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Iskolánk Egy elhanyagolt zártkert újbóli művelés alá vonása  kategóriában vesz részt a Mentsünk meg 
egy kertet! országos mozgalomban, amelyet fenntartónk, a Földművelésügyi Minisztérium hirdetett 
meg. A kertet az iskola melletti szolgálati lakás udvarán alakítottuk ki. A növényápolás is illeszkedik a 
tantervbe, hiszen a kertészeti kultúrák ismeretét, azok gondozását is magába foglalja, ezért diákjaink 
hasznos ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek a program során. 
Rendszeresen végeztünk gyomirtást, mivel a terület melletti erdő visszaszorítása nem könnyű feladat. 
Intézményünk mellett háborítatlan területek húzódnak, így a vadállomány (fácánok) folyamatosan kárt 
okoznak, főleg a vízhiányos időszakban csipkedik a káposztaféléket. 
Az ápolás sok kézi munkaerőt igényel, nehéz a diákokat motiválni, mert iskolánkban mezőgazdasági 
gépész tanulókat képzünk, így a munkálatok elvégzéséhez való hozzáállást csak gépek bevonásával 
tudnánk javítani.  
Az iskolában a nyári gyakorlat keretében a kertműveléssel párhuzamosan zajlott az iskola 
környezetének ápolása is. A diákok sok esetben inkább a kerítés csiszolását, és festését vállalták a 
kapálás helyett. Persze egy szép, ápolt kerthez a kerítés is hozzátartozik, így ez is hasznos munka a kert 
szempontjából is. 

 

Nehézséget jelentett, hogy a nyári gyakorlat végeztével már nem folyt napi 
szinten munka a kertben. Pedig az öntözés nagyon fontos lett volna a nyári 
hónapokban. Szerencsére július végén jelentős mennyiségű, 30 mm csapadék 
hullott. Ez sokat segített a növények növekedésében, persze, a gyomok 
esetében is. A nagy meleg azért segített is, a növényekről gyorsan leszáradtak 
a vízcseppek. A kórokozók így nem szaporodtak fel, annak ellenére, hogy 
nagyon párás lett a levegő. A hirtelen lezúduló, sok eső miatt a növények 
elfeküdtek a földön. A felkötözéssel már nem akartuk megtörni a szárukat, 

csak reménykedtünk, hogy nem lesz túl sok csapadék, ami miatt esetleg penészedni kezdenének a 
növények és a termés.   
Vegyszeres gyomirtás nélkül próbáltuk gyéríteni a tőről sarjadó, 
áttelelő, évelő gyomokat. A gyomok visszaszorításában a sütőtök jó 
talajtakaró képességét is tudtuk hasznosítani. A kertben a 
tökféléknek, a kukoricának és a melegigényes palántáknak 
(paradicsomnak, paprikának, padlizsánnak) is kedvezett ez a meleg. A 
lehullott csapadék után gyors növekedést figyelhettünk meg.  
A termés mennyisége napról napra nőtt, július végén már szedhető 
volt a paprika és a padlizsán. A csemegekukorica beporzása még folyt,  

s végül augusztus végére elérte a tejes érést, és betakaríthatóvá vált.  Rengeteg paradicsom is termett.  
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