Februári teendők a kertben

Február már a tavaszi felkészülés időszaka, mind a természet, mind a kertész számára. Télen
a talaj szerkezete megváltozik – például a hó súlya alatt összetömörödhet –, amely kedvezőtlen
hatással lehet a magok csírázására és később a növények fejlődésére is, a rendkívül rossz levegő- és
vízáteresztő képesség miatt. A kötött, tömörödött talajban a növények gyökérzete nem tud
egészséges ütemben fejlődni, ebből adódóan a tápanyagfelvételnél is rendellenességek
jelentkezhetnek. A talajtömörödéssel kapcsolatos szerkezeti probléma, a talaj lazításával
orvosolható. Trágyázással, komposzt kijuttatásával, majd ezeknek a talajba ásásával, illetve
szántásával tudjuk helyreállítani az egyensúlyt. Kisebb kertekben kézi eszközökkel (kapa, gereblye) is
elvégezhető ez a műveletet, nagyobb területekre viszont már egy kapálógépre lesz szükségünk.
Tökéletes választás, az Oleo-Mac MH 155 K típusú kapálógépe, amellyel könnyedén elvégezhető a
talaj lazítása.
Amennyiben talajunkat megfelelően előkészítettük és az időjárás is kedvező, akkor néhány
zöldségfajta elvetésével már februárban megnyithatjuk az idei szezont. Az egyik ilyen
levélzöldségünk, ami már az év elejétől – februártól áprilisig –veteményezhető, a spenót. A
spenótmagokat jól eldolgozott, középkötött, tápanyagdús talajba vessük el. A vetés mélysége kb. 2-3
cm, a sorok közötti távolság pedig 20-25 cm legyen. Világos, napos helyen szépen fejlődnek a kikelt
növénykék. Ha a megfelelő körülmények adottak, akkor másfél hónap elteltével már szedhetők a friss
spenótlevelek.
A következő ilyen korai vetésű zöldségünk a lóbab. Régebben takarmányként szolgált ez a
babfajta, viszont évekkel ezelőtt már az emberi étrendbe is beiktatták, akár a zöldbab és a zöldborsó
is kiváltható vele. Igénytelen zöldségféléről van szó, amely szinte bármely talajtípuson termeszthető,
de az agyagos talajon fejlődik legszebben. Vetésnél a barázdákat úgy alakítsuk ki, hogy 5 cm mély
legyen és kb. 15 cm távolságra helyezzük egymás mellé a vetőmagokat. A kifejlett növények szára
törékeny, emellett még a fejlődő terméseknek is nagy a tömegük – amelyek lefelé húzzák a növényt –
ezért érdemes folyamatosan kikarózni, vagy házilag készített, kisebb tám rendszerben nevelni a
növényeket. A lóbab jótékony tulajdonsága, hogy a levegőben található nitrogéntartalmat a gyökerén
található gümőkben lévő baktériumok segítségével képes megkötni. Tipp: A letermett lóbabot a
talajfelszín felett 3-5 cm-re visszavágom és a nitrogénnel megtelt gyökérzetet a talajban hagyom. Ezt
követően az elbomló nitrogénnal megtelt gyökérzet kiváló tápanyaggá válik.
A februári hónapban a hosszú csírázási idejű zöldség- és fűszernövények – chili paprikák, padlizsán és
a bazsalikom – magjai már elvethetők, tőzeggel kevert virágfölddel megtöltött cserepekbe, kis

üvegházakba, amelyeket a lakásunk legvilágosabb és kb. 18-20 °C-os pontjára pl.: a radiátor mellett
lévő belső ablakpárkányra tegyünk. Az elvetett magokat öntözzük rendszeresen, ne hagyjuk, hogy a
föld kiszáradjon.
A márciusi kertészeti teendők rovatban a magvetéssel, palántaneveléssel valamint a metszéssel
foglalkozunk majd részletesebben.
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