
Januári teendők a kertben

A januári hónap tartogathat számunkra fagymentes napokat is. Ilyenkor a kertben az idősebb

gyümölcsfák törzstisztítását nyugodtan el lehet végezni. A törzs megtisztításának az a lényege, hogy a

felváló  kéregdarabok  alatt  áttelelő  gombák  és  különböző  kártevők  tojásaitól  és/vagy  már  a

bebábozódott lárváiktól megszabadítsuk a fákat. Ezt a műveletet azért lényeges elvégezni, mert így a

fák fejlődési fázisában kevesebb kártevő és kórokozó fogja megtámadni ezeket a növényeket, tehát a

lombozatban és később a gyümölcsökben kevesebb kár keletkezhet. Ezt a beavatkozást egy erre a

célra  kifejlesztett  kéregkaparó  szerszám  és  egy  drótkefe  segítségével  tudjuk  végrehajtani.  Két  fa

ápolása között ezeket a szerszámokat mártsuk bele hypooldatba, így elkerülhető az esetleges gombás

betegségek  átvitele  egyik  fáról  a  másikra.  Abban  az  esetben,  ha  ezekkel  a  szerszámokkal  sebet

ejtettünk a fán, akkor azt mindenképpen fasebkezelővel kell ellátni a fertőzések elkerülése végett.

Ajánlott egy már nem használt fóliát leteríteni a fa köré és a lekapart, lehullott kéregdarabokat ezzel

felfogni, ezt követően az egészet megsemmisíteni. Sajnos, ha csak a földre hullajtjuk le és otthagyjuk

a kéregdarabokat azzal nem oldjuk meg a problémát, mivel a szaporítóképletek, kártevők ott lesznek

a lehullott kéregben és ugyanúgy képesek fertőzni, károsítani.

Ez idő tájt a szerszámainkat fel kell készíteni a tavaszi munkálatokra. Ezeknek a feladatoknak

a nagy részét a metszési munkálatok teszik ki, amelynek elengedhetetlen eszközei: a metsző- és az

ágvágóollók. Pontos, precíz metszést csak éles szerszámmal tudunk kivitelezni. Az életlen szerszám

használata balesetveszélyes, a vágás minősége pontatlan lehet és sokkal több energiát kell egy tompa

élű eszközzel  befektetnünk ahhoz,  hogy az adott  metszési  munkafolyamatot véghez tudjuk vinni.

Ezeket a hibákat el tudjuk kerülni, ha a szerszámainkat rendszeresen karbantartjuk. Célszerű teljesen

szétszerelni  a  metszéshez  használt  szerszámokat,  ezt  követően  megtisztogatni  a  vágóéleket  és  a

nehezen  elérhető  részeket  a  szennyeződésektől.  A  FELCO  metsző-  és  ágvágóollók  pengéinek

élezéséhez a svájci cég külön többfunkciós élező szerszámot (FELCO 905), fenőkövet (FELCO 902) és

fenőacélt  (FELCO  903)  fejlesztett  ki,  amelyekkel  könnyedén  el  tudjuk  végezni  az  élezési  és

karbantartási tevékenységeket. Az élezés után és az összeszerelés folyamatában ne felejtsük el az

olajozást elvégezni. 

A kerti szerszámok közül szintén élezzük meg az ásót és a kapát, hogy a tavaszi kertészkedésre már

ezek is készen álljanak. 

Amennyiben  azt  szeretnénk,  hogy  a  tavaszi  szezonban  már  a  saját  nevelésű  palántáink

tündököljenek, virágozzanak, majd teremjenek a kertünkben, akkor gondoskodnunk kell a vetőmagok

beszerzésről.  A  vetőmagok  beszerzésekor  mindig  ügyeljünk  arra,  hogy  megbízható,  bevizsgált

terméket vásároljunk meg. Kizárólag csak olyan vetőmagok kerüljenek a kosarunkba, amelyeknek a



csomagolása sértetlen állapotú és a lejárati ideje is rendben van. A magokat vetés előtt és után is

célszerű száraz, sötét és hűvös helyen tárolni, így ezzel meg tudjuk őrizni a csírázóképességüket. A

magok csírázóképességei változóak: a petrezselyem 2-3 év; a borsó, bab, paradicsom, vöröshagyma,

sárgarépa,  cékla  3-4  év;  a  paprika,  káposztafélék,  spenót,  fejes  saláta  4-5  év;  a  dinnye-  és

uborkafélék, tökfélék magjai akár több mint 6 évig is képesek csírázást produkálni.

A  februári  hónapban  a  talajlazítási  munkálatokról,  az  aktuális  havi  veteményezésről

olvashatnak a kertészeti teendők bejegyzésben.
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