Január

2009. május 02. szombat, 19:52 -

Viharos kertészkedés januárban

Lehet, hogy most zord és hideg az idő, de azt legalább tudjuk, hogy ennél csak szebb napok
jönnek. Noha a kert látszólag elég mozdulatlan, a felszín alatt már rengeteg élet van.
Kertészkedés januárban? Hát, elég őrült ötletnek hangzik, és nyilván van valami köze a
jégvirágokhoz. Bár jót tenne Önnek, nincs semmi olyan főbb munkálat, amit ilyentájt
végezhetne el. Alapvetően csak annyit tehet, hogy hátradől a karosszékben, és élvezi a téli tájat
az ablakon keresztül. Ezzel együtt, ha az ujjai már tényleg viszketnek a teendőért, a cserepes
növények mindig szívesen veszik, ha beszél hozzájuk. A kertben mindig van valami olyan
dolog, amelyre oda kell figyelnie. Lehet, hogy megmenthet néhány bokrot, vagy segíthet a
madaraknak és halaknak, hogy sikeresen túléljék a telet.
Fedje le az érzékeny növényeket
Ha nagyon fagyos az idő, általában erős napsütés következik. A hideg január és február során
számos növény pusztul el az erőteljes párolgás miatt létrejött vízhiány következtében. Ha állított
karácsonyfát, tegye ki a kertbe. Szedje le a díszeket, és fűrészelje le az ágakat. Fektesse az
ágakat a rododendronok és a rózsák tetejére. Az ágak megakadályozzák a párolgást, és
védelmet nyújtanak a napsütés káros hatásaival szemben.

Cserepes jégtömbök.

A cserepes növényeknek még ennél is több védelemre van szükségük. Ha a cserép alulról
megfagy, hatalmas kockázata van annak, hogy a növény elpusztul, és a cserép is szétreped a
megfagyott föld tágulása következtében. A legjobb megoldás tehát, ha eltávolítja a növényeket
a cserepekből vagy kaspókból, és földbe temeti a gyökereket, lehetőleg melegházban vagy egy
védett sarokban. Ezután fedje le a földréteget levelekkel, szalmával vagy nyesedékkel.
Alternatívaként tekerjen a kaspó köré üveggyapotot vagy egy vastag réteg újságpapírt, illetve
egyéb szigetelőanyagot.

A szilveszteri éj történései nem mindig múlnak el nyomtalanul. Nekünk, emberi lényeknek,
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hatásos orvosság a másnap legyőzésére az enyhén sós tej vagy víz. Másrészről azonban a só
cseppet sem tesz jót a kutyák/macskák mancsának, illetve a növényeknek. Ehelyett használjon
hamut vagy homokot jeges útburkolat esetén. A másnaposság ellen bármilyen kerti munka is jó!
Csak annyi kell ehhez, hogy ténylegesen kijusson a kertbe.

Rebarbara a melegházban.

Ha fel tudja lazítani a földet, ásson ki egy csomó rebarbarát, és helyezze a melegházba. Kezdje
meg az öntözést februárban. Ha nagyon korai tavaszt szeretne, ásson ki, majd fokozatosan
melegítsen fel néhány tavaszi virághagymát. A melegházban lévő kúszónövények ágait vissza
kell vágni, hogy az új hajtásoknak csak egyharmad része maradjon meg.

Vesse el a begóniákat.

A nyár az ablakpárkányon kezdődik. Január elejétől kezdve elvetheti a begóniákat egy meleg
ablakpárkányra helyezett, mélyebb tálba. Ne temesse be, hanem gyengéden nyomja a földbe a
magokat. A páratartalom fenntartásához fedje le a területet műanyag fóliával. A többi nyári
virággal várjon februárig. A túl korai vetés miatt előfordulhat, hogy elsárgult, kusza növények
fejlődnek ki, hacsak nem kapnak speciális megvilágítást.

Virágzó paprikák

2/4

Január

2009. május 02. szombat, 19:52 -

A tavasszal virágzó bokrokról, mint amilyen például a japánbirs, bíbor ribiszke, lóretekfa
(moringa oleifera), illatos bangita (fragrant viburnum) stb. levágott ágakat vázába lehet tenni.
Alaposan töltse fel vízzel. Tartsa hűvös helyen, amíg az első rügyek meg nem jelennek, majd
fokozatosan helyezze át a vázát meleg helyiségbe. Időről időre szórófejes flakonból
permetezzen vizet az ágakra.

Öntözzön a négy égtájnak megfelelően.

Ha van olyan Amaryllis növénye, amely éppen befejezte a virágzást, ne hagyja abba a
locsolását. Fokozatosan csökkentse a locsolást, amíg a növény teljesen el nem száradt. Vesse
el a hagymát a kertben tavasszal, majd szeptemberben ismét vigye be.

Vérző fák

A nyírfák, diófák, a kúszónövények, a szikomorfák és a szilvafák éppen a tavaszra
készülődnek, ezért az ilyen típusú növényeket nem szabad ilyenkor megmetszeni. Ehelyett
várjon amíg ismét levelek lesznek rajtuk.

Ragyogó, élettel teli melegház

Előfordulhat, hogy a melegház kissé siralmasnak tűnik. De próbáljon gyertyákat gyújtani, vagy
kifüggeszteni egy sor karácsonyfaégőt a melegházban. Nagyon mutatós megoldás, és segít
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életet lehelni a sötét téli hónapokba. Ne feledje, hogy a hó, különösen a latyakos hó eltörheti az
üvegtáblákat.
forrás: www.fiskars.hu
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