
  

 

 

  

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

1 Kerti szerszámok Kert rotálása Szabadföldbe: Palántázás: Szárazság esetén Betakarítás Zöldségek Gyökérzöldségek

2 javítása Május 6. Babvető Május 15-től- rendszeres betakarítása kiásása Ha  nincs fagy Kerti gépekből

3 Szőlő metszése János után vetjük: június közepéig öntözés gyümölcsfák üzemanyag 

4 ültetése leengedése

5 Magok vetése

6 Fólia sátorba

7 Rózsák Folyamatos Szüret:

8 telepítése Folyamatos öntözés Káposztafélék

9 betakarítás betakarítása

10 gyümölcsfák, Magok vetése Szüret: Bogyósok

11 szőlők lemosó szabadföldbe: telepítése

12 permetezése Szőlő telepítése

13

14 Örökzöldek Szüret:

15 telepítése Kert letakarítása

16 csemege kukorica Gyümölcsfák komposztálóba

17 Rotációs kapa vetése telepítése Szerszámok

18 előkészítése Másodvetés: tisztítása,

19 Palántázás olajozása

20 Lombhullató Levelek gyűjtése

21 cserjék komposztálóba

22 telepítése Szüret: Őszi fokhagyma 

23 Márciusban ültetése, saláta Őszi mély szántás

24 Magvetés elültetett palántázása komposzt 

25 szaporító ládába növények első beszántása

26 paprika, parad. Burgonya kapálása Szüret: Szamóca

27 Lombhullató ültetése palántázása

28 fák metszése

29

30

31

Kertészeti naptár



  

 

 

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

1 Régi mondás: "Ha szent Péter Borostyánlevél Bazsalikom: Levendula Hársfa virágzás Bodza virága Csalán levelének Rózsakrumpli Chili paprika Édes kömény Decenber 4-én

2 naponta egy széke szép a főzetét bőrbaj, teája köhögésre, virágából tea teája meghűlésre, hűlés, nátha főzetét reuma, levét gyomor- ételekhez, köptető, légcső Borbála a 

3 vöröshagyma, borsó elvettessék" ótvar ellen, étvágyjavító fejfájásra, nyugtató, vírusölőkezelésére, lázra köszvény,aranyér égésre. serkenti a vér- hurutoldó, bányászok

4 két gerezd fok- fejtisztítószernek vizelethajtó. idegnyugtató görcsoldó, fájdalomcsillapító, vérszegénység Nyers reszelt keringést, javítja étvágyjavító, védőszentje.

5 hagyma és "Vége a télnek, használják Leveléből kivont epehajtó, haj nyugtató hatás cukorbaj,tüdőbaj krumpli: szem- az emésztést, görcsoldó, A házasulandó

6 három alma a ha csiripel a lé bőrfertőzésre, öblítésére kiváló hély gyulladásra, antibakteriális íz- és étvágyjavító lányok ilyenkor

7 tartós egészség veréb." rovarcsípésre jó. égési sebre hatása van. cseresznyeágat

8 feltétele. tettek vízbe

9 hajtatni. Ha az 

10 "Naponta egy Metélő Kakukkfű: karácsonyra

11 alma az orvost petrezselyem teája emésztésre, Mezei zsurló: Acsalapu: Ánizs: kivirágzott, 

12 távoltartja." teája:májbetegek jó hurutos és  Orbáncfű kiváló Fehér akác virág- Bors-fodormenta levelét ilyenkor görcsoldó, emésztésre, Fokhagyma: közeljövőben

13 Hasmenés ellen részére kiváló, száraz köhögésre, antidepresszáns zat szedése. Teája levél szedése, gyűjtjük. Teája köhögéscsillapító szélhajtó, Kapor szobanövények kézfogója lesz a

14 nyers, reszelt vizelet hajtó, szamárköhögésre teája nyugtató, köhögéscsilapító, szárítása. Teája máj-, vese és köptető étvágyjavító, nyugtatóként, talajába gerezdet lánynak.

15 alma. Almalé kőhajtó, gyulladás csök., gyomorsavképzés nyugtató, étvágy- köszvényre jó. tejszaporító bélzavarok ellen teszünk, távol 

16 gyulladás, láz gyulladásgátló vérszegénységre, csökkentő gerjesztő, tartja a kártevőket. December 13-án

17 rekedtség, gyomorfekélyre szélhajtó. Baktériumölő Luca napján vetik

18 álmatlanság, Koriander: hatása van. a Luca búzát, ami 

19 köszvény, emésztésre, ha kizöldül

20 emésztési görcsoldó, karácsonyra,

21 zavarok ellen. idegcsillapító Diófa szárított Szenna levél Curry gazdag jövő évi

22 Metélő hagyma Cickafarkfű leveléből készült teája hashajtó antidepresszáns- gabonatermést

23 (Snidling) márc.- "Orbán, hogyha gyulladáscsökk. tea: vértisztító, Csipkebogyó ként használják. igér.

24 ban vetjük Kamillavirágzat napja tiszta, vérnyomáscsökk. daganatos beteg-  terméséből Légúti betegséget Lestyán

25 étvágyfokozó gyulladáscsökk., újborát édesen ek, csont-,  főzet: cukorbaj, csökkenti Teája vizelethajtó,

26 vérkeringés Medvehagyma görcsoldó, issza." szem-, foghús hólyaghurutra  gyomorpanaszok,

27 javító méregtelenít szélhajtó gyulladásra jó alkalmazzák emésztés javítója

28 "Ha május végén

29 sok az eső, 

30 kevés lesz a 

31 széna."

Gyógynövény naptár. Népi gyógymódok, regulák. Fűben, fában orvosság.


