
Áprilisi teendők a kertben 2.

Áprilisban az időjárás még elég szeszélyes,  helyenként előfordulhatnak még kisebb fagyos
éjszakák, viszont napközben már élvezhetjük a napsugarak simogató melegét. 

A  szobanövényeink  tavasszal  már  nagy  valószínűséggel  elfogyasztották  a  talajukban  lévő
tápanyagokat,  ezért  érdemes  őket  friss  virágföldbe,  akár  egy  mérettel  nagyobb  virágcserépbe
átültetni,  majd ezt követően tápoldatos vízzel  alaposan megöntözni.  Az ültetés előtt vágjuk le az
elhalt gyökereket és a föld feletti elszáradt növényi részeket.

A  tavaszi  fagyok  elmúlásával  bátran  elővehetjük  a  téli  teleltetőhelyükről  a  mediterrán
éghajlatról  származó  dézsás  dísznövényeinket  és  kihelyezhetjük  a  kertünk  naposabb  szegletébe.
Érdemes átnézni őket – főként a leander- és citrusféléket –, mert a tél folyamán kifejlődhetnek rajtuk
különböző kártevők (pl.:  pajzstetvek) és kórokozók, amelyeket lemosó permetezés segítségével el
tudunk távolítani. Őket szintén öntözzük meg tápoldatos víz segítségével. A citrusféléket 2-3 évente
érdemes átültetni.

Manapság  számos  kertben  díszelegnek  a  nagy  és  színes  virágokkal  rendelkező  hortenzia
növények, amelyek elsősorban a savanyú talajon fejlődnek, virágoznak igazán. A hortenzia fajon belül
is  számos fajta létezik és nem mindegy, hogy melyiket milyen módon metsszük meg. A metszési
munkálatokat szintén a fagyok elmúlásával végezzük el, mivel a frissen visszavágott vesszők könnyen
vissza tudnak fagyni. A bugás virágzatú és a cserjés hortenziánál erős metszést kell alkalmaznunk (kb.
20-25 cm-re a talajfelszíntől vágjuk vissza), mivel ezeknél a fajtáknál csak az új vesszőkön fog virágot
képezni  a  növény.  A  metszés  során  a  ceruza  vastagságú  vesszőket  vágjuk  vissza,  amelyek  ennél
vékonyabbak, azokat tőből távolítsuk el.  A vesszők elhelyezkedése legyen szellős, ne keresztezzék
egymást,  így  elkerülhetőek  a  gombás  betegségek.  Tipp:  A  levágott  vesszőkből  kiváló  dugványok
készíthetőek. Ezeket úgy alakítsuk ki, hogy két rügypár legyen egy dugványon, az egyik a föld felett a
másik pedig a föld alatt helyezkedjen el. A közönséges kerti hortenzia metszése más, mint az előbb
felsorolt két hortenzia fajtáé. Itt az előző évben fejlődött vesszők rügyeiből alakulnak ki a virágok,
úgyhogy az elszáradt virág alatti első rügypárig kell visszavágnunk a vesszőket. A kerti hortenzia erős
visszametszése esetén az adott évben a növény csak lomblevélzetet fejleszt.

A gyümölcsfák (át)oltását a tél végétől a nyár beköszöntéig tudjuk elvégezni, viszont mégis a
legideálisabb ehhez művelethez a tavaszi  időszak. Az oltóvesszőket még a rügypattanás előtt kell
begyűjtenünk, amelyek hossza ne legyen rövidebb 25 cm-nél és minimum 4-5 rügyet tartalmazzon.
Az összegyűjtött vesszők tárolásáról is gondoskodnunk kell és érdemes +1 °C és +5 °C között tartani
ezeket az oltóvesszőket, így ezen a hőmérsékleten a rügyek még nyugalmi állapotban maradnak. Az
általam bevált  módszer  az,  hogy a vesszőket  beletekerem egy vízzel  átitatott  papírtörlőkendőbe,
majd ezt követően egy frissentartó fóliába (folpack) tekerem őket és behelyezem a hűtőszekrény
(nem a fagyasztó!) fiókos részébe. Az oltási munkálatokhoz kizárólag éles eszközöket használjunk,
mivel csak egyenlő felszínen tud a nemes- és az alany rész összeforrni. A FELCO 3.90-es kertészkés
sorozatában több oltó- és szemzőkés is megtalálható. Közülük én előszeretettel használom a FELCO
3.90 20 egyenes pengéjű oltókését. Az oltási műveleteken felül általános kertészkésnek is használom
ezt a modellt. Természetesen az oltási műveletek megkezdése előtt újra meg kell élezni és le kell
fertőtleníteni a vágófelületet. 



A májusi kertészeti teendők első részében a gyep gondozásáról, az egynyári dísznövények,
valamint a hagymás, gumós dísznövények kiültetéséről (dália, kardvirág) számolok be.
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