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Komoly károkat okozhat a fagy
■ Az almáskertben soha 
nem ér véget az év -  fo
galmaz Varga János nyír- 
acsádi almatermesztő.

N yíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  A gazda több almáskertben 
összesen 11 hektáron gazdál
kodik immár 16 éve.

-  Egy ekkora alm ásban 
m indig akad tennivaló -  
m ondja Varga János. -  J a 
nuárban , februárban még 
m indig az értékesítés az 
egyik legfőbb feladat, de na
gyon fontos az erő- és m un
kagépek átvizsgálása is, hogy 
m ire szükség lesz rájuk, 
üzembiztosán álljanak csata-

W .............
Az enyhe időjá
rásnak köszönhe
tően korábban 
kezdhettük, és fo
lyamatosan végez
hetjük a metszést.

V a r g a  Já n o s »
rendben. Az idei enyhe idő
já rá sn ak  köszönhetően ko
rábban kezdhettük, és folya
m atosan végezhetjük a met

szési m unkálatokat, amivel 
így jóval előrébb járunk , 
m int máskor. Ebből a szem
pontból nagyon kedvező a 
szokatlanul enyhe tél, de 
nem szabad elfelejteni, hogy 
a növénytermesztő munkája 
m indig az időjárás kezében 
van. Most enyhe az idő, de 
egy hirtelen, tartós fagy ko
moly károkat okozna az a l
másban.

Óvja a madárfészkeket
Az alm afáknál december 

elejére beáll a term észetes 
mélynyugalmi állapot, leáll a 
nedvkeringésük, az ezt köve
tő kényszer nyugalmi állapot 
a tartós jó idő beálltáig tart. 
A fák a januári m árciusban 
tavaszt hisznek, s úgy érzik 
„indulniuk kell”. Megindult 
a nedvkeringés, egy hirtelen, 
erős fagy bizonyosan nagy 
term éskárt okozna -  fogalma
zott a gazda, aki szerint na
gyon nagy szükség lenne a 
téli csapadékra is, ami lehú
zódik a talaj mélyebb rétegei
be, s amiből egy esetleges 
szárazabb tavaszon élhetne a 
növény. Varga János minden 
nap kimegy az almáskertbe, 
azt mondja, a rügyek jelenle

A hűtőházban még van néhány konténernyi tavalyi alma
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gi állapota megfelelő időjárás 
esetén bizakodást ad egy el
fogadható termés betakarítá
sához.

-  Metszés közben nemcsak 
a fára, de a madárfészkekre 
is nagyon vigyázzunk! Al
m áskertben nem túl gyakori 
az énekesm adarak jelenléte, 
de nálunk a környezetkímé

lő növényvédelem és ta la j- 
munkák m iatt szép számmal 
m egtalálhatók -  mondja 
büszkén a gazda, aki nagyon 
vigyáz „m adaraira”, akik ta
vasztól énekükkel szórakoz
tatják  majd m unka közben, 
„táplálkozásuk” pedig ko
moly, vegyszermentes hasz
not hajt majd az almásban.


