
Decemberi teendők a kertben

Decemberben az  időjárás  hidegre,  borongósra  fordul  és  kertünk lassan nyugovóra  tér.  A

vérbeli  kertészeket  azonban  ez  az  idő  sem  tántorítja  el  attól,  hogy  kint  tevékenykedjenek  a

szabadban, ugyanis ebben az időszakban is akadnak kisebb kertészeti teendők, amelyeket el lehet

végezni. Az egyik ilyen feladatunk, hogy az ősszel elültetett facsemetéket, szőlőket és cserjéket a téli

periódusban megvédjük a fagy- és vadkárok ellen. Ezek a növények az őszi ültetést követően nagyon

érzékenyek a szélsőséges időjárásra – főként a zord, fagypont alatti hőmérsékletre – ezért védeni kell

őket, elsősorban a gyökerüket kell  óvni a fagyásveszélytől. A gyökérzóna talaj feletti  részére és a

növény tövére hordjunk egy nagyobb adag földet és ebből alakítsunk ki egy kupacot. Így a gyökér

feletti talajréteget megvastagítjuk, ennek következtében a fagyás veszélyét minimálisra csökkentjük.

Abban  az  esetben,  ha  nem  rendelkezünk  megfelelő  földmennyiséggel,  akkor  falevelet  vagy

komposztot is alkalmazhatunk. 

A nyitott kertekben sajnos számítani kell a vadak által okozott károkra. Ezek az állatok télen

az élőhelyeiken kevés táplálékot találnak maguknak, így bemerészkednek a családi házak kertjébe,

ahol  a  facsemeték  törzsének  zsenge  kérgét  szívesen  rágcsálják.  Ahhoz,  hogy  ez  a  károkozás  ne

történjen  meg,  a  fiatal  fák  törzsét  ajánlott  megvédeni  egy  műanyag  törzsvédővel  vagy  akár  egy

egyszerű drótháló (csirkeháló) segítségével.

Növényápolási  teendő nem csak a  kertünkben,  hanem bent  a lakásunkban,  házunkban is

akad bőven.  Szobanövényeinknek a téli  időszakban kicsit  több odafigyelésre van szükségük, mint

bármely  más  évszakban,  hiszen  a  téli  hónapokban a  nappalok  hossza  rövidebb,  így  a  bent  lévő

növények  kevesebb  fényhez  jutnak.  Ilyenkor  célszerű  minél  közelebb  helyezni  őket  a

szobaablakokhoz, hogy a fejlődésüket elő tudjuk segíteni ezekben a fényhiányos hónapokban is. A

fűtött,  meleg  szobákban  a  levegő  páratartalma  sok  esetben  alacsony,  ezért  a  szobanövények

környezetében ajánlott  a  párásítást  alkalmazni.  Ezt  elvégezhetjük  egy  kézi  pumpás permetezővel

(virág spriccelő, vízpermetező) naponta kétszer, vagy a fűtőtestre helyezhetünk egy tálkában vizet,

ami szintén párásítást idéz elő. Ezekkel a módszerekkel el tudjuk kerülni a levelek sárgulását vagy

rosszabb  esetben  elszáradását.  Az  alacsony  páratartalom  mellé  párosul  a  levegőben  lévő

megnövekedett  portartalom is,  ami a virágok levelein  meg tud tapadni.  Emiatt  a  szobanövények

leveleit  időközönként  portalanítsuk  le,  ezzel  nem csak az  esztétikai  kinézetét,  hanem az élettani

folyamatait  –  fotoszintézis,  gázcsere  folyamatok  –  is  elősegítjük.  A  téli  hónapokban  a

szobanövényeink öntözését kissé mérsékeljük: a víz mennyiségét csökkentsük le az eddig kijuttatott

adag  felére  és  a  tápoldattal  való  locsolást  csak  a  tavaszi  szezonban  kezdjük  el.  Amiatt  kell



visszafognunk  az  öntözés  mennyiségét  és  elhagyni  a  tápoldatozást,  mert  így  el  tudjuk  kerülni  a

növényi részek megnyúlását, a levelek deformációját. 

Az  ünnepek  közeledtével  már  biztosan  sokan  azon  gondolkoznak,  hogy  idén  milyen

karácsonyfa díszelegjen az otthonukban. Az egyik keresett típus a  lucfenyő,  előnyei  közé tartozik,

hogy nagyon kellemes gyanta- és fenyőillatot áraszt magából a lakásban, az ára is kedvező. Hátránya

viszont az, hogy a lakásban a meleg hatására már pár nap elteltével elkezdi hullajtani a tűleveleit. Egy

másik népszerű fenyőféle az ezüstfenyő, amelynek előnye a különleges kékes-ezüstös megjelenés és

a tűleveleken található vastag viaszréteg, ami miatt a levelek hullása nagyon minimális. Hátránya,

hogy illata már visszafogottabb, mint a lucfenyőé. Manapság a legkedveltebb karácsonyfának való

fenyőtípus a  nordmann fenyő.  Nagyon tartós és sokáig megőrzi  a zöld színét bent a lakásban is.

Hosszú  metszési  munkák  miatt  nyeri  el  a  tipikus  „háromszög”  alakú  karácsonyfaformát.  A

kertészetekben  vágott-  és  konténeres  (gyökeres)  fenyők  közül  tudunk  választani.  Amennyiben  a

vágott fenyő mellett döntünk, akkor a fenyőfatalpba való faragáshoz nagy segítségünkre lehet a Felco

600 bicskafűrész. Nagyon praktikus, pehelykönnyű, borotvaéles szerszám, amelynek húzó mozdulatai

segítségével villámgyorsan elvégezhető a munka. 

Legközelebb  januárban  találkozunk  újra  a  kertészeti  teendők  rovattal,  ahol  írni  fogok  a

szerszámok karbantartásáról, az idősebb fák törzstisztításáról és a vetőmagokról.

Békés,  Boldog  Karácsonyi  Ünnepeket  és  Kertészkedésben  Gazdag  Boldog  Újévet  Kívánok
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