az egészségesek 
közül, mint az egyéb okból sérülteket, nyomódottakat. Elkülönítésükkel 
megakadályozzuk, hogy a már fertőzött gyümölcsök tárolóhelyei a raktá-
rozási betegségek kiindulóhelyei legyenek. 

A kukorica betakarításával még nem ért véget a takarmányelőkészítő 
munka. A kukorica ilyenkor még nem teljes értékű, többhetes-hónapos 
utóérésre van szüksége, s eközben lassan veszít víztartalmából. Ha a 
góréban fokozatosan kiszáradt, már adható az állatoknak. Mielőtt a góréba 
rakjuk, először a hibás csöveket használjuk fel és csak a hibátlanok ke-
rüljenek tárolásra. 

A száraz kukoricából mindig csak annyit morzsoljunk, amennyire szük-
ség van, és csak annyit daráljunk meg, amennyit néhány napon belül 
feletetünk (hiszen a diót, mákot sem tároljuk darálva!), különben össze-
csomósodik, megavasodik, gombák szaporodhatnak el benne. 
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Szüreteléskor vigyázzunk arra, hogy a vörösbort adó fajták ne keve-
redjenek a fehér borszőlőkkel. Direkttermőt sose tegyünk a többi közé, 
mert erős szagával, kellemetlen ízt ad a bornak. 

A leszedett szőlőt mindig gyorsan ós még aznap dolgozzuk fel, mert 
csak így kaphatunk szép, üde, zöldesfehór színű kellemes ízű bort. Ha 
lehet, használjunk zúzó-bogyózót. A nem kívánatos oxidáció elkerülésére, 
a káros vadélesztők és baktériumok elszaporodásának megakadályozá-
sára már a cefrét kénezzük. Egy hektoliter zúzott szőlőcefróhez 15—20 
gramm (másfél-két tabletta) borként adagoljuk jól elkeverve. Ezután rög-
tön sajtoljunk. A fehérborok készítésekor a mustot azonnal válasszuk el 
a törkölytől, a vörösborok esetében azonban a mustot a jobb színnyerés 
érdekében törkölyön erjesszük. A hordókat csak háromnegyedig töltsük 
musttal. 

Ha belépünk a nyúlházba, s az enyhe őszi szellőben lobog a sok, 
ketrecre tapadt szőr, ideje rászánni magunkat egy alapos, teljes szőrmen-
tesítésre. Hordjuk a ketreceket egyenként szabad területre és gázégővel 
alaposan égessük le róla a rátapadt nyúlszőrt. A ketrecek lakói addig 
almásládában várhatják meg, míg tiszta, fertőtlenített ketrecüket ismét el-
foglalhatják. Az égetés ugyanis a legtökéletesebb fertőtlenítés is egyúttal. 
A ketrecre tapadt szőrtől nemcsak esztétikai okokból kell megszabadulni, 
hanem azért is, mert a por, a fertőző anyagok megtapadnak rajta, ós 
állandó fertőző forrásává válhatnak a nyulaknak. 

Ráadásul a ketrecre tapadt szőrből jut elegendő mindig a levegőbe is, 
állandóan irritálva a nyulak és gazdájuk légzőszerveit is. A leégett ketre-
ceket fertőtlenítős vízzel, kefélve mossuk át, szárítjuk meg, és úgy telepít-
sük vissza beléjük a nyulakat. 



25 
v a s a r n a p 

Eufrozina 

Továbbra is 
munkát ad egyes 
zöldségfélék 
öntözése, 
fejtrágyázása. 

26 
Ellenőrizzük, van-e 
elegendő befejező 
tápunk! 

h é t f ő 

Jusztina 



Továbbra is munkát ad egyes zöldségfélék öntözése, fejtrágyázása. 
Folyamatosan szedjük a zöldborsót, véglegesen takarítsuk be a bokorba-
bot és az őszi retket. 

Az idősebb metélőhagymát most szaporíthatjuk tőosztással. A raktáro-
zásra szánt, átválogatott, egészséges hagymát ritkaszövésű zsákokban 
vagy vékony rétegben kiterítve, levegős körülmények között, a kórokozók 
számára kedvezőtlen 0—2°C hőmérsékletű helyiségben tároljuk. 

Ha a kései kelkáposztán, fejeskáposztán, karfiolon, céklán a kártétel 
jelei, illetve a bagolylepke hernyókat és levéltetű telepeket észlelünk, vé-
dekeznünk kell. Permetezzük 0,1% töménységű Bi 58-cal, vagy Unifosz 
50 EC-vel. Vigyázzunk a szedés előtt a 14, illetve a 7 nap várakozási 
időt be kell tartanunk! 

A betakarított szárazbabot lehetőleg alacsony hőmérsékletű helyen tá-
roljuk, hogy megakadályozzuk a babzsizsik elszaporodását. 

Ellenőrizzük, van-e elegendő befejező tápunk. A tápok egynegyede 
csak 7 napos egészségügyi várakozási idő betartásával adható az álla-
toknak, mert hozamfokozókat, antibiotikumokat ós kokcidiosztatikumokat 
tartalmaz. E gyógyszeres tápokra azért van szükség, mert fokozzák az 
egészséges szervezet ellenálló képességét, ós velük egy sor betegség 
megelőzhető. 

Veszélyeket is rejtenek azonban, mert az állatok izomzatában felhal-
mozódnak és az emberi szervezetbe kerülve gyógyszerrezisztenciát okoz-
hatnak. Az exporthúsokat nem veszik át, ha benne szermaradványokat 
találnak, az is előfordul, hogy az egész tételt visszaküldik. 

Mivel a gyógyszermentes tápok nem mindig kaphatók, jó, ha ezekből 
mindig tartalékolunk egy keveset. 

Ahhoz, hogy a hót napot pontosan be tudjuk tartani, előre meg kell 
tudnunk az állatátvétel pontos időpontját. A gyógyszermentes tápra való 
áttérés természetesen fokozatosan történjen. 
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Az egynyáriak közül, ha nem kívánunk róluk magot szedni, távolítsuk 
el a virágágyból a hervadtakat. Sok egynyári virág a fagyokig díszít, ezeket 
gondozzuk tovább, és készüljünk fel az éjszakai hideg időre, fólia- vagy 
más takaróanyag előkészítésével. Védeni kell a hirtelen lehűlés ellen a 
krizantémot és a dáliát is. A krizantémot még bimbózzuk, majd cserepez-
zük be, ha eddig szabadba ültetve neveltük, hogy az átmeneti hervadást 
legyen ideje kiheverni, amikor majd a temetőt kell díszíteni vele. 

A szárazkötészethez alkalmas virág, pl. a Statice félignyílt virágait nyír-
juk le, és még az esős idő beállta előtt szellős helyen szárítsuk meg. 

Örökzöldjeinket és a gyepet továbbra is rendszeresen öntözzük. 

Csicsóka telepítésére ősszel és tavasszal is sor kerülhet. A tápanya-
gokban gazdag laza talajt és a csapadékos időjárást kedveli, szárazabb 
vidéken öntözéssel is jól termeszthető. A talajt ősszel bőségesen istálló-
trágyázzuk, a csicsókagumót 8—10 cm mélyre, 70x40 centiméteres sor-
és tőtávolságra ültessük. Ezután nem sok gond van vele. Kártevői szinte 
nincsenek, permetezni nem kell. A szárat akkor vágjuk el, amikor a levelek 
a fagyok hatására megbarnulnak. 

A csicsókaszárat a kukoricaszárhoz hasonlóan tömegtakarmányként 
juhokkal és húsmarhákkal etethetjük. 

A gumó lovak abrakpótlására, szarvasmarhák- és sertések hizlalására, 
nyulaknak, sőt emberi fogyasztásra is alkalmas, ősszel vagy tavasszal is 
kiszedhetjük. Télen hideg pincében, nedves homokban tároljuk, de a föld-
ben is benthagyhatjuk, a saját szárával ós trágyás szalmával betakarva 
nem fagy meg, és mindig kiszedhetünk belőle annyit, amennyire éppen 
szükségünk van. A megfelelő talajutánpótlást ós vizet hosszú évekig bő 
terméssel hálálja meg. 
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Már feltétlen időszerű az őszi (esetleg jövő tavaszi) telepítésre szánt 
szaporítóanyagok megrendelése. Az ültetéshez készítsünk tervet ós váz-
latos helyszínrajzot. A 2—3 hete kiásott ós alaptrágyával ellátott gödrökbe 
húzzuk vissza a talajt, úgy, hogy az alsó réteg megcserélődjék a felsővel. 
A csemeték elültetéséhez ebből — a most még laza — megforgatott föld-
ből csak a gyökereknek szükséges kisebb gödröt kell majd kiemelnünk. 
A gyümölcscserjék alaptrágyázására gödrönként 5—6 kg istállótrágyát 
vagy 3—4 kg közepes fekáltrágyát, illetve fél-fél kg foszfát és 0,5 kg 
káliműtrágyát használunk. 

Egy-egy gyümölcsfa gödrének aljába 15—20 kg érett istállótrágyát 
vagy komposztot, 6—8 kg tőzeget, fekáltrágyát vagy ugyanennyi tőzeget 
sertés-, nyúl-, baromfi- vagy galambtrágyát tegyünk. A műtrágyák közül 
elsősorban a foszfát és káliumtartalmú műtrágyákra van szükség, ezekből 
3—4 kg mennyiséget teregessünk a gödör aljára. 

A rovarpusztító madarakat a téli etetésen kívül odúk kihelyezésével is 
a kertbe szoktathatjuk. Az odú jó búvóhely a zimankós téli napokon ós 
megfelelő fószkelőhely tavasszal. A különböző madárfajoknak más és 
más méretű és röpnyílású odút készítsünk. A barát- ós kékcinkének kell 
a legkisebb, 16 illetve 20 cm hosszú, 10 cm belső átmérőjű, mindössze 
25 milliméteres röpnyílású. A széncinkének, csuszkának, mezei verébnek 
valamivel nagyobb odúra van szüksége, a röpnyílás 32 mm legyen. A 46 
milliméteres röpnyílásúba már a seregély és a harkály is beletelepszik. A 
búbos bankának 25—30 cm mély, 15—19 cm széles és 6—8 centiméteres 
röpnyílású kell. 

Az odút széltől és esőtől védett helyre, fára, falra, kerítésoszlopra erő-
síthetjük, röpnyílása délre vagy délkeletre nézzen, egyenesen álljon vagy 
kissé előre dőljön. Úgy helyezzük el, hogy macska vagy más fára mászó 
ragadozó ne érhesse el, ha szükséges a fatörzset szögesdróttal tekerjük 
be. 
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1 
s z o m b a t 

Malvin 

OKTÓBER 
Sokkal tisztább ízű 
és finomabb illatú, 
zamatú lesz a 
borunk, ha a 
mustot préselés 
után hordóban 
ülepítjük. 

2 
A behajtás 
hagyományos 
ideje ez. 

VASÁRNAP 

Szent őrzőangyalok 

Petra 



Sokkal tisztább ízű és finomabb illatú, zamatú lesz a borunk, ha a mus-
tot préselés után hordóban ülepítjük. A mustban ugyanis sok a zavarosító 
részecske, növényvédőszer-maradvány, talaj-, héj-, ós törkölyrósz kerül-
het. Az ezektől megtisztított must lassabban ós egyenletesebben erjed, 
nem melegszik túl, ós kisebb lesz az erjedési alkohoK illat-, zamatanyag 
(veszteség) is. Ülepítéskor a mustot ismét kénezzük. A már tiszta mustot 
12—24 órai állás után fejtsük át az erjesztőhordóba. A szőlőtelepítéshez 
is tervezzük meg, hogy milyen fajtából mennyi szaporítóanyagra van szük-
ségünk. 

Vethetünk most petrezselymet és néhány hidegtűrő virág magját. 

A behajtás hagyományos ideje ez. Az idős gazdák mindig Szent Mihály 
napján hajtották be az állandóan kintióvó gulyát is, nyájat, manapság pedig 
ilyentájt hagyják abba a legeltetést a maiak. 

A kijáráshoz, legelőhöz szokott állatok bizony nyugtalanok az esős na-
pokban, különösen, ha kötött tartásban élő tehenekről van szó. Ügyeljünk 
arra, hogy a takarmányváltozás átmenettel, fokozatosan történjen, leg-
alább ez ne viselje meg az állatokat. Ha van rá lehetőségünk, gondos-
kodjunk a mozgásukról a téli hónapokban is, ez nagyon jótékony hatású 
az étvágyuk, közérzetük szempontjából és lábaiknak is jót tesz, ha hasz-
nálják. 

A kint éjszakázó állatokat behajtáskor egyenként alaposan ellenőrizzük 
és az élősködőket irtsuk ki, esetleges sérüléseiket kezeljük. 
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3 
HÉTFŐ 

Helga 

OKTÓBER 
Hamis babona, 
hogy a diófát 
alaposan meg kell 
verni ahhoz, hogy 
a következő évben 
jól teremjen. 

4 
A falombot а 
nyulak szeretik 

KEDD 

Ferenc 



A diószürettel kapcsolatban hamis babona, hogy a fát alaposan meg 
kell verni ahhoz, hogy a következő évben jól teremjen. Az igazság éppen 
az ellenkezője: óvatosan kell az ágakat veregetni, hogy a gyümölccsel 
együtt le ne verjük a termőrügyeket is. A sérülések elősegítik a kórokozók, 
kártevők fertőzését is. A lehullott diót azonnal szedjük fel, ós pucoljuk meg 
a zöld héjától. Ha a héj nehezen válik le, akkor rakjuk őket halomba, kissé 
öntözzük meg, majd takarjuk le fóliával: a 2—3 napi füllesztés után a héjat 
könnyen leválaszthatjuk a dióról. A padláson vagy száraz kamrában minél 
előbb szárítsuk meg, nehogy megdohosodjék. 

A komposztkazal anyagát keverjük át, hogy a szerves anyagok bom-
lását elősegítsük. Ha a még el nem bomlott anyag közé nitrogéntartalmú 
műtrágyát keverünk, a folyamat gyorsabb. 

Kevés nyúltartó használja fel a falombot, pedig a nyulak szeretik, vál-
tozatosabbá tehető vele a takarmány és ilyenkor ősszel igazán egyszerű 
a lehulló leveleket gereblyével összeszedni, s mivel ilyenkor már a ned-
vességtartalma is alacsony, könnyen megszárad ós jól tárolható. 

A diólevélen kívül minden gyümölcsfa lombja használható, rostban gaz-
dag táplálék. Ügyeljünk azonban arra, hogy csak olyan levelet gyűjtsünk, 
amelyik a közelmúltban nem volt permetezve, amelyik egészséges, nem 
fertőzött, például penészgombával. A megázott, sötétre színeződött levél 
már nem alkalmas takarmányozásra. 



5 
Az alma- és 
körtefák törzséről 
véglegesen 
szedjük le és 
égessük el a 
hernyófogó öveket! 

SZERDA 

Aurél 

6 
— a fogtúlnövés 

CSÜTÖRTÖK 

Brúnó, Renáta 



Az idősebb fák körül szórjuk el a foszfát- és káliumtartalmú műtrágyá-
kat (fánként összesen 1 kg vegyes műtrágyát, és bokronként 40—50 dkg-
ot). Amint időnk engedi, kezdjük meg a kert talajának felásását. 

Az alma- és körtefák törzséről véglegesen szedjük le ós égessük el a 
hernyófogó öveket. A szamócatöveket az erkélyen is lehet tárolni 5 kg 
befogadóképességű, 0,5 mm vastagságú fóliából készült zsákokban. A 
fejlett szamócatöveket emeljük ki ós ültessük cserépbe. Az első fagyok 
után vigyük be a szobába és állítsuk a szobanövények közé. Koratavaszi 
termésével nagy örömöt szerezhetünk vele a gyerekeknek. 

Nagyobb nyulászatokban gyakran előfordul, hogy egy-egy állat sem-
milyen betegség tüneteit sem mutatja, mégis rohamosan rom lik kondíciója. 

Vizsgáljuk meg ilyenkor a fogazatát. Néha ugyanis nem kopnak a fogak 
kellő mértékben, ezért egyre hosszabbak lesznek, végül a szerencsétlen 
állat már a száját sem tudja becsukni tőlük. 

Ha nem vesszük időben észre a bajt, egyszerűen éhenhal a nyúl. Ha 
tenyészállatnál fordul elő a fogtúlnövés, selejtezzük, mert utódaiban is 
megjelenik ez a rendellenesség. Leadásra, vágásra szánt állatnál és a 
gyapjútermelő angóranyúlnál azonban fogóval vissza kell csípni a túlnőtt 
fogat, hogy enni tudjon. Ha bizonytalanok vagyunk, ezt a műveletet érde-
mes állatorvosra bízni. 
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A fertőző, rothadó 
gyümölcsöt ne 
vigyük a 
komposzttelepre! 

p é n t e k 

Amália 

8 
Gyűjtsük össze, 
raktározzuk el 
állataink télre szánt 
takarmányát! 

s z o m b a t 

Koppány 



A fertőző, rothadó gyümölcsöt ne vigyük a komposzttelepre, mert elő-
segítjük a rajta megtelepedett károsítok áttelelését. A raktározás idején 
veszélyeztető kórokozók károsításának megelőzésére most is fontos te-
endőnk a leszedett termés átválogatása, gondos előkészítése a táro'ásra. 

A tárolóhely lehetőleg hűvös, levegős, széltől ós napsütéstől egyaránt 
védett legyen. 

Gondosan takarítsuk ki a csemegeszőlő tárolásra alkalmas helyiséget 
is, meszeljük ki, mossuk fel ós kénezzük. Raktározásra legalkalmasabb 
fajták a vastaghúsú, a kemónybogyójú késői érésűek. (Kecskemét virága, 
Kecskecsöcsű, Cegléd szépe, Csiri-csuri, Itália, Hamburgi muskotály, Er-
zsébet királyné, Téli muskotály stb.) 

A legszebb, legegészségesebb, közepes méretű fürtöket válasszuk ki 
téli eltartásra. Már szedés közben csípjük ki a sérült, beteg bogyókat a 
leszedett csemegeszőlőből akkor is, ha nem tesszük tárolóba, mert a rom-
lás egy-két nap alatt is továbbterjed. 

A rossz idő beállta előtt gyűjtsük össze, raktározzuk el szakszerűen 
állataink télre szánt takarmányát. A csöves kukoricán, kukoricaszáron, lu-
cerna- és fűszénán kívül még sokféle zöldet és gumós növényt is felhasz-
nálhatunk, ezek változatosabbá teszik a téli étrendet. A tök a fagyok be-
álltáig eltartható, ha épületben nincs rá helyünk, szabadban, vékony 
szalmaréteggel lefedve is tárolhatjuk. Karotin- és olajtartalma miatt külö-
nösen értékes, nyersen vagy párolva is adhatjuk az állatoknak. A krumplit 
és a csicsókát verembe vagy prizmába rakjuk. A rópafólók — cukor, ta-
karmány- és sárgarépa — magas táp- ós vitamintartalmuk miatt szinte 
nélkülözhetetlenek. 
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9 
OKTÓBER 

A szőlőszüretelés 
közben szakítsunk 
egy kis időt a 
növényvédelmi 
munkákra! 

VASARNAP 

Dénes 

— az almozás 
Az állatok ápolása 
megtérülő 
tevékenység. 10 

HÉTFŐ 

Gedeon 



A szőlőszüretelés közben szakítsunk egy kis időt a növényvédelmi 
munkákra is. Szedjük össze a szedés közben lepotyogó, kórokozókkal 
fertőzött, rothadó fürtrészeket, bogyókat. A fertőzés továbbterjedésének 
megakadályozására minél előbb semmisítsük meg ezeket. Ha erősebb 
rothadás mutatkozna, sürgősen szüreteljünk, gondosan kénezzük a cefrét 
és a mustot. A használt edényeket munkánk végeztével mindig mossuk 
el, mert így csökkenthetjük a vadélesztő, ecetbaktóriumok elterjedését. 

Ha egy fajtából nagyobb mennyiségű szőlőnk van, szüreteljük, dolgoz-
zuk fel, és erjesszük külön: így sokkal jobb borokat kapunk. Fontos, hogy 
a must erjedése optimális hőfokon történjék. Erjedés közben ugyanis a 
must felmelegszik, s ha hőmérséklete 28 С fölé emelkedik, akkor káros, 
tejsavas erjedés léphet fel. Az erjedésre a 15—18°C pincehőmérséklet a 
legmegfelelőbb. 

Ha erjed a must, csak magunk elé (derékmagasságban) tartott égő 
gyertyával lépjünk a pincébe. Ha elalszik, azonnal távozzunk és szellőz-
tessünk. Vigyázzunk, a mustgáz életveszélyes! 

Az állatok tisztántartásának legegyszerűbb és legalapvetőbb módja az 
almozás. Bőséges, tiszta almon tiszták maradnak a jószágok is, lényege-
sen kevesebb dolga van a kefének, vakarónak. A szarvasmarha ápolásá-
nak különösen nagy jelentősége van, hiszen a tej minőségót is meghatá-
rozza, tiszta vagy szennyezett állatról nyertük-e. Sohase engedjük meg, 
hogy a tehén farára, oldalára csimbókosan rászáradjon a trágya, mert ez 
már nem jön le magában, csak az állat szőrével együtt. Rendszeres, min-
dennapos ápolással ez megelőzhető. Az ápolás legfontosabb szerszáma 
a kefe. A vakaró csak a kefe tisztántartásához használatos. A rideg fémből 
készült vakarával közvetlenül ne tisztítsuk az állatot. A szőrköntös lekefó-
lése után meleg vízben mossuk ki a farkat, és tiszta, puha ronggyal törüljük 
körül a szem- ós szájnyílást, a pérát. 

A tőgymosáshoz külön tiszta vizet használjunk. Az állatok ápolása meg-
térülő tevékenység, szelídebbé, könnyebben kezelhetővé is válik az állat, 
ha érintésünket megszokja, és az esetleges rendellenességeket is 
könnyebben észrevesszük rajta. 
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k e d d 

Brigitta 

Még egyszer sor 
kerülhet fűnyírásra. 

12 
Mérlegeljük a 
tojóállomány 
termelését! 
Akkor érdemes 
meghagyni a 
tyúkokat második 

s z e r d a é v r e - h a a í é r c e 

ara magas. 
Miksa 



Még egyszer sor kerülhet fűnyírásra: később — hacsak túl sok csapa-
dék és igen enyhe időjárás be nem következik — már nem nyírjuk a 
gyepet. Gondoskodjunk viszont szervesanyagról, erre nemcsak a pázsit-
nak, hanem a kert többi növényének is szüksége van. Komposzttrágya, 
galambtrágya, tőzegtrágya még a főváros területén is beszerezhető. Ta-
nácsos idejében megvásárolni ezeket, hogy legyen idő a bedolgozásukra. 
A gyepfelületet csak vékonyan szórjuk be a szervestrágyával, a többit 
azután elvégzi a természet. A virágágyakba, díszcserjefák között ásással 
forgassuk a talajba a szervesanyagot. A virágágyásokból kiszedett elszá-
radt növények, növényrészek közül a fertőzötteket minél előbb égessük 
el. 

Mérlegeljük a tojóállomány termelését, fontoljuk meg, érdemes-e se-
lejteznünk, és új állományt beállítani, vagy inkább vedlessük meg őket 
mesterségesen, s hagyjuk meg egy újabb termelési ciklusra. 

Akkor érdemes meghagyni a tyúkokat második évre, ha a jérce ára 
magas. A második tojástermelési ciklus rövidebb, mint az első, a várható 
tojásszám is elmarad attól, a tojóházi elhullások száma is magasabb. A 
termelt tojások viszont nagyobbak, tetszetősebbek, héjszilárdságuk is 
jobb, mint első évben. 

Vedletéskor az állományt olyan stressznek tesszük ki, hogy a tojáster-
melést abbahagyja, és a vedlóst megkezdi. Vigyázzunk, nehogy túlzásba 
vigyük, s az elhullás ugrásszerűen megnövekedjen. A mesterséges ved-
letés mintegy két hónapig tart, illetve a 2. hónap végére a tyúkok ismét 
megkezdik a tojástermelést. Mesterséges vedletós során az első héten 
megvonjuk a takarmányt, s a világítást 8 órára csökkentjük. Ezután dur-
vára őrölt kukoricát vagy szemes búzát etetünk változatlan világítás mellett 
három hétig, majd ismét tojótápot kaphatnak az állatok egy hónapig, és 
a világítást fokozatosan 14—16 órára növeljük. 

Az ivóvizet ne vonjuk el, mert ennek súlyos következményei lehetnek, 
mészkőgrittet is végig kaphatnak az állatok. 
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CSÜTÖRTÖK 

Kálmán, Ede 

Folyamatosan 
szedhetjük a 
káposztaféléket, és 
végleg takarítsuk 
be a nyári vetésű 
fejes salátát, babot. 

14 
A kukoricatarló 
értékes legelő. 

p é n t e k 

Helén 

/ 



Folyamatosan szedhetjük a káposztaféléket, és végleg takarítsuk be a 
nyári vetésű fejessalátát, babot, folytassuk a sárgarépa és a burgonya 
felszedését. Megkezdhetjük a tavaszi vetésű feketegyökér felszedését is. 
Kezdjük el kertünk szervestrágyázását. 

Az áttelelésre szánt fejes- és káposztapalántáinak ültetéséhez készít-
sük elő a talajt. 

A tárolásra szánt gyökérzöldséget — sárgarépát, petrezselymet, zellert 
— száraz, lehetőleg napsütéses időben szedjük. A sárosan, nedvesen 
felszedett gyökerek, gumók igen hajlamosak a tárolás alatti fertőződésre. 
Vigyázzunk, felszedéskor ne sérüljenek a gyökerek. Tárolás céljára csak 
a teljesen egészségeseket tegyük félre. 

Ha az időjárás megfelelő, a kukorica zömét már betakarították, ott ma-
radt a tarló, amelybe valószínűleg csak tavasszal kerül újabb vetemény. 

A kukoricatarló értékes legelő nemcsak a juhnak, hanem ahol van, a 
hízómarhának is. Nemcsak összeszecskázott leveles szárat, hanem el-
hullott szemet is jócskán találhatnak ott az állatok. A gondos gazdák per-
sze a kukoricatarlót sem hagyják sokáig állni, felszántják, legalábbis fel-
tárcsázzák a földet, néhány nap marad csak arra, hogy összeszedjék az 
elhullott, de még értékes takarmányt. 

Érdemes a gazdaságoknál rendszeresen érdeklődni, hogy mikor kerül 
annak a táblának a betakarítására a sor, amelyet valamilyen állattal jól 
hasznosíthatnánk, és megegyezni arról, hogy engedjék legeltetni vagy 
böngészni. 
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s z o m b a t 

Teréz 

A mandulát 
kezdjük szüretelni. 

16 
v a s á r n a p 

Gál 

— a szennyezett 
tojás 



A mandulát akkor kezdük szüretelni, amikor az első gyümölcsök ma-
guktól lehullanak, és a többségük zöld hója elvált a csontártól, de leg-
alábbis felrepedt. Gyenge ütögetéssel és ne a fa rázásával válasszuk le 
a gyümölcsöket a fáról, majd azonnal szedjük össze őket, mert a huza-
mosabb ideig földön heverő mandulák megbarnulnak — ós ami még 
rosszabb — , rövidesen megpenészednek. 

Sorra kerül a birs ós naspolya szürete is, noha szükség esetén még 
egy hónapot várhatunk vele. A naspolya fagytűrő, tehát nyugodtan tárol-
hatjuk száraz padláson, karácsonyig beérik, megpuhul, fogyasztásra al-
kalmassá válik. A birset kamrában, fagymentes gyümölcstárolóban tart-
suk, de különítsük el a tárolt almától, körtétől, mert a birs erős illatát ezek 
a gyümölcsök is magukba veszik. 

ősszel, esős időben könnyen lesznek piszkosak, sárosak a tojások, és 
a szennyezett tojás eladhatatlan. Legegyszerűbbnek látszik, ha megmos-
suk a héját, ettől a tojás azonban könnyen megromlik, mert mosás közben 
ledörzsöljük a védőréteget, a trágya, a sár pedig elkenődik a héjon. A 
védőréteget elveszített tojáshéjon keresztül gyorsabb a légcsere, apad a 
tojás, és a behatoló fertőzések következtében megromlik. 

Nem a piszkos tojást kell tisztogatni, hanem a beszennyeződést kell 
megakadályozni. A tyúkokat olyan kifutón tartsuk, ahol nincs sár, a tojó-
fészkekben pedig legyen mindig tiszta az alom. Ha másként nem lehet, 
tetővel akadályozzuk meg, hogy a kifutó sáros legyen. 
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OKTOBER 

Érdemes 
gyümölcsfáink 
törzsére ún. 
hernyóenyves 
öveket erősítenünk. 

h é t f ő 

Hedvig 

18 
Ellenőrizzük a 
növendék 
csirkéket, nem 
ütötte-e fel fejét a 
kokcidiózis! 

k e d d 

Lukács 



Igyekezzünk a talajt felásni még a tartós őszi esős idő beállta előtt. 
Minél hantosabban, rögösebben ássunk. A csemeték beszerzése során 
részesítsük előnyben a jellegzetesen házikerti fajtákat. Ne feledkezzünk 
meg a telekhatártól előírt távolságok betartásáról, mert ebből később sok 
kínos vita származhat. 

Érdemes gyümölcsfáink törzsére a kis téli araszoló ós a nagy téli ara-
szoló kora tavaszi kártételének megelőzésére ún. hernyóenyves öveket 
erősítenünk. A 15—20 cm szélesre vágott papírcsíkok középső 10—15 
cm-es sávját kenjük be hernyóenyvvel. A felrakott papírövekbe belera-
gadnak és elpusztulnak az araszoló lepkék repülni nem tudó, szárnyatlan 
nőstényei. A fatörzsön felfelé mászó állatok így nem jutnak a koronaszint-
be, nem tudják áttelelő tojásaikat lerakni. A hernyóenyves öveket a lepkék 
rajzásának befejezéséig — november végóig, december elejéig — hagy-
juk a fákon, aztán égessük el. Enyvrétegüket időnként újítsuk fel. 

Ellenőrizzük a növendék csirkéket, nem ütötte-e fel fejét a kokcidiózis. 
Erre a bántalomra a vércsíkos ürülék s a csirkék bágyadtsága hívja fel a 
figyelmet. A vakbélkokcidiózis a fiatalabb — 2—3 hetes — , a vékonybél-
kokcidiózis az idősebb — 5—8 hetes — csirkék betegsége. A bólbolyhokat 
tönkretevő kokcidiumok nemcsak rontják a takarmányfelszívó képességet, 
hanem jelentős vérzéseket is okoznak a bóltraktusban. 

A táptakarmányok tartalmaznak kokcidiosztatikumokat, azonkívül szá-
mos megelőző ós gyógyító készítmény is van forgalomban, a legeredmé-
nyesebb védekezési mód mégis a higiénia, az alapos takarítás, mert a 
betokosodott peték hosszú ideig fertőzőkópesek maradnak. 
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s z e r d a 

Nándor 

Legtöbb 
díszcserjénk 
legkedvezőbb 
ültetési ideje 
az október. 

Gondoskodjunk a 
téli alomnak valóról! 20 

CSÜTÖRTÖK 

Vendel 



Legtöbb díszcserjónk — köztük a rózsák — legkedvezőbb ültetési ideje 
az október. Ez a munka sajnos mégis elhúzódhat novemberre, decem-
berre is, különösen akkor, ha hosszú, enyhe az ősz, és a faiskolákból 
ezért csak későn szedik fel a növényanyagot. Amíg ugyanis a növényze-
ten zöldlomb van, nem célszerű kiszakítani a földből, meg kell várni, hogy 
leveleit lehullassa. Ugyanez vonatkozik az átültetésekre is: inkább később, 
mint túl korán bolygassuk meg a növényeket. Ültetés előtt az ültetőgödröt 
ássuk ki (sövénytelepítésnél hosszanti árkot készítsünk, nem szükséges 
egyenként kiásni a növények helyét.) Az ültetésig ezeket fedjük le, nehogy 
ember vagy állat beleessen. 

A megüresedett virágágyak helyét, a fák, cserjék alját, porhanyítsuk, 
ássuk fel, hogy az őszi csapadékot minél jobban befogadja. Az ásással 
egyszerre a szervesanyagot és a műtrágyát is a talajba forgathatjuk. 

Gondoskodjunk a téli alomnak valóról. Számos előnyős tulajdonsága 
miatt a legtökéletesebb alomanyag a szalma. Kényelmes fekvőhelyet 
nyújt, jó a nedvszívó képessége, könnyen kezelhető. Előfordulhat azon-
ban, hogy valamilyen oknál fogva nem tudunk eleget beszerezni és más 
anyagokkal vagyunk kénytelenek pótolni. Almozhatunk ilyenkor aprított le-
veles kukoricaszárral, elvónült fű- vagy más csökkent értékű szénával, 
gyaluforgáccsal vagy fűrészporraí. Naposcsibék számára ne almozzunk 
fűrószporral, mert felcsipegetik ós megbetegszenek tőle. 
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A telepítéshez 
mielőbb szerezzük 
be a szerves- és 
műtrágyákat! 

p e n t e k 

Orsolya 
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Érdemes 
téliesítenünk 
a sertésólakat. 

s z o m b a t 

Előd 



A telepítéshez mielőbb szerezzük be a szerves- ós műtrágyákat. A 
terület felásásával, forgatásával együtt bőségesen adjunk szervestrágyát 
is. Ha mást nem, legalább komposztot juttassunk ki a műtrágyába. 

Oltványt ós gyökeres vesszőt csak megbízható helyről vásároljunk. 
Csak megfelelő gyökerű, beért hajtású, egészséges oltványi vegyünk! 

A kókbogyójú szőlőfajtákból siller-, rozé, vagy vörösbort készíthetünk. 
A vörös borok a szín-, illat- és a jellegzetes csersav- és zamatanyagukat 
a bogyók hójából és magjából kapják, ezért héjon kell erjeszteni. A bo-
gyózást feltótlenül célszerű elvégezni, mert a kocsányokon található cser-
sav túl sok, s borunk húzós ízűvé válhat. 

Egyre hűvösebbé válik az idő, amit a szól és a csapadók még kelle-
metlenebbé tesz. Érdemes téliesítenünk a sertésólakat, hogy hízóink kom-
fortosabban érezzék magukat. Egyszerű módszereket válasszunk, például 
a kifutó részt fóliával borítsuk, a zárt ólat, hogy hízóink komfortosabban 
érezzék magukat. Egyszerű módszereket válasszunk, például a kifutó 
részt fóliával borítsuk, a zárt ólat pedig kívülről szalmabálákkal vagy ku-
koricaszárral rakjuk körül. A fólia borításnak megvan az a hátránya, hogy 
a páratartalom megnövekszik, ezt azonban gyakori szellőztetéssel csök-
kenthetjük. Ügyeljünk arra, hogy azért elegendő légtér álljon állataink ren-
delkezésére. A hízónak télen is szüksége van óránként 3—4 köbméter 
friss levegőre. 

Sokat segít ilyenkor a gazdag almozás. Ha az etető- és a pihenőhely 
jól elválasztható, akkor az alom tartós, nem kell naponta cserélni, mert a 
sertés az etetőhely közelében ürít, ós az alomra csak feküdni jár. 



Sose mulasszuk el 
a szőlő kénezését! 

VASÁRNAP 

A magyarság nemzeti ünnepe 

Gyöngyi 

A fialni készülő 
коса ólját vagy 
kutricáját át kell 
alakítanunk! 
A kismalacok 
elkerített része 

HÉTFŐ fölé szereljünk 
infraégőt is. 

Salamon 
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Sose mulasszuk el a szőlő kénezését, mert ezzel egyrészt megakadá-
lyozzuk a káros gombák ós baktóriumok elszaporodását, másrészt jobban 
kioldódik a vörös színanyag. Hektoliterenként 2—3 tabletta kálium-meta-
biszulfitot adagoljunk. A keletkező törkölykalapot 3—4 óránkónt keverjük 
bele a mustba. Ha Sillert készítünk, a mustot 2—3 napig erjesszük héjon, 
majd a zajos erjedés közben fejtsük le. A vörösbornak szánt mustot 4—6 
napig erjesszük a héjon, és csak a zajos erjedés közben fejtsük le. Vi-
gyázzunk a must erjedésekor, csak meggyújtott, magunk elé tartott gyer-
tyával lépjünk a pincébe. 

A fialni készülő koca ólját vagy kutricáját kicsit át kell alakítanunk. Vagy 
ráccsal, vagy deszkával el kell kerítenünk egy olyan sarkot, ahová a ma-
lacok beférnek, az anyjuk viszont nem. Ez védi őket az agyonnyomás 
ellen, aminek különösen ideges, fiatal kocák esetén vannak kitéve, de 
nagytestű, öreg, nyugodt kocáknál is előfordul, hogy hiába a nagy óva-
tosság, egy-egy vigyázatlan malac alászorul, és mire a rémült visításra 
hatalmas testét ismét megemeli, már késő. 

A kismalacok elkerített része fölé szereljük az infraégőt is, a kocának 
ugyanis többnyire semmi szüksége a fűtésre. Itt helyezzük el első napok-
ban kis tálkában vagy tepsiben a Hemogén nevű vaskészítmónyt, amit a 
kismalacok szívesen felnyalogatnak, szeretik édes íze miatt, s a starter 
malactápot is itt kapják először a leválasztásuk előtt. 



Fokozatosan 
szedjük fel azokat 
a virágos 
növényeket, 
amelyeknek a 
gumóját, 
hagymáját télire 
elraktározzuk! 
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SZERDA 

Dömötör 

Hetenként legalább 
egyszer egyénileg 
is foglalkozzunk a 
kiállításra szánt 
galambokkal! 

25 
KEDD 

Blanka 



Fokozatosan szedjük fel azokat a virágos növényeket, (dáliát, kánnát, 
gladióluszt, gumós begóniát), amelyeknek a gumóját, hagymáját télire el-
raktározzuk. Ezeket a földtől megtisztítva, szellősen, árnyékos helyen meg 
kell szárítani, s papírzacskókban vagy szaporítóládákban vagy pedig lyu-
kacsos hálóban viszonylag száraz helyen tároljuk. Nagyon száraz pincé-
ben időnként permetezni kell, mert a hagymák, gumók túlságosan össze-
töppednek. A kiszedéskor ügyeljünk arra, hogy minél kisebb sebzósi 
felületet ejtsünk, majd válogassuk át a gumókat. A beteg, fertőzött töveket 
selejtezzük ki, a gumók károsodott részeit egészen az egészséges részig 
vágjuk ki. A vágási felületet szórjuk be Orthocid-dal vagy faszénporral. A 
töveket pár napig szárcsonkra állítva szárítsuk, majd lehetőleg a kórokozók 
fertőzése számára kedvezőtlen 5—10°C hőmérsékletű helyiségben tárol-
juk. 

A galambkiállításra kiválasztott példányokkal a neveltetést már augusz-
tusban hagyjuk abba, hogy a teljes vedlésen november végóig túl legyünk. 
Fészkelő és ülőhelyük, valamint dúcuk állandóan tiszta legyen. Ha a láb-
tollazat, esetleg a kormánytollak vége elpiszkolódik, a kiállítás előtt szap-
panhabos szivaccsal mossuk meg. A rajzkövetelményes galambról a za-
varólag ható tollak eltávolítása megengedett, de nem távolíthatunk el 
evező- vagy kormánytollat vagy annyi fedő- és pehelytollat, hogy a testen 
feltűnő tollhiányok keletkezzenek. Tiltott a tollazat rajzhatárainak körülvá-
gása, a szemgyűrű nagyobbítása tolltalanítással ós zsírozással. A csőrt, 
a karmot, a csüdöt olajozhatjuk. 

Októbertől a kiállítás napjáig hetenként legalább egyszer egyénileg is 
foglalkozzunk a kiállításra szánt galambokkal, faforgáccsal jól bealjazott, 
körülbelül szemmagasságban felállított párosító ketrecben tompavégű pál-
cikával igazítsuk őket a helyes testtartásra. Rosszul vedlett, erőnlétben 
kifogásolható, fejletlen ós valamelyik jellegében tökéletlen galambot kiál-
lításra ne küldjünk. 
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Szabina 

A megfelelően 
előkészített talajba 
már telepíthetjük a 
szőlőt. 
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Simon 

A legelőről 
beszorult juhot 
gyengébb 
takarmányon is 
tarthatjuk, de nem 
húzhatjuk ki ezzel 
a telet. 



A megfelelően előkészített talajba már telepíthetjük a szőlőt. Az ültetés 
előtt vágjuk vissza a gyökereket, egyúttal vágjuk ki a sérült, fertőzött, bar-
nuló részeket is. Ha több gyökórgolyvára utaló daganatot találunk, ne vá-
sároljuk meg az oltványt. A szaporítóanyagot, ha nem ültetjük el rögtön, 
ideiglenesen vermeljük, nehogy a gyökerek kiszáradjanak. Kötött talajra 
csak oltványt vásároljunk, mert a saját gyökerű európai szőlőt a filoxéra 
elpusztíthatja. 

Az újabb tapasztalatok szerint még homoktalajon is célszerűbb oltványt 
ültetni, mert jobb az eredés, erősebb lesz a tőke. A tőkehiányokat minde-
nütt pótoljuk. Saját gyökerű szőlőben döntéssel, bujtással pótolhatunk. 

A juh takarmányozása késő őszig nem jelent gondot, mindaddig, amíg 
a legelőn és a letakarított földeken talál ennivalót magának. A legelőről 
beszorult juhot egyelőre gyengébb takarmányon, hulladékokon is tarthat-
juk, de — bár kibírja — nem húzhatjuk ki ezzel a telet, mert szervezetük 
leromlik, és gond lesz ellés után az anyák tejtermelésével. 

Eleinte jó nekik tehát búzaszalma, a leveles kukoricaszár, széna, répa, 
szilázs, de a vemhesség előrehaladtával kapjanak lóherés lucernaszénát, 
kukorica- ós zabdarát, búzaocsút, borsódarát. A vemhesség negyedik 
hónapjától kezdve 20—50 dkg legyen az anyák abraktakarmánya. 
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SZOMBAT 

Nárcisz 

Folytassuk kertünk 
tápanyagellátását! 
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— a szűk ketrec, 
a zsúfolt tartás 

VASÁRNAP 

Alfonz 



Folytassuk kertünk tápanyagellátását szerves- ós műtrágyákkal, vala-
mint a talaj felásását. Szedjük fel a tárolásra szánt fejeskáposztákat, az 
áttelelő káposztafélék palántáit ültessük ki. Hajtatásra vethetünk sárgaré-
pát. Az áttelelő salátát és kelkáposztát a kis növények megerősödése 
után takarással is védhetjük. Vigyázzunk, takarás céljára fertőzött növény-
maradványt ne használjunk, mert így a károsítók helybevitelével többet 
ártunk, mint amennyit a kifagyás elleni védelemmel használunk. A téli 
retket ós céklát a szedéskor nemcsak a gyökerektől és a levélzettől tisz-
títsuk meg, hanem egyúttal válogassuk át. Csak az egészséges gumókat 
tároljuk. 

Egyre kisebb területen igyekszünk tartani gazdasági állatainkat, pedig 
legtöbbször többet veszítünk a szűk ketrec, a zsúfolt tartás okozta stressz, 
kannibalizmus, ellenállóképessóg-csökkenós következtében, mint amit a 
rendelkezésre álló terület jobb kihasználásával nyerünk. Az állatoknak 
szükségük van egy bizonyos élettérre. A túl kicsi ketrecben tartott nyúl 
kényelmesen lefeküdni, pihenni sem tud, képtelen kialakítani a szállás 
rendjét, a táplálkozásra és az ürítésre szolgáló ketrecrész elkülönítését. 
Minimális mozgásra sincs lehetősége, ettől közérzete rosszabb, az állat 
idegesebb, rossz szokások alakulhatnak ki benne ós egészsége fenntar-
tásához is igényesebben összeállított takarmányra van szüksége. Nem 
véletlen, hogy a szűk ketrecben tartott nyúl egyes betegségeiből csupán 
kigyógyulhat, ha szabadon engedik az udvaron, a nyúlházban. Tágas ket-
recben kevesebb munkával, egyszerűbb tartási feltételek mellett is ki-
egyensúlyozottabban termelnek állataink. 
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Itt a lombhullás 
ideje. A hobbi 
üvegházban is 
meg kell kezdeni a 
fűtést 

h e t f o 

Farkas 



Itt a lombhullás ideje a kertben. Ha állandóan söpörnénk, akkor is nehéz 
volna minden levelet összeszedni. Csak a gyepről gereblyézzük össze, 
vagy drótseprűvel szedjük össze a hulladékot. A bokrok, fák aljáról, évelők 
ágyásairól, ne távolítsuk el, jó lesz humuszpótlásnak, takarónak. Ha a fólia 
alatt virágzik még a krizantém, a frézia, a késői gladiolusz, öntözzük, gon-
dozzuk őket mindaddig, amíg az utolsó virágot is le nem szedtük. 

A hobbi üvegházban is meg kell kezdeni a fűtést a hűvös napokon: ha 
esetleg javítás szükséges a fűtőberendezésen, azt mielőbb végezzük el. 

A telepítésre szánt rózsatövek kiválasztásakor nemcsak a növények 
típusa, virágszíne szerint válogassunk, hanem vegyük figyelembe a káro-
sítok iránti fogékonyságukat is. 

A kártékony rovarok elleni küzdelemben hasznos segítőtársaink a ház 
körül ós a kertben élő madarak. A téli fagyok azonban súlyosan megtize-
delik őket. Energiában gazdag madáreleséggel sokat tehetünk megmen-
tésükért. A legnagyobb veszély a kis testű madarakat fenyegeti, testfelü-
letük ugyanis tömegükhöz képest nagy, ezért hideg napokon tetemes a 
hőveszteségük. Olyan madáretetőt készítsünk, amely esőtől, hótól védi 
az élelmet. Etetésre az olajos magvak a legjobbak: napraforgó-, tök-, 
dinnye-, dió, kendermag, de alkalmas egyéb hulladók is: hús, faggyú, 
töpörtyű, sajt, túró, főtt burgonya, alma, zöldség- ós gyümölcsmaradók. 
A cinkéknek kiakasztott szalonna ne legyen sós, azt nem eszik. Kenyeret 
ne adjunk, mert a nedvességet magába szívva megsavanyodik és halálos 
bélhurutot okozhat. 

Az etetőre szoktatást még az őszi hónapokban, a hideg idő beállta előtt 
kezdjük el. Fontos, hogy egész télen folyamatosan tegyünk ki ennivalót, 
különben nagyobb kárt okozunk, mintha bele sem kezdtünk volna. Az 
etetőre szokott állatok, ha hiába keresik ott az ennivalót, elpusztulnak. 
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Feltétlenül 
szüreteljük most 
már le a birsalmát! 
A lehullott lombot 
hordjuk a 
komposzttelepre! 

k e d d 

Mindenszentek 

Marianna 

A tyúkok, ha 
csökken a fény, 
kevesebbet tojnak. 

s z e r d a 

Hatottak napja 

Achilles 



Már korán sötétedik, de a tennivalók is fogyatkoznak a kertben. Ter-
mészetesen arra is van mód, hogy az eddig tanácsoltak közül (ásás, trá-
gyázás, hulladékok összeszedése stb.) pótoljuk, amit még nem végeztünk 
el. 

A lombtalan fák, gyümölcsbokrok alaki hibáit kijavíthatjuk, beteg részeit 
eltávolíthatjuk, megifjíthatjuk az idős alma- ós körtefákat. Feltétlenül szü-
reteljük most már le — ha elmaradt volna — a birsalmát. 

A lehullott lombot hordjuk a komposzttelepre. Fejezzük be a műtrágyák 
kiszórását, és a szuvas ágakat is mielőbb vágjuk le tőből. Ha a fa törzsé-
nek kérge nagy darabokban leválik, és alatta a szú jellegzetes rágásai 
tűnnek elő, akkor legjobb a fát kivágni. 

A tárolásra szánt valamennyi zöldségfélét szedjük fel és gondosan rak-
tározzuk. 

A tyúkok tojástermelése és a fény között szoros összefüggés van: ha 
csökken a fény, kevesebbet tojnak az állatok, sőt egy idő után — késő 
ősszel, ha már a természetes fény napi 9 óránál kevesebb — teljesen 
abbahagyják a tojástermelést ós vedlósbe kezdenek. Ez nemkívánatos 
folyamat mesterséges megvilágítással elkerülhető. Szereljünk fel a tyúkól-
ba 40-es vagy 60-as villanykörtét, úgy, hogy az ól minden részét egyen-
letesen megvilágítsa. A növekvő termelésű tyúkoknak ősszel, az esős, 
borús idők beköszöntésével kezdjük a világítást: reggel 7 órától kivilágo-
sodásig, majd alkonyattól este negyed 5-ig. Borult, ködös napokon egész 
nap égjen a villany. Ezután minden nap 3 perccel később oltsuk el, egész 
addig, amíg el nem jutunk a 8 órás villanyoltásig. A reggel 7 órás villany-
gyújtás marad. így végül reggel 7-től este 8-ig állandó megvilágítást kap-
nak az állatok, s nem vedlenek éppen akkor, amikor a tojás a legmaga-
sabb áron eladható. 

Azoknak a tyúkoknak, amelyek nyáron már elérték a csúcstermelósü-
ket, a világos órák csökkenésével július elején kezdjünk el világítani. 



1994 

3 
NOVEMBER 

Fejezzük be az 
utolsó szüreti 
munkákat! 
A vége felé 
közeledik a 
telepítési idény. 

c s ü t ö r t ö k 

Győző 
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A hideg idő 
beálltával növeljük 
a nagyobb 
energiatartalmú 
takarmányok 
arányát! 

p é n t e k 

Károly 



A lombjukat vesztett ribiszke- és köszmótebokrok ritkítómetszósót vé-
gezzük el, ügyelve arra, hogy csonkot ne hagyjunk vissza, mert azon 
elkorhadva taplógombák telepedhetnek meg. A folytontermő málnatövek 
letermett vesszőit is vágjuk ki tőből, a másfél méternél hosszabbra nőtt 
egyéves vesszők hegyét vágjuk vissza. Az erős málnasarjakat emeljük ki 
ásóval ós telepítsük át új helyükre. A birsbokrokat is ritkítsuk meg. A tőből 
előtörő sarjak közül csak 1—2-t hagyjunk meg a bokor felújítása céljából. 
Ha több, erőteljes sarj fejlődött, akkor ezeket használjuk fel telepítésre. 

Fejezzük be az utolsó szüreti munkákat, a naspolya szedését is. 
A végefelé közeledik a telepítési idény — az ültetéseket a föld átfagyása 

előtt be kell fejezni. 

A hideg idő beálltával, különösen azoknak az állatoknak a takar-
mányában, amelyek nem fűtött ólban élnek, növeljük a nagyobb energia-
tartalmú takarmányok arányát. Legegyszerűbb a kukorica mennyiségének 
növelése. A kukorica ízletes, szívesen is fogyasztják az állatok, s nagy 
energiatartalma segít átvészelni az állatoknak a nagy hideget. Szabadban 
tartott állataink takarmányában 10—20 százalókkal növeljük a kukorica 
adagját. Szemesen, sőt csövesen ne adjunk kukoricát, darálni, de leg-
alábbis roppantani kell, különben igen rosszul hasznosul. 



5 
s z o m b a t 

Imre 

Folytassuk a sebek 
gondos kezelését! 
A gyümölcstárolót 
megfelelően 
szellőztessük! 

6 
A fészer alatt álló 
ketrecekben 
mínusz 10 fokon is 
baj nélkül fialnak 
az anyanyulak. 

v a s a r n a p 

Lénárd 



A fák törzsére most már rakjuk fel a hernyóenyves öveket, amelyekkel 
a téli kis- és nagy araszoló hernyókat pusztíthatjuk el. 

Folytassuk a sebek gondos kezelését. A korábban levágott ágak sebeit 
kacorral simítsuk le, majd kenjük be a friss sebet Cellciddel vagy fémmen-
tes olajfestékkel. 

A gyümölcstárolót az időjárásnak megfelelően szellőztessük, vagyis hi-
deg idő esetén nappal, enyhe idő esetén éjszaka nyissuk ki a szellőztető 
nyílását. A tárolóban a levegő relatív páratartalma lehetőleg 80—85 szá-
zalékos legyen. Ha a levegő száraz, akkor lapos tálcában párologtassunk 
el vizet, ha viszont a levegő túl nedves, akkor a tálcába égetett mészport 
terítsünk, mert ez felszívja a levegő páratartalmát. 

Vannak nyulászatok, ahol télre fűtenek a nyulaknak, s még így is meg-
fáznak a kicsik. Máshol pedig a fészer alatt álló ketrecekben mínusz 10 
fokon is baj nélkül fialnak az anyanyulak, nem lesz semmi bajuk a kicsik-
nek. Mi lehet a különbség? Egyrészt a férőhely. A téli fialásra legalkalma-
sabb a faketrec, vastagfalú fialóládával, szóltől.védett elhelyezésben. Más-
részt az anyanyúlnak kell alkalmasnak lennie erre. A téli fialásra 
szelektálni kell. Azok az anyák jók, amelyek könnyen ós gyorsan fialnak, 
sok szőrt tépnek, előre megtépik magukat, s gondosan betakarják a kis-
nyulakat. A nagyüzemben ezek nem lényeges tulajdonságok, hiszen az 
istálló hőmérséklete soha nincs fagypont alatt, a hiánya fel sem tűnik. Ez 
is oka lehet például annak, hogy nem válnak be a nagyüzemből kiste-
nyósztőkhöz kihelyezett nyulak. 



Készüljünk fel a 
szőlő fedésére! 
A gyökereztető 
iskolát szedjük fel! 
Nézzük át a 
présházat és a 

h é t f ő p i n c é t ! 

Rezső 
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HÉTFŐ 

Rezső 

A legjobb 
alomanyag az 
egészséges 
szalma. Ha nincs 
szalma, megfelel a 
fűrészpor vagy 

k e d d faforgács. 

Zsombor 
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Készüljünk fel a szőlő fedésére az alföldi hagyományos, alacsony mű-
velésű szőlőben, ós ott is, ahol gyakoriak az erős fagyok. A magasműve-
lósű tőkék biztosító csapjait is takarjuk földdel. 

A gyökereztető iskolát szedjük fel. A gyökeres vesszőket, oltványokat 
alaposan válogassuk át, és az erőseket ültessük állandó helyükre. 

A hosszabb tárolásra előkészített, átválogatott szőlőfürtöket szellős he-
lyen, lazán felfüggesztve tartsuk. Ügyeljünk arra, hogy a szőlőt ne tároljuk 
intenzív illatú terménnyel egy helyiségben, mert átveszi annak a szagát. 

Nézzük át a présházat ós a pincét, s ha olyan edényt, hordót, eszközt 
találnánk, amelyet a szőlőfeldolgozás után nem mostunk el, pótoljuk a 
munkát. 

Alomra az állatoknak nagy szükségük van. Hiányában nemcsak a fel-
fázás, felfekvés, lábszerkezeti megbetegedések száma nő, de romlik az 
állat közérzete, ami a termelésében is mindig jelentkezik, és nehezebb a 
tisztántartása is. 

A legjobb alomanyag az egészséges, száraz, penészmentes szalma. 
Sajnos ma már nem mindenütt lehet hozzájutni, vagy nem a megfelelő 
minőségűhöz. A penészes szalma például többet árt, mint használ. Ha 
nincs szalma, megfelelő alomanyag lehet a fűrészpor vagy a faforgács. 
A fűrészpor alomnál ügyelnünk kell arra, hogy az újszülött kismalacok meg 
ne egyék, alájuk inkább valami nagyobb szemcséjű vagy szálú alom való, 
széna vagy forgács, mert a turkáló oktalan kis jószág játékból is megeheti 
a fűrészport, ami súlyos betegséget, sőt elhullást okoz. A süldők és a 
felnőtt sertések a helyesen felhasznált almot nem eszik meg. Arra vigyáz-
zunk, hogy csak a pihenőhelyén almozzunk, az etetőrészben ne, takar-
mány ne keveredjen a fűrószporhoz, s kapjanak az állatok elegendő rost-
tartalmú eleséget is, például lucernát vagy lucernaszénát. Ha mindent 
megkapnak, ami a szervezetüknek szükséges, nem eszik meg a fűrész-
port. 



9 
A fűtött fóliasátorba 
szánt fejes saláta 
palántanevelését 
most kezdjük el! 

s z e r d a 

Lateráni bazilika felszentelése 

Tivadar 

10 
A téli hónapokban 
a nyérceknek csak 
létfenntartó takar-
mánymennyiségre 
van szükségük. 

c s ü t ö r t ö k 

Réka 



A fűtött fóliasátorba szánt fejessaláta palántanevelését most kezdjük 
el. A magvakat szaporítóládába vessük. Csak akkor kezdjünk a palánta-
neveléshez, ha olyan helyiséggel rendelkezünk, amelyen 16°C körüli hő-
mérsékletet tudunk tartani és elegendő fényt is kapnak a növénykék. Haj-
tásra ajánlott fajták: Budai hajtató, Május királya, Tavaszi hajtató, Muck. 
A magvetés hőigénye 16—20°C. 

A bimbóskelt hagyhatjuk még a szabadban, -8 -10°C-nál sem káro-
sodik. Az igények szerinti mennyiséget szedjük le a tövekről. Készítsük 
elő a gyökérzöldségek ágyásait, mert vetésük idején erre már nincs lehe-
tőség. Szervestrágyázott elővetemény után tegyük őket. A 25—30 cm 
mély forgatás előtt szórjunk ki négyzetméterenként 2 dkg pótisót, 2,5 dkg 
szuperfoszfátot és 8 dkg kálisót. 

A július végén vetett petrezselyemre most tegyük fel a fóliát vagy a 
melegágyi ablakot. 

A téli hónapokban a nyérceknek csak létfenntartó takar-
mánymennyiségre van szükségük, vitamin- ós ásványi anyagot viszont 
kapjanak bőven, ősszel meghíznak, testükben sok zsírt halmoznak fel, 
de a felesleget tavaszra, a párzási időre le kell adniuk. Március elején 
legyenek 10—20 százalókkal könnyebbek, mint novemberben. Az elhízott 
állat szaporítása ugyanis nehezebb. Az anyák rosszul termékenyülnek, 
nehezen ellenek, az újszülöttek gyengék ós kicsi az alomlótszám, a kövér 
bakok rosszabbul fedeznek, ondójuk minősége sem jó. 

A takarmányozásnál természetesen a külső hőmérsékletet is figye-
lembe kell vennünk, fagypont alatti °C-onkónt 0,04 MJ-lal növeljük az 
energiatartalmat, sőt naponta legalább kétszer etessünk. Egyedi takar-
mányozásra van szükség, a soványak többször és nagyobb energiatar-
talmú takarmányt kaphatnak. 

Közvetlenül a pároztatás előt már nem szabad a nyérceket koplaltatni, 
(flushing), így sokkal több utódott remélhetünk. 



11 A karácsonyi 
kaktuszt, amarilliszt 
már gyakrabban 
öntözzük! 

p é n t e k 

Márton 

12 A póni szabad 
fészerben, nyitott 
istállóban is 
átteleltethető. 

s z o m b a t 

Jónás 



A karácsonyi kaktuszt, amarilliszt már gyakrabban öntözzük. Ugyan-
csak juttassunk vizet legalább hetenként egyszer a hajtásra cserépbe ül-
tetett virághagymáknak. 

A díszfáink és díszcserjéink nyugalmi állapotában esedékes fatisztoga-
tási, — ápolási munkákat is megkezdhetjük. Végrehajtásuknak általános 
szempontjai megegyeznek a gyümölcsösben végzendő teendőkkel. 

Ha tisztogatási munkánk során a fatörzsön vagy a vastagabb ágrószen 
farontó gombát találunk, úgy vágjuk le, hogy az egészségesnek látszó 
részből is távolítsunk el 1—2 cm-nyit. A sebet kezeljük oltóviasszal, Cell-
ciddel vagy fémmentes olajfestékkel. 

Téves az a nézet, hogy a lóistálló hőmérséklete 10—14°C legyen. Ilyen 
meleget még a ló sem igényel, hát még a póni! A lónak elég a 10°C, a 
póni pedig szabad fészerben, nyitott istállóban is átteleltethető, még a 
fagyot is jól bírja. Hidegben ugyanis vastag, bundaszerű, 5—8 cm hosszú 
szőrt növeszt. 

A külső levegőhöz már ősztől kezdve fokozatosan kell hozzászoktat-
nunk, nem rakhatjuk ki a tél közepén. Fontos azonban, hogy kint sokat 
mozoghasson, pihenőhelyére kapjon bőséges ós száraz almot. Ilyen kö-
rülmények között biztosan nem fázik meg. Sokkal inkább kitesszük a hű-
lésnek, légúti megbetegedéseknek, ha zárt, magas páratartalmú istállóban 
teleltetjük. Elles idején természetesen magasabb hőmérsékletre, 5 — 
12°C-ra van szüksége. 



13 
A szőlő 
telepítését az 
erősebb fagyok 
beálltáig fejezzük 
be! 

v a s á r n a p 

Szilvia 

14 
A friss tojás 
értékesebb! 

h é t f ő 

Aiiz 



A szőlő telepítését az erősebb fagyok beálltáig fejezzük be. Fagyott 
földbe már ne ültessünk, mert nem tudjuk kellően tömöríteni, ós a tőkék 
a tél folyamán könnyen kifagyhatnak. Az újonnan telepített oltványokat 
kupacoljuk fel, ezzel védjük a kifagyástól. 

A meggyökeresedett bujtásokat vágjuk le a tőkéről. A későn beszerzett 
szaporítóanyagot pincében vagy szabadban vermeljük el. 

A zajos erjedés után a hordókat töltsük fel, de ha utóerjedésben van, 
hagyjunk néhány ujjnyi erjedési űrt. Az új utóerjedés lezajlása után kezdjük 
el az első fejtést. Darabban sohase maradjon a hordó, (nem az üvegbal-
lon), mert az új bor könnyebben romlik. A pince hőmérséklete a fehérbo-
roknak 10—12°C, a vörösöknek 12—14°C kell hogy legyen. 

A friss tojás értékesebb, a vevő is többet fizet érte. A tojás frissessége 
elsősorban nem attól függ, mennyi idő telt efazóta, hogy a tyúk megtojta, 
hanem a tárolás módjától... Lehet a 3—4 hetes is friss, és a néhány napos 
fehérjéje is válhat híggá, sárgája szétfolyóssá, esetleg elszíneződöttó. 
Egyenletesen hűvös, 8—15°C-os, közepesen párás tárolóhelyiség az 
ideális. Ha a páratartalom 75%-nál lejjebb száll, a tojások nagyon meg-
szikkadnak. Ha a tojásokat nem tudjuk két héten belül felhasználni, akkor 
hűvös pincében, papírtálcán 4—5 hétig is tárolhatjuk. 



15 
k e d d 

Albert, Lipót 

A fűtött fóliasátorba 
szánt 
karalábépalánták 
nevelését is 
kezdjük meg! 
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A juhbőr 
kezelésére addig is 
fordítsunk nagy 
gondot, amíg a 
tímárhoz kerül! 

s z e r d a 

Ödön 



A fűtött fóliasátorba szánt karalábé palánták nevelését is kezdjük meg. 
Ajánlott fajták: Soroksári fehér, Knaufs ideal, Szentesi hajtatási, Szentesi 
fóliás. A szaporítóládába vetett magvakat a kelésig 18—22°C hőmérsék-
leten tartsuk. A megfázás következménye hiányos kelés, majd vontatott 
fejlődés. 

A melegágyakban telelő karfiol- és fejeskáposzta palántákat éjszakára 
erősebben takarjuk, nappal szükség szerint szellőztessünk. A fólia alatt 
telelő fejes- ós kelkáposztát is szellőztessük az alagút két végének fel-
nyitásával, s a spenótot is, ha napsütéses az idő. 

Korai termesztésre most „tél alá" vethetünk zöldborsót. A talajra szór-
junk négyzetméterenként 1 dkg pótisót, 1,7 dkg szuperfoszfátot és 0,6 
dkg kénsavas kálit, majd sekélyen forgassuk be. Korai fajtákat: Rajnai 
törpét. Expresst, Gloire de Quimpert vessünk, 8—10 cm mélyre, 25 cm 
sortávolságra. 

A juhbőr különösen értékes termék, kezelésére addig is fordítsunk nagy 
gondot, amíg a tímárhoz kerül. Már a nyúzásnál ügyeljünk arra, hogy az 
irhát be ne vágjuk, el ne szakítsuk. A bőrön lévő faggyút ós a húsos 
részeket gondosan távolítsuk el. A bőrt kifeszítve szellős helyen szárítsuk, 
de ha rövid idő múlva visszük a kikészítőhöz, jobb sózni. A kihűlt bőrre a 
súlyával azonos mennyiségű sót szórunk. Ha több bőrt kell elraknunk, úgy 
tegyük őket egymásra, hogy a bunda bundával, a bőr bőrrel kerüljön szem-
be: Szállításig szórjuk be molyirtóval és védjük a legyektől. 
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Készítsünk 
komposzthalmot! 

c s ü t ö r t ö k 

Hortenzia, Gergő 

A cukorrépafej a 
legkésőbb etethető 
zöldtakarmány. 

p é n t e k 

Jenő 



Gyűjtsük össze a lehullott egészséges lombot, keverjük el műtrágyával, 
sertés-, galamb-, baromfi-, ós nyúltrágyával, rakjuk rá a lekaszált füvet, 
nyesedéket, az egynyári és évelő virágok elszáradt szárát, majd a kom-
poszthalmot takarjuk le mintegy tenyérnyi vastagságú földréteggel. 

A fügebokrokat védjük a fagytól: az ágakat és vesszőket fedjük be 
venyigével, napraforgószárral, nagy papírcsíkkal tekerjük be. A bokor tö-
vénél az ágak közeit töltsük ki lombbal vagy lekaszált fűvel. Az egórkár 
megelőzésére szórjunk a bokor tövéhez betakarás előtt egér-Arvalint. 

A cukorrópafej a legkésőbb etethető zöldtakarmány. A fagyok beálltáig 
adhatjuk a szarvasmarhának.. Egy kiló répafej kemónyítőórtóke 142, 
emészthető nyersfehérje-tartalma 8 g. Az állatok nagyon szeretik, étrendi 
hatása is jó. Célszerű adagoltan etetni, mert nagy mennyiségben fogyaszt-
va alacsony rosttartalma miatt a tej zsírtartalmát csökkenti. A cukorrópafej 
etetésekor a legnagyobb probléma az, hogyan lehet a répafejet megsza-
badítani a földtől. Ha ugyanis túl sok föld jut az állat gyomrába, a répafejjel 
emésztési rendellenességek, hasmenés vagy emésztési depresszió lép 
fel. Hasonló megbetegedésekre számíthatunk, ha fagyott répához jutnak 
állataink. Ha a répafej nyersen nem etethető meg, célszerű besilózni. ön-
magában silózva nagyok a veszteségek, mert nagy nedvességtartalma 
miatt nehezen tömöríthető, nagyobb szárazanyagtartalmú melléktermé-
kekkel, például kukoricaszárral vagy szalmával kitűnő keverékszilázs ké-
szíthető belőle. 



A karalábét óvjuk 
a megfázástól! 
Fagymentes 
időben még 
duggathatunk 
fokhagymát. 19 

SZOMBAT 

Erzsébet 

Kellően zárt, jó 
hőszigetelt 
anyagból készült, 
bőségesen 
almozott 
fialóládában nem 

VASÁRNAP fagynak meg a 
kisnyulak. 

Jolán 

20 



A fűtött fóliasátorba szánt fejessaláta palánta a tűzdelósig nappal 8 — 
12, éjjel 6—7°C igényel. A karalábét óvjuk a megfázástól. 

A komolyabb fagyok előtt a bimbóskel töveket is szedjük fel, mert -10°C 
alatt már bimbói megfagynak s enyhébb napokon megromlanak. A gyö-
keres töveket mélyített melegágyba vagy fóliasátorba sűrűn egymás mellé 
rakjuk: miután a leveleket — rövid nyelet hagyva csak — eltávolítottuk, 
vermelhetjük is a töveket, vagy pincében gyökereiket nedves homokba 
ágyazva tarthatjuk el. 

Keményebb hidegben is hagyjuk a fejes- ós kelkáposzta, valamint a 
spenót fólia alagútjának két végén kis szellőzőnyílásokat. 

Fagymentes időben még duggathatunk fokhagymát. A szótszedett ge-
rezdeket 25 cm sor- és 10 cm tőtávolságra tegyük. 

A fagyok beköszöntével a folyamatosan fialtató nyulászok egy része 
valamilyen módon fűt a nyúlházban. Úgy vélik — esetleg tapasztalataik 
is azt igazolják—, hogy különben megfagynak az újszülött kisnyulak. Ritka 
az a tartási mód, ahol csak fűtéssel lehet megoldani a nyulak téli tartását 
ós szaporítását. A szelepes önitatók használata esetén például indokolt 
lehet temperálni a hőmérsékletet, hogy ez ne menjen fagypont alá, ilyen-
kor ugyanis befagynak az itatók, ós az állatok nem jutnak vízhez. Az alom 
nélküli, fómketreces tartásban fáznak a nyulak. Különösen a frissen ellett, 
magukat megtépett anyák a hideg fémmel érintkezve szenvednek a hi-
degtől, csökken a takarmányórtókesítésük, a megevett takarmánnyal „fű-
tenek". Már egy pihenődeszka is segít rajtuk. A kisnyulakat nem a hidegtől, 
hanem a gondatlan anyanyúltól és a nem kellően átgondolt tartási rend-
szertől kell félteni. Kellően zárt, jó hőszigetelt anyagból készült, bőségesen 
almozott fialóládában nem fagynak meg a kisnyulak, akármilyen hideg van 
is kint. Azokat az anyanyulakat pedig, amelyeknek valamilyen anyai tu-
lajdonsága hiányzik vagy hibás — tehát nem tép szőrt, szótszórja a 
kölyköket, túlzottan elhúzódik a fialása — selejtezzük. A fűtés nemcsak 
azért hátrányos, mert drága, hanem kedvezőtlenül alakítja az épület leve-
gőjót is. 



21 
Szedjük fel a 
muskátlitöveket! 

h é t f ő 

Szűz Mária bemutatása a templomban 

Olivér 

22 
A nyestkutyák, ha 
az időjárás zordra 
fordul, téli álomra 
vonulnak. 

k e d d 

Cecília 



Szedjük fel a muskátlitöveket is, és vagy cserépben a lakásban vagy 
kis üvegházban tovább virágoztathatjuk, amíg még bimbók látszanak raj-
tuk. Téli tárolóhelyén szárazon, gyökórzetóből a földet kirázva és felag-
gatva tartjuk tavaszig. Az előbbi módszer a jobb, amikor a virágzását be-
fejezte, öntözését fokozatosan csökkentjük (csak épp hogy ki ne 
száradjanak), majd azután fagymentes helyen könnyebben áttelelnek, 
mint föld nélkül. Mindenesetre levélzetét így is-úgy is csökkentsük, hogy 
a túlzott párologtatástól megvédjük a növényeinket. 

Fokozott figyelemmel szellőztessünk, szobanövényeink ilyenkor na-
gyon érzékenyen reagálnak a közvetlenül rájuk áramló levegőre. Ennek 
levélhullás, levólsárgulás a következménye. 

Ősztől a nyestkutyák igen falánkakká válnak, ós november elejére je-
lentős súlyfelesleget halmoznak magukra. Elérik a maximális testtömegü-
ket, amely mintegy 40 százalékkal nagyobb a nyár elejéinél. Ha az időjárás 
zordra fordul, téli álomra vonulnak. Ehhez zárt búvóládára van szükségük, 
amely 90x50x50 cm-es, lehetőleg kettős falú hőszigetelt fából készüljön. 
Már a tél beállta előtt szereljük fel. A zavartalan téli álom érdekében más 
állatoktól távolabb, elkülönítve helyezzük el a nyestkutyákat. Téli álmuk 
nem valódi, időnkónt táplálékra van szükségük. Mivel a párzási időszakra 
meg kell szabadulniuk súlyfeleslegüktől, korlátozottan etessünk. 

A tavasz közeledtével aktivitásuk ismét fokozódik, ós február végére, 
március elejére az időjárástól függően, ivarzani kezdenek. 
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23 
s z e r d a 

Ke/emen, Klementina 

NOVEMBER 
A nyugalmi állapotban 
esedékes ápolási, 
az áttelelő károsítok 
elpusztulását célzó 
védelmi munkát 
folytassuk a 
gyümölcsfákon! 

24 
c s ü t ö r t ö k 

Amikor hasmenést 
tapasztalunk a 
nyúlállományunkban, 
először a 
kokcidiózisra 
gondoljunk! 

Emma 



Szamócaágy talaját a sorközökben ritkásan fedjük félig érett komposzt-
tal vagy szalmás istállótrágyával. A nyugalmi állapotban esedékes ápolási, 
fatisztogatási, az áttelelő károsítok elpusztulását célzó mechanikai védelmi 
munkát folytassuk a gyümölcsfákon. Ezt a munkát a rügyduzzadásig, leg-
később a rügypattanás idejére kell befejeznünk. 

A kajszi gutaütés-kórokozóinak életmódja, fertőzési veszélye következ-
tében a kajszi- és az őszibarack metszési munkáit hagyjuk legutoljára. 

A padláson szétterített ós megszárított diót, mandulát, mogyorót cél-
szerű megtörni és a magokat szellős, száraz helyen zsákban vagy vá-
szonzacskóban tárolni. 

A héjat ne dobjuk a szemétbe, mert szalonna- vagy flekksütőhöz kiváló 
fűtőanyag, tartós, füstmentes parazsat ad. 

Ha a reggeli ellenőrzéskor hasmenést tapasztalunk a nyúlállományunk-
ban, először a kokcidiózisra gondoljunk. 

Szinte minden idős ós fiatal állat kokcidium hordozó. A fertőzés a nyúl 
által ürített ocisztákkal terjed, amelyet szájon át vesz fel a másik állat. 
Legfogékonyabbak az 1—4 hónapos süldők. A hasmenésen kívül jelleg-
zetestünet a vércsíkokkal tarkított ürülék, ótvágycsökkenés, lelassult moz-
gás, borzolt, fénytelen szőr. A has megnagyobbodik, csüngővó válik. Sú-
lyosabb esetben az állat elnyúlik, fejét hátraveti, görcsök jelentkeznek, 
végül elpusztul. A betegség ellen többféle gyógyszer kapható, a legjobban 
bevált a Szulkoform, gyógyításra és megelőzésre is alkalmas. 

Bármilyen jó gyógyszerek is állnak rendelkezésre, törekedjünk inkább 
a betegség megelőzésére. Legfontosabb a tisztaság, különösen a bélsár 
rendszeres eltávolítása, mert ezzel a fertőzési lánc megszakad. A ketre-
ceket naponta tisztítsuk, a taposórácsot 10 naponként cseréljük ós fertőt-
lenítsük. Az etető ós itató edényeket naponta mossuk ki, és úgy helyezzük 
el, hogy az állatok se belépni, se beleüríteni ne tudjanak. 

Szopós korban az anyanyúl kokcidiumokkái szennyezett csecsbimbói-
ról is fertőződhetnek a kicsik. 



25 
PÉNTEK 

Kata/in 

Házilag is 
készítsünk 
mészkénlevet! 

26 
SZOMBAT 

Virág 

A tenyészkacsák 
télen főtt burgonyát, 
reszelt répát, tököt 
kapjanak vegyes 
darával és vitamin-
készítményekkel 
kiegészítve! 



Házilag készíthetjük majd (a télvégi lemosópermetezéshez) a mész-
kénlevet égetett mészből és kénporból. Főzéshez 1,1 kg égetett mészre, 
2 kg floristella kénporra és vízre van szükségünk. Először a meszet zo-
máncozott vagy vasüstben 3,3 liter vízzel megoltjuk, majd 10 literre kiegé-
szítjük. Olyan nagyságú üstöt használjunk, amelyet a mósztej legfeljebb 
háromnegyedéig tölt meg, mert forralás közben erős a habzás. A keverőn 
jelöljük meg, hogy meddig ér a folyadék, majd lassú forralás közben, ál-
landóan kevergetve, kis részletekben szórjuk bele a kénport. A főzést 
40—50 percig folytassuk, közben 5 percenként melegvízzel pótoljuk az 
elpárolgó vizet. Az erős habzás megszűntekor befejezhetjük a főzést. 

Néhány óra múlva a 15°C-ra lehűlt törzsoldatot Baume-fokolóval meg-
mérjük, és hígítjuk. Rügyfakadás előtt téli hígítású (5—6 B-fokos), később 
nyári hígítású (0,5—0,7 B-fokos) mészkénlevet használunk. 

A hízott kacsák lassan mind a vasárnapi asztalra kerülnek, csak a törzs-
állományt teleltetjük ki. Ezeket viszont teljesen különítsük el a hizlalni va-
lóktól, és lehetőleg ne, vagy csak igen kevés kukoricát adjunk nekik, hogy 
ne hízzanak el. A hízott kacsa vagy nem tojik, vagy nagyon keveset, és 
nehezen. 

A tenyészkacsák télen, amikor zöldtakarmány már nem lelhető fel se-
hol, főtt burgonyát, reszelt répát, tököt kapjanak vegyes darával és vita-
minkészítményekkel kiegészítve. Ha van otthon, szórhatunk lucernalisztet 
is a takarmányukra. 

A szemes eleségek közül a kacsa az árpát szereti a legjobban, ha 
szemesen adjuk, ezt válogatja ki elsőként. 
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27 
v a s á r n a p 

Virgil 

NOVEMBER 
Szedjük meg a 
gyümölcsfák 
tavaszi oltásához 
szükséges 
oltóvesszőket! 

28 
Az első hó 
ilyentájban hullik 
le, készüljünk fel rá! 

h e t f o 

Ádvent 

Stefánia 



Szedjük meg a gyümölcsfák tavaszi oltásához szükséges oltóvessző-
ket, ós kötegekbe kötve tároljuk a pincében, nedves homokba állítva. Csak 
egészséges, bőven termő és ismert fajtájú fáról szedjünk oltóvesszőt. 

Még bekerített kertben is célszerű az almafák törzsét és az alacsonyab-
ban álló ágakat a nyúlrágás ellen bekötözni. Erre a célra ne használjunk 
kukoricaszárat ós szalmát, mert ezekbe az egerek belefészkelik magukat. 
A legjobb kötözőanyag a nátronpapír, de megfelel a többrétegű újságpapír 
is. Fóliát csak akkor használjunk kötözésre, ha azt előzőleg több helyen 
átlyuggattuk. 

Hosszú évek megfigyelése, hogy az első hó ilyentájban hullik le, ké-
szüljünk fel rá, ne érjen váratlanul bennünket. A kerti csapokat víztelenít-
sük, amit lehet, vigyünk tető alá, mert az udvaron szertehagyott apróbb 
tárgyakat belepi a hó, nem látjuk meg, beletapossuk a földbe. A szóna-
ós szalmakazlakat védjük a téli csapadóktól, borítsuk le fóliával. Vegyük 
elő a hólapátot, téliesítsük az ólakat. 

A következő napra szánt takarmányt készítsük be az ólakba vagy a 
takarmányelőkészítő kamrába, hogy kiszáradjon, a hó vagy a jég eltűnjön 
róla. 

Legyen kéznél száraz homok a jeges utak felszórására, a só hatáso-
sabb, de nagyon tönkreteszi a betont, és a környező növényzetet is. 

Ellenőrizzük a világítást, ahol szükséges, cseréljük ki az égőket erő-
sebbre. A legfényszegényebb időszak következik, pótoljuk kissé a meg-
világítást. 

Nyirkos, nyálkás időben gyakoribbak a megbetegedések, fordítsunk 
több gondot az állatok ellenőrzésére. 



29 
k e d d 

Taksony 

A fóliával takart 
spenótot napos, de 
fagyos időben 
árnyékoljuk! 
* * * 

Teljes 
holdfogyatkozás. 
A fogyatkozás 
közepének időpontja: 
06. 26. Észlelhetőség: 
É - és D-Amerika 

30 
s z e r d a 

Ellenőrizzük 
nyulainkat, nem 
frizurás-e a lábuk! 
Ez a 
pasteurellózisra, 
hétköznapi nevén 
orrhurutra utal. 

András, Andor 



A fűtött fóliasátorba szánt fejessaláta palántákat tűzdeljük át 5 cm-es 
tápkockába. Ügyeljünk, hogy a növénykék sziklevél alatti szárrésze kerül-
jön csak a talajba. A mélyre ültetett palánták közé fújva, a levegő meg 
tudja billenteni őket. A tűzdelós 3 napig a hőmérsékletigóny 12—16°C. A 
melegágyban telelő karfiol ós fejeskáposzta fagyvédelmót fokozzuk. Az 
ágyak keretét rakjuk körül istállótrágyával. Enyhe időben változatlanul 
szükséges a szellőztetés. A fóliával takart spenótot napos, de fagyos idő-
ben árnyékoljuk. Vethetünk még rövid tenyészidejű zöldborsót áttelelésre 
s kedvező időjárás esetén petrezselyemmagot. 

Ellenőrizzük a nyulainkat, nem frizurás-e a lábuk. Ez a tünet nyulaink 
gyakori betegségére, a pasteurellózisra, hétköznapi nevén orrhurutra utal. 
A hazai állományok többsége fertőzött. Eleinte a beteg orrnyílásaiból ke-
vés savós váladék szivárog, az állat időnként tüsszent. Később a váladék 
egyre több és sűrűbb lesz, a tüsszögés is gyakoribbá válik. A betegség 
előrehaladtával orrgyulladás, majd további szövődmények léphetnek fel, 
kötőhártya-, tüdő- és mellhártya-, középfül- és agyhártyagyulladás. Az 
orrcseppek, a gyógyszeres kezelés nem sok eredménnyel jár, mert a kór-
okozók nem pusztulnak el, legfeljebb csökken a számuk. 

Elsősorban a megelőzésre törekedjünk. A huzat, a kedvezőtlen vagy 
erősen ingadozó hőmérséklet, a stresszhatások könnyen kiválthatják a 
betegséget. A nagy légtér, tiszta levegő, megfelelő, rostban gazdag szá-
lastakarmány, a friss ivóvíz, napfény, tisztaság a legjobb védelem. Az 
állatokat vakcinázhatjuk is, de csak az egészségeseket, ez fél évig tartó 
védettséget nyújt. A vakcinázást két hét múlva ismételjük meg. Az újonnan 
vásárolt állatokat négy hétig különítsük el. Ha mégis felütné fejét a beteg-
ség, a tüsszögőket különítsük el vagy selejtezzük. 



1994 

1 
DECEMBER 

A kerti 
dísznövények 
némelyike 
takarásra szorul. 

c s ü t ö r t ö k 

E/za 

2 
A nedvdús 
gyökgumósok, 
a téli zöldfélék 
étrendi hatása 
kitűnő. 

p e n t e k 

Me/inda 



A kerti dísznövények némelyike takarásra szorul. Ilyenkor pl. a díszfü-
vek (Cortadória stb.). Ezeknek szárát össze kell fogni, szorosan össze-
kötni, hogy a téli csapadék minél kevésbé jusson a tövébe, és ne rot-
hassza. 

Gyékényből, nádból vagy más alkalmas anyagból emeljünk kis sátrat 
az érzékeny növények fölé. 

Ahol van fenyőgally, az is felhasználható a növények védelmére. A 
szél- ós a téli napsütés ellen, különösen az újonnan ültetett örökzöldeket, 
fenyőket kell óvni. Legjobb, ha tartórácsot építünk, és azt fenyőgallyakkal 
fedjük. 

Az örökzöldek, dísznövények takarására semmi esetre se használjunk 
fel a gyümölcsfákról, lombokról lehulló fertőzött lombot. 

Azok a tenyésztők, akik nyáron zöldet is etettek nyulaikkal, már nem 
találnak megfelelő minőségű és mennyiségű zöldtakarmányt. A teljes szá-
raz etetésre való áttérés nem célszerű, azok az állatok ugyanis, amelyek 
hozzászoktak a zöldhöz, az átállás után sokáig nem esznek eleget, hiszen 
várják a számukra ízletesebb zöldfélét. Célszerű ezért, ha mód van rá, 
legalább a tenyészállatoknak répát, apró almát, vagy más őszi-téli gyü-
mölcsöt, kevés káposztát adni. A nedvdús gyökgumósok, a téli zöldfélék 
étrendi hatása kitűnő. A burgonya nyersen nem jó, mérgező, még akkor 
is, ha az állatok szívesen fogyasztják. 



3 
Újra nézzük át a 
tárolt gyümölcsöket! 

s z o m b a t 

Ferenc 

Olcsóbb és 
egészségesebb 
kiegészíteni a 
takarmányt. 
Erre a célra a 
széna igen jó. 

4 
VASÁRNAP 

Borbála, Barbara 



Újra nézzük át a tárolt gyümölcsöket. Vizsgáljuk át az almát, körtét, 
diót, mogyorót stb. Ha megvásároltuk ós nem tudtuk elültetni a gyümölcsfa 
csemetéket, akkor azokat most már vermeljük el télire. Ne feledjük a ma-
darak etetését. Fontos tudni, hogy ha a madarak a kertbe szoktak, akkor 
ezután rendszeresen kell gondoskodnunk róluk, folyamatosan lássuk el a 
madáretetőket eleséggel, különben a rendszertelenségnek sokszor áldo-
zatai lesznek szárnyas segítőink. Ha az idő engedi, folytathatjuk a tavaszi 
telepítés alá a talajelőkészítést, a trágya kihordását, forgassuk alá az is-
tállótrágyát, a műtrágyát. 

A nyúltáp úgy készül, hogy elvileg kizárólag azt etetve is megéljen rajta 
a nyúl. Olcsóbb és egészségesebb azonban kiegészíteni a táptakarmányt. 
Ilyenkor télen zöldféle nemigen áll rendelkezésre, a széna igen jó, télen, 
nyáron egyaránt etessük, ezenkívül azonban adjunk répát, karalábét, ká-
posztát is, legalább az anyanyulaknak. Nem kell sok belőle, inkább csak 
az étrendi hatás a fontos. Az anyanyúlnak, ahhoz, hogy sok teje legyen, 
bőségesen kell táplálkoznia, márpedig, ha unalmas az étrendje, éppen 
úgy csökken az étvágya, mint az embereknek hasonló helyzetben. Ne 
sajnáljunk tehát tőlük egy darabka répát, egy negyed almát, vagy egy-két 
káposztalevelet. Ügyeljünk azonban arra, hogy a fagyot, földes, romlott 
takarmánnyal több bajt okozunk, mint hasznot. 



1994 

5 
h é t f ő 

Vilma 

DECEMBER 
Ne halogassuk a 
fűtött fóliasátorba 
szánt 
salátapalánták 
tűzdelését! 

6 
A tenyészállatokat 
óvjuk szállítás 
közben az időjárás 
viszontagságaitól! 

k e d d 

Miklós 



Ne halogassuk a fűtött fóliasátorba szánt salátapalánták tűzdelését. 
Most különös gondot kíván az öntözés: ritkán, de nagyobb vízadagot ju-
tassunk a növényeknek. A fóliával védett spenótot szedhetjük. Napos időt 
válasszunk erre a munkára, ne feledkezzünk meg a szellőztetésről sem. 
Vessünk rövid tenyészidejű zöldborsót áttelepítésre. Fagymentes időben 
nyissuk meg a tároló prizmák tetejét, húzzuk le a földet, hogy kellőképpen 
levegőzhessen. Esőben elegendő fóliával letakarni. A rózsát, pünkösdiró-
zsát, a kiültetett virághagymákat, a fiatal évelőket is takarjuk télire. A ró-
zsának készíthetünk bakhátat, de elegendő az is, ha falevéllel takarjuk a 
gyökér felett a talajt. 

A hideg téli csapadók, a szél bizony nagyon megviseli a járműveken 
szállított állatokat. Tehát, ha tenyészállatot szállítunk például vásárról ha-
za, óvjuk őket az időjárás viszontagságaitól. Csak ponyvás teherautón 
szállítsunk. Ha erre nincs lehetőségünk, a lovat, marhát — különösen kis-
csikót, kisborjút — gondosan takarjuk be. A nap legmelegebb szakában 
ne szállítsunk. Az átfagyott állatokat vastagon almozott istállóval várjuk, 
takarmányozzuk a szokásosnál gazdagabban és vitamindúsabban. A 
szállítandó állatokat már előtte egy-két nappal is vitaminkúrára foghatjuk, 
hogy jobban elviseljék az okozott stresszt. 



7 
Tervezzük meg az 
éves munkát! 

s z e r d a 

Ambrus 

A hideg 
megviselheti a 
nutriát! 
A belefagyott víz 
hiányérzetet, és 
rossz közérzetet 
kelt benne. 

8 
CSÜTÖRTÖK 

Szeplőtelen fogantatás 

Mária 



Időszerű most már a jövő évi munkákhoz felkészülni. Ennek egyik leg-
fontosabb része a szükséges permetezőszerek, vegyszerek beszerzése. 
Tervezzük meg az éves munkát ós írjuk össze, hogy melyik szerből kö-
rülbelül mennyi szükséges. A növényvédő szereket és műtrágyákat az 
áfész-boltokban és az egyre szaporodó gazdaboltokban szerezhetjük be 
biztonságosan. A vásárláskor ügyeljünk arra, hogy a csomagoláson fel 
legyen tüntetve a szer neve, a felhasználási utasítás, a hatóanyag neve, 
a várakozási idő, az eltarthatóság ós a veszélyessége emberre, állatra. 
A méregjelzóssel ellátott szereket csak eredeti gyári csomagolásban vá-
sároljuk! 

A hideg minden jószágot próbára tesz, különösen megviselheti a nut-
riát, amely ráadásul mindig vizes, nedves környezetben él. Testüket a 
kiváló minőségű prém megvédi a hidegtől, sőt az átázástól is, az állandóan 
nedves farkuk ós ujjaik azonban bizony könnyen elfagyhatnak. 

A nutriaólakat szalmabálával és fóliával fedjük be annyira, hogy levegőt 
ugyan még kapjanak az állatok, de a fürdővizük ne fagyjon be soha. Ilyen-
kor ugyanis nemcsak az állatok végtagjai vannak kitéve a fagyásveszély-
nek, hanem hozzá sem jutnak a fürdővízhez^ ami bundájuk tisztántartá-
sához, rendezéséhez sőt általános közérzetük megtartásához is 
nélkülözhetetlen. A nutria ugyanis nemcsak fürödni, ós bundáját rendezni 
jár a vízbe, táplálékának egy részét is ott fogyasztja el. A hideg víz nem 
tartja ebben vissza, a befagyott víz azonban komoly hiányérzetet és rossz 
közérzetet kelt benne. 



9 
p e n t e k 

Natália 

A kerti vízcsapot 
fedjük be! 
A földbe 
süllyesztett 
betonmedencébe 
hordjunk lombot! 

s z o m b a t 

Judit 

Tanulmányozzuk 
alaposan a 
szerződéseket 
mielőtt aláírjuk! 10 



Ha eddig nem voltak, ezután már komoly fagyokra számíthatunk, amire 
időben fel kell készülnünk. A kerti vízcsapot fedjük be lekaszált fűvel, vagy 
falombbal ós ezt földréteggel takarjuk, illetve víztelenítsük. A fúrt kutakról 
szereljük le a szivattyút, ha télen nem használjuk. A fémből készült per-
metló- és víztárolókat vízmentesítsük ós száraz állapotban vigyük védett 
helyre. A beton medencéket úgy fordítsuk, hogy az oldalukon álljanak. A 
földbe süllyesztett betonmedencébe hordjunk lombot, lekaszált füvet, ne-
hogy az erős fagyok megrepesszék. A kerítés mellől és a fák környékéről 
lapátoljuk el a havat, ezzel is csökkentjük a nyúlrágás veszélyét. Óvatosan 
szellőztessük a gyümölcstárolót, a hőmérséklet nem csökkenhet +1, -2°C 
alá. 

Aki még nem kötötte volna meg a szerződóseket a következő évre, ne 
mulassza el megtenni. Ha a szerződéses fegyelem nem is példaszerű 
nálunk, a szerződés mégis jelent egy kis biztonságot, hogy megtermelt 
termékünk nem marad a nyakunkon. Tanulmányozzuk alaposan a szer-
ződéseket, mielőtt aláírjuk, s ha valamely pontjával nem értünk egyet, 
tisztázzuk azt még az aláírás előtt. 

Nem jó az a szerződés, amelyben nem szerepel az átvételi ár. Hogyan 
kalkuláljon a gazda, ha azt nem tudja, milyen áron fogja értékesíteni ter-
mékeit. Ne írjunk alá olyan szerződést, amely csak az egyik fél köteles-
ségeit rögzíti. Azt a szempontot tartsuk szem előtt, hogy a szerződés két 
egyenrangú fél kölcsönös megállapodása. 



11 Kitisztíthatjuk a 
csatornákat! 
A pincében 
vizsgáljuk át 
a hordókat! 

v a s a r n a p 

Árpád 

12 A fészek mellett 
dermedt 
kisnyulakat 
találunk. Ne 
mondjunk le 
ezekről! 

h e t f o 

Gabriella 



Télen is van teendő a kertben. A fagymentes napokban kitisztítjuk a 
csatornákat, kijavíthatjuk az utakat, támfalakat, az iszapfogókat. A meg-
maradt növényvédőszereket és műtrágyákat száraz helyen tároljuk, elle-
nőrizzük, hogy nem kaptak-e valahonnan nedvességet. Figyelem: ne a 
présházban, pincében, vagy olyan helyen tároljuk őket, ahol bor is van, 
mert kellemetlen szagukat a bor, a tárolt csemegeszőlő és a gyümölcs 
átveszi. A pincében vizsgáljuk át a hordókat ós az apadó bort töltsük 
utána. Ha bort veszünk ki, nagyon vigyázzunk a tisztaságra. A kicseppent, 
kiömlött bort azonnal töröljük fel. 

A téli hónapokban gyakran előfordul, hogy a fészek mellett dermedt 
kisnyulakat találunk. Ne mondjunk le ezekről! Felmelegítéssel még életre 
kelthetők. Vigyük őket 20—22°C-os helyiségbe. Az edényt helyezzük 
elektromos melegítőre ós addig hagyjuk rajta, amíg ujjunkkal a belső felü-
leten az edény langyosodását nem érezzük. Ezután vegyük le az edényt 
és burkoljuk ruhába, kis részt hagyva, hogy a kisnyulak levegőt kapjanak. 
Ezt az eljárást 5—10 percenkónt ismételjük meg. A 4—5. melegítés után 
a kisnyulak már mozognak. Ahogy emelkedik a melegítések során a kis-
nyulak hőmérséklete, úgy élénkül a mozgásuk. Ha az egész almot élesz-
teni kellett, visszarakás előtt a fészket is melegítsük fel teremhőmérsék-
letre. Nagyon vigyázzunk azonban az egész művelet alatt, nehogy 
túlmelegítsük a kisnyulakat. 
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KEDD 

— a fűtött 
fóliasátorba szánt 
karalábépalánták 
— rövid 
tenyészidejű 
zöldborsó 

Luca. Ottilia 

14 
Most 
gondoskodjunk 
galambjaink téli 
eleségéről! 

s z e r d a 

Szilárda 



A fűtött fóliasátorba szánt karalábépalántákat a nevelés időszakában 
nappal 12—16, éjjel 10—14°C közötti hőmérsékleten tartsuk. Fontos ez 
azért, mert a magszárba szökést a hosszan tartó 0—5°C közötti alacsony 
hőmérséklet váltja ki. A fejessaláta palánták nevelésük során nappal 10— 
14°C, éjjel 6—10°C hőmérsékletet igényelnek. Rövid tenyészidejű zöld-
borsót továbbra is vethetünk szabadföldbe 25 cm sortávolságra 8—10 cm 
mélyen. Ez a munka természetesen enyhe, fagymentes napokon végez-
hető. Figyeljük a dughagymáról fejlődő hagymát, mert peronoszpóra ós 
üstökgombás rothadás kialakulhat. Ilyen esetben semmisítsük meg a be-
teg növényeket, nehogy a fertőzés tovább terjedjen. Ezt követően célszerű 
a hagymát Zineb 0,4 százalékos oldatával permetezni. Ha most ültetünk 
dughagymát, akkor azt csávázzuk. 

Most gondoskodjunk galambjaink téli elesógéről. Ilyenkor még bősége-
sen van eladó takarmány, nagy a választók, friss és jó minőségű a mag, 
s viszonylag olcsóbb, mint az év többi részében. Legjobb, ha kiszámítjuk 
állományunk éves szükségletét, és egyszerre vesszük meg az egész 
mennyiséget. Egy haszongalamb napi szükséglete 5 dkg takarmány, röp-
galambbó, 3 dkg. Tehát egy tenyószpár húsgalamb havi szükséglete 3 
kg, évi szükséglete 36 kg. A szaporulat számára ehhez, évi 7—8 párat 
számítva, mintegy 25—28 kg-ot adjunk hozzá. Ne galambkeveróket ve-
gyünk, az rendszerint poros, szennyezett, kideríthetetlen benne a magok 
aránya. Vagy magunk keverjük az eleséget, vagy biológiailag teljes értékű 
galambtápot etessünk. 
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c s ü t ö r t ö k 

Valér 

Érdemes 
mandulával tűzdelt 
birsalmasajtot 
készíteni. 
Át kell nézni a 
zöldségfélék 
tárolóhelyeit is! 

16 
p e n t e k 

A tolltetves tyúk 
örökösen 
tollászkodik. 
— a madártetű 
atkák és az 
óvantagok 

Etelka 



Fogyasztásra érett a naspolya ós a birs. Érdemes mandulával tűzdelt 
birsalmasajtot készíteni. Időszerű a tárolt szőlőfürtök átnézése. A pené-
szes, rothadó szemeket távolítsuk el a fürtökből. Át kell nézni a zöldség-
félék tárolóhelyeit is. A sárgarépa, a petrezselyem, a zeller, a pasztínák, 
a téliretek átválogatása alkalmával a beteg egyedeket távolítsuk el. Főként 
feketerothadás, lágyrothadás, varasodás fordul elő. A fogyasztható része-
ket elhasználhatjuk. Válogassuk át a burgonyát is. A tárolási hőmérséklete 
4—5°C legyen. Az évelő sóskaágyat érdemes fóliával takarni, mert így 
tavasszal hamarabb növeszt fogyasztható leveleket. Tudnunk kell azon-
ban, hogy a takarás kedvez a betegségek terjedésének is, ezért móg 
előtte szedjük ki a fertőzött, vagy gyanús növényi részeket. 

Fogjunk kézbe egy-egy tyúkot ós ellenőrizzük, nem élősködnek-e rajta 
tetvek, atkák. Ilyenkor télen kevésbé vannak szem előtt a baromfiak, több 
időt töltenek a tyúkólban vagy házban elzárva, könnyebben elszaporod-
hatnak rajtuk a külső élősködők. A tolltetvek csak gazdáik testén tudnak 
megélni, legtöbbször a fejen, a kloáka környékén, a szárnytollak csévéin 
tartózkodnak. Szürkésfehér petéket is csomókban a tollazatra, a tollszárak 
első részére rakják. A tetvek örökös mozgásukkal viszketést ós nyugta-
lanságot okoznak. Bár hámpikkelyekkel táplálkoznak, alkalmilag vért is 
szeretnek nyalogatni. A tolltetves tyúk örökösen tollászkodik, tolla mégis 
csapzott, hullik. Sokkal veszélyesebbek a madártetű atkák ós az óvanta-
gok, amelyek jelentős mennyiségű vért szívnak, a tyúkokat vóríogyottá, 
senyvessé teszik, esetenként el is pusztítják. Csak éjjel tartózkodnak az 
állaton, nappal az ól repedéseiben bújnak meg. Ditrifon 50 nevű készít-
mény 2 ezrelékes oldatával kell permetezni a tyúkólat, de bőven, hogy a 
repedésekbe is jusson, ós az ott megbúvó élősködőket is kiirtsa. 



17 
Lazítsuk fel a már 
szükségtelenné 
vált lekötéseket! 
A borok tisztaságát 
növelhetjük! 

s z o m b a t 

Lázár 

— a prémezés 
ideje. 
Csak érett 
prémeket 
nyúzzunk le! 18 

VASÁRNAP 

Auguszta 



Érdemes végigsétálni a kertben. A gyümölcsfákról szedjük le a hernyó-
fészkeket, vagy muniákat. Lazítsuk fel a már szükségtelenné vált leköté-
seket, ha kell lazítsunk a törzs kötésén is. Most van időnk a hordók ápo-
lására is. Töröljük őket szárazra és alaposan kenjük be diófapáccal. Az 
abroncsokat drótkefével szabadítsuk meg a rozsdától, majd minium fes-
tékkel kenjük be. A bokor tisztaságát növelhetjük csersav-zselatinos de-
rítéssel és szűréssel. Ha nem szükséges, ne használjunk a rózsaszínes 
borok színtelenítésére aktív szenet, mert az rontja az íz- és zamatanyagok 
kedvező hatását. 

Prémesállataink elérték prémérettségüket, elérkezett a prémezés ideje. 
Nemcsak azokat az állatokat prémezzük le ilyenkor, amelyeket kimondot-
tan erre neveltünk, hanem a selejtezésre szántakat is. A telepen csak a 
jövő évre meghagyandó tenyészállatok maradjanak. A prémezés nagy 
szakértelmet igénylő munka, egész évi tevékenységünk eredményét arat-
juk le ilyenkor. Ha nem vagyunk biztosak hozzáértésünkben, akkor inkább 
hívjunk segítséget, bízzuk a nyúzást szakemberre. Sokféle nyúzási mód-
szer ismert, azt válasszuk, amelyiket a prémátvevő igényli. Pontosan tisz-
tázzuk vele előre, hogy milyen prémeket vesz át, s azokat hogyan nyúz-
zuk, szárítsuk, tároljuk. Csak érett prémeket nyúzzunk le. Nem biztos, 
hogy állományunkban ez egyszerre következik be. Feltétlenül ellenőrizzük 
a prémet ilyen szempontból is prémezés előtt. 



1994 

19 
h e t f o 

Viola 

DECEMBER 
Enyhe napokon 
szedhetjük a 
fóliával takart 
spenótot. 

20 
k e d d 

Teofil 

Az antibiotikum és 
kokcidiosztatikum 
készítményeknek 
sok veszélye van! 
A nyúl húsából 
sokáig 
kimutathatók! 



A fűtött fóliasátorban nevelt fejes saláta ápolása során ügyeljünk arra, 
hogy enyhe, napos időben se emelkedjen a hőmérséklet nappal 16°C 
fölé, éjjel pedig ne csökkenjen 5°C alá. A karalábé nappal 18°C alatti, 
éjjel 18°C feletti hőmérsékletet igényel. Most már előkészíthetjük a talajt 
a hónapos retek vetésére. Négyzetméterenként 10—15 kg istállótrágyát 
vagy komposztot, 1,5 dkg pétisót, 1 dkg szuperfoszfátot ós 0,6 dkg kálit 
terítsünk el és sekélyen dolgozzuk be a talajba. Klórtartalmú műtrágyát 
ne használjunk. Enyhe napokon szedhetjük a fóliával takart spenótot, s 
ne feledkezzünk meg a szellőztetésről sem. 

Van néhány gyógyszer — antibiotikum ós kokcidiosztatikum — , amit a 
nyulászok előszeretettel etetnek a nyulakkal megelőzendő a betegsége-
ket. Igen sok veszélye van ennek. Ezek a gyógyszerek a nyúl húsából 
sokáig kimutathatók, az ilyen húst fogyasztó emberben allergiás tüneteket, 
esetleg gyógyszerrezisztenciát okozhatnak. Éppen ezért a gyógyszerek 
etetése esetén a nyúl leadása előtt 1—3 héttel — a gyógyszertől függően — 
ezek adagolását be kell szüntetni. A szájon át adott antibiotikum kedve-
zőtlenül hat a nyúl bélflórájára is. Megöli ugyanis a bél hasznos baktéri-
umait, amelyeknek a rostemósztósben nélkülözhetetlen szerepük van. Ép-
pen ezért a nyulak lehetőleg csak injekció formájában, s csak akkor 
kapjanak antibiotikumot, ha más módszer, például a tartási-takar-
mányozási rend javítása nem kínálkozik a betegségek leküzdésére. 



A kertbe, a ház 
köré szoktatott 
énekesmadarakat 
rendszeresen 
etessük! 

SZERDA 

A demokratikus Magyarország ünn. 

Tamás 
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CSÜTÖRTÖK 

Zénó 

21 
Készüljünk fel a 
disznóvágásra! 
Munka közben 
különös gondot 
fordítsunk a 
tisztaságra! 



A kertbe, ház köré szoktatott énekesmadarakat rendszeresen etessük. 
Az erkélyen ládában tárolt gyümölcsöt most már le kell takarni pokróccal, 
zsákkal, mert a hideg éjszakákon könnyen tönkremehet az éves munkánk 
eredménye. Akik sok diót takarítottak be ós a termést kamrában, padláson, 
vagy más helyen szabadon tartják, szögeljenek az ablakokra, nyílásokra 
sűrű hálót, mert ezzel megakadályozhatják, hogy a dióval bekerült alma-
moly hernyóból tavasszal kifejlődő lepkék kirepüljenek és tovább szapo-
rodjanak. Ismét érdemes a tárolt almát, körtót ós egyéb gyümölcsöt át-
vizsgálni, a rothadt, vagy gyanús darabokat eltávolítani, esetleg 
hasznosítható részeiket felhasználni. 

Készüljünk fel a disznóvágásra. Bő, forró vízzel súroljuk tisztára a desz-
kákat, a kések nyeleit, főzőüstöket, lábasokat, darálókat, hurkatöltőket. 
Élesítsük meg a késeket, szereljük össze a gépeket. Az udvart seperjük 
fel, alaposan takarítsuk ki. A felvágó asztalt olyan magasra tegyük, hogy 
kutya, macska ne érje el. A vágás előtti napon már ne adjunk enni a 
disznónak, nem szabad szállítani, ütni, verni sem, mert az ütlegelés nyo-
mai a húson meglátszanak majd. Az állatot hozzáértő ember szúrja le, 
hogy ne kínlódjon, és tökéletesen kivórezzen, különben károsodik a hús. 
Munka közben különös gondot fordítsunk a tisztaságra. Munka előtt ne 
mosdótálban, hanem melyeg folyóvízzel, szappannal, körömkefével mos-
sunk kezet, kössünk tiszta kötényt. Náthás beteg ne vegyen részt a mun-
kában. Legyen készenlétben elsősegélynyújtó-felszerelés arra az esetre, 
ha valaki megvágja magát. A feldolgozó asztalt ós a munkaterületet fo-
lyamatosan tartsuk tisztán. Az apró hulladékokat, zsírt, vért rendszeresen 
távolítsuk el az asztalról és időnként az asztalt is mossuk le. A hulladékot, 
a szennyvizet ne öntsük szót az udvaron, gyűjtsük össze, ós az emósz-
tőgödörbe öntsük. A kutya ne kapjon nyers hulladékot. Ha a húsban va-
lamilyen rendellenességet tapasztalunk, azonnal vizsgáltassuk meg állat-
orvossal. 



A szeptemberben 
hajtatásra beállított 
vi rág hagymákat 
állítsuk 15°C 
körüli melegre, 
szilveszterre 
virágoznak. 

23 
p é n t e k 

Viktória 

24 
SZOMBAT 

Ádám, Éva 

A tenyésztojást 
naponta többször, 
lehetőleg 
kétóránként 
gyűjtsük össze! 



A szeptemberben hajtatásra beállított virághagymákat állítsuk 15°C kö-
rüli melegre. Húzzunk rájuk fekete papírból készült süveget. Amíg a virág-
szár nem éri el a teljes magasságot és a végén nem jelennek meg a 
bimbók, sötétben kell nevelni a virágot. A bimbók megjelenésekor távolít-
suk el a süveget és ezután világosan neveljük növényünket. Ha jól sikerül, 
akkor szilveszterre virágoznak, de az se okozzon csalódást, ha nem si-
kerül pontosan időzíteni. Ne feledkezzünk meg a munkánkat segítő szak-
folyóiratok, újságok megrendeléséről. Már most elő kell fizetni, hogy janu-
árban különösebb zökkenő nélkül megkapjuk azokat. 

Csak egészséges, minden fertőzéstől mentes tyúkállomány tojása al-
kalmas keltetésre. Friss, szabályos alakú, 55—65 g közötti, tiszta, ép héjú 
tojásból várhatunk csak egészséges csibét. A tenyósztojást naponta több-
ször lehetőleg kétóránként gyűjtsük össze, -nehogy a fészekben szeny-
nyeződjön. Tiszta papírtálcán hegyes végükkel lefelé tároljuk. A tárolásra 
14—16°C-os, 75—80% relatív páratartalmú helyiség a legjobb. Mínól fris-
sebb a tojás, annál jobb eredményt érhetünk el. A 8 napos tojás még jól, 
a 10 napos elfogadhatóan kel, az annál idősebb kelési eredménye gyen-
gébb. 



25 
Készüljünk a 
karácsonyra! 
Szép és finom 
gyümölcsöstálat 
készítsünk az 
ünnepi asztalra! 

VASÁRNAP 
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Kezdődik а 
keltetési idény! 

HETFO 

Karácsony 

István 



Készüljünk a karácsonyra. Egész éves munkánk eredményét nézzük 
végig a gyümölcstárolóban, ami egyben szakszerű válogatást jelent. Jó 
alkalom ez arra is, hogy szép és finom gyümölcsös tálat készítsünk az 
ünnepi asztalra. Természetesen gondoljunk arra, hogy saját termésű bor-
ral tegyük még meghittebbé az ünnepet. 

Kezdődik a keltetési idény. A magánkeltetősök karácsony táján, legké-
sőbb január első napjaiban teszik be gépeikbe az első tojásokat. A gaz-
dáknak ilyenkor célszerű végiggondolniuk a következő évet ós megter-
vezni, milyen baromfit ós mennyit kívánnak nevelni jövőre. A tojótyúknak 
valót érdemes minél korábban beszerezni és egyszerre megvenni az 
egész állományt, amit tartani kívánunk. Broilerből azonban csak annyit 
vegyünk, amennyi elfogy, mielőtt az állatok a két hónapos kort elérik. 
Ennél tovább tartva nem gazdaságos. A különböző korcsoportú baromfit 
célszerű külön elhelyezni, mert külső- ós belső élősködőkkel fertőzhetik 
egymást. 
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Hagyományos karácsonyi ebéd a pulyka. A gesztenyés pulykához a 
következő hozzávalók kellenek: 1 bébipulyka, 20 dkg sertéshús, 1 kg 
gesztenye, 20 dkg füstölt szalonna, egy tojás, egy zsemle, két evőkanál 
zsír, egy kevés tej, só, törött bors, 2 dkg vaj. A megdarált sertéshúst 
összegyúrjuk a tojással, és a tejben áztatott, kifacsart, megdarált zsem-
lével, a megfőtt ós áttört gesztenyével, öt dkg apróra vágott szalonnával, 
sóval ós törött borssal. Ezzel megtöltjük a pulykát. A mellét, combját jól 
megtűzdeljük szalonnával, ízlés szerint sózzuk. Forró zsírban megpárol-
juk, végül a külsejét megkenjük vajjal és sütőben ropogós pirosra sütjük. 

Az ebédet habos diótortával zárhatjuk. Hozzávalók: 4 tojás, 14 dkg 
darált dió, 27 dkg porcukor, 6 dkg kakaó, 2 dkg vaj, fél liter tej, 3 dl tejszín. 
A tojás fehérjéből kemény habot verünk, beletesszük a diót ós 14 dkg 
porcukrot, majd zsírral kikent nagy tepsiben vékony lapot sütünk belőle. 
A tojások sárgáját kikeverjük a kakaóval, 10 dkg cukorral és a tejjel fel-
engedve sűrűre főzzük. Ha kihűlt, hozzátesszük a vajat ós megkenjük a 
kettévágott és egymásra fektetett lapokat. A tetejére a 3 dkg cukorral 
felvert tejszínhab kerül. 

Az ünnepek között szakítsunk időt arra, hogy végigsétáljunk a kertben. 
Jót tesz a séta az embernek, de alkalmat nyújt arra, hogy a havat a cserjék 
gyenge ágairól lerázzuk. Különösen figyeljünk a fenyőkre, mert a nagy 
súly alatt könnyen letörhetnek az ágaik. 
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A keltetés 6—7. napján lámpázzuk a tojásokat. A barna héjú tojásokat 
célszerű a 10. nap körül lámpázni. A lámpázással a termékenységet ós 
a tojásban fejlődő embrió fejlettségi állapotát kísérhetjük figyelemmel. Az 
első lámpázáskor az egészséges tojásban jól látható a vérerek hálózata. 
A terméketlen tojás teljesen átlátszó, az elhalt tojásban kis sötét folt fi-
gyelhető meg, körülötte vérgyűrűvel. A második lámpázás a keltetés 16— 
17. napján történik. A közben elhalt tojás erezettség nélküli, sötét, alak-
talan belsejű. A tojások lámpázására 40 wattos lámpát használjunk. 

A korai sötétség miatt előbb beszorulunk a szobába. A hosszú téli es-
téket felhasználhatjuk arra, hogy jobban elmélyedjünk a szakirodalomban. 
Bőséges választék áll rendelkezésünkre. Zöldség-, gyümölcs- és szőlő-
termeléshez a Kertészet és Szőlészet c. hetilapból, az állattenyésztéshez, 
takarmánytermelóshez a Kistermelők Lapjából és a Hasznos Füzetek című 
sorozat könyveiből kaphatunk sokféle szaktanácsot, ötletet, műszaki kér-
désekben a Mezőgazdasági Technika nyújt segítséget. 
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Szilveszter 

Érdemes egy-két 
órát számvetésre 
szánni: készítsünk 
számvetést, hogyan 
gazdálkodtunk 
egész évben. 



Délelőtt, mielőtt a szilveszteri hangulat végképp a hatalmába kerít ben-
nünket, érdemes egy-két órát arra szánni, hogy végiggondoljuk az eltelt 
évet, egy kis számvetést készítsünk, hogyan gazdálkodtunk egész évben. 
Ne csak azt számoljuk ki, hogy összes bevételünkből levonva összes 
kiadásainkat, mennyi pénzért dolgoztunk egész évben, hanem azt is, hogy 
egy-egy állaton, állatcsoporton mennyi hasznunk volt. így tudhatjuk meg, 
hogy mit érdemes tartani, és mennyit. Ha tojótyúkot tartunk, számoljuk ki 
a tyúkok tojáshozamát egy állatra vetítve, és azt is, hogy mennyi a tojás 
átlagára és önköltsége. Ha nyulat, akkor az egy anyától értékesített kis-
nyulak számát, az egy anya után várható bevételt. Sertésnél ne csak azt, 
hogy mennyi hasznunk van rajta, hanem a takarmányértékesítést is. Minél 
inkább számszerúsítjük a termelésünket, annál világosabban látjuk, ho-
gyan folytassuk a munkát jövőre. Reméljük, hogy sikeres évet zárt, és 
kívánjuk, hogy gondtalanul fogyassza el az éjféli pezsgőt. Boldog új évet 
kívánunk! 
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JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS 

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 
3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 
4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 
5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER 
3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 
2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 
6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 
7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 




