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DÍSZKERT

Tavaszi készülődés
ISMÉT HOSSZÚ ENYHE IDŐSZAK VOLT TÉLEN, AMI UTÁN VALÓSZÍNŰ A GYORS KITAVASZODÁS, 
NEKÜNK IS SOK A TENNIVALÓNK ILYENKOR. A KORA TAVASZ A METSZÉS ÉS TELEPÍTÉS IDŐSZAKA, 
KIHOZHATJUK A TELELŐBŐL AZ ÉRZÉKENY MEDITERRÁN NÖVÉNYEKET, ÉS SZABADÍTSUK MEG 
ŐKET A BETEG RÉSZEKTŐL.

Lassan beköszönt a tavasz, legalábbis a hóna-
pok rendje szerint, mert ha az időjárást néz-

zük, a télből nem sokat vettünk észre. 2021. 
január 30-án Győr környékén 14 °C-fok volt. De 
decemberben, januárban havat sem sokat lát-
tunk, sőt a későn kelők még annyit sem, mert 
amikor éjszaka szép fehér lett a táj, a déli ha-
rangszóra már el is olvadt a hó. Eső formájában 
azért kaptunk csapadékot, volt úgy, hogy reggel-
től estig csak esett.

Erre mondták nálunk az öregek, „Hát nem nor-
mális ez az időjárás, feladja a leckét a kertészkedők-
nek”. Most nem lehet megszokásból, tapasztalásból 
dolgozni, rögtönözni kell, az adott napi időjáráshoz 
alkalmazkodni, és minden nap azt tenni, amit lehet. 
Ha esik, bent kell maradnunk szerszámot élesíteni, 
olvasni, tudást szerezni. Ha fagy, megtehetjük a kerti 
sétát, persze csak a kerti utakon, mert még a fű sem 
szereti, ha fagyban tapossák. Sok kertbarátnál látom, 
hogy bontott téglát használ a burkolásokhoz, járófelü-
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letekhez, de ha ezek nem jó minőségűek, akkor a tél 
szétmállasztja őket, amitől nem is szép, és még bal-
esetveszélyes is lehet. Ezért ha tehetjük, ilyen helyekre 
inkább válasszunk betonból készült térkövet. Ez ugyan 
drágább a bontott téglánál, de sokkal tartósabb is.

Indulhat az öntözés

Ha szép az idő, nincs sár, de fagy sem, és a naptár is már-
ciust mutat, akkor a kertészkedőnek már számos dolga 
akad. Készülni kell a vízvételi helyek beüzemelésére, 
mert az előző évekből kiindulva korán megkezdjük a 
locsolást. Sőt, nem is emlékszem ilyen száraz télre, ami-
kor ennyit kellett locsolni, mint most, no nem a kertet, 
hanem a dézsás, virágládába ültetett növényeket.

Érdemes a locsolásra szánt víztartályokat, hordókat 
kitakarítani, beüzemelni a kerti csapot, a szivattyút, a ku-
takat. Ha a kertünkben gyűjtjük az esővizet, a csatornát 
tisztítsuk meg az őszi mohától, ellenőrizzük a tartályokat 
és a csatornarendszert is.

Előkészíthetjük már a permetezőt is, hiszen a tavaszi 
lemosópermetezésnek is itt van az ideje. Sőt, ha a kerti 
gépeink téli karbantartása, szervizelése elmaradt, azt is 
mielőbb tegyük meg, mert ilyenkor nagy a várakozás a 
kisgépszervizekben.

Ha madárbarát kertünk van, mielőbb helyezzük ki 
a madárodúkat lehetőleg olyan helyre, ahol a háziálla-
taink nem férnek hozzá. Az odúk bejárata keletre vagy 
délkeletre nézzen.

A télire betakart növényeinket bontsuk ki a takarás 
alól, és a beteg, sérült részeket távolítsuk el róluk. 

Új rózsatövek

A bokorrózsák metszését a hónap közepétől már meg-
kezdhetjük, az idősebb töveket érdemes megifjítani, 
a beteg, vastag fás részeket eltávolítani. Erre a legjobb 
eszköz a karos metszőolló.

A törzsre oltott rózsafáinkat először takarjuk ki, majd 
pár nap elteltével metsszük meg. 

Most van az ideje az új rózsatövek telepítésének 
is. A növények helyét jó mélyen ássuk fel, és dolgoz-

zunk be a talajba érett istállótrágyát vagy komposz-
tot. Ha egyik sincs, akkor a gazdaboltokból vagy 
árudákból szerezzünk be szárított, granulált istálló-
trágyát, azt más fásszárúak ültetésénél is használhat-
juk. A rózsát ültetés előtt metsszük meg, a gyökeréről 
távolítsuk el a beteg, sérült részeket, a hajtásait 2-3 
rügyre vágjuk vissza. Még ha nedves is a talaj, ülte-
tést követően mindig locsoljuk be a növényeket. Ha 
konténeres növényeket ültetünk, a kiemelést követő-
en a cserép alján lévő, tekeredő gyökereket óvatosan 
tépjük meg.

Sövény telepítése, ifjítása

A második kérdés a „Milyen sövénynövényt ültes-
sünk” után, hogy milyen tőtávolságra, és egy vagy 
két sorba telepítsük. Erre nem is olyan egyszerű a 
válasz, mert nem mindegy, milyen növényt válasz-
tunk sövénynek. Mert amíg a  tuját, Leyland-ciprust, 
vagy más erős növekedésű örökzöldet egy sorba 
ültetjük általában 70-80-90 cm-es tőtávolsággal, 

Ültetés után erősen metsszük vissza a rózsatöveket

Karos metszőollóval az idős, vastag ágakat is könnyen 
levághatjuk



32

DÍSZKERT

addig a fagyal, borbolya, som, orgona, hóbogyó, 
gyöngyvirágcserje, korallberkenye esetén a szebb, 
tömöttebb sövényhez két sorba érdemes telepíteni 
ezeket növényeket, mégpedig úgy, hogy a két sort 
egymáshoz képest eltoljuk, vagyis a növényeket 
kötésben ültetjük. Érdemes ültetést követően a 
növények tövénél árkot kialakítani, amin keresztül 
locsolhatjuk azokat. 

Nagyon fontos, hogy a gyenge ágú vagy nagyon 
szétnyíló növények ültetését követően erősen vágjuk 
vissza, akár felére is a töveket, mert így erősebben in-
dul meg a növekedésük, és a gyökeresedésük is jobb 

lesz. Ne féljünk, hogy ezzel időt veszítünk, mert erős, 
szép, tömött növényeket fogunk kapni. Nincs rosz-
szabb annál, mint amikor a 2-3 éves telepített cserjék 
tövénél átlátni a szomszédba.

De a már meglévő idős, felkopaszodott, kiritkult 
sövénnyel is hasonlóan járjunk el. Vágjuk vissza egy-
harmadára, a beteg, száraz részeket tőből távolítsuk 
el, s ahol a tövek is megritkultak, új fiatal növénnyel 
pótoljuk ki. Így érdemes eljárni, ha fagyal, kecskerá-
gó vagy gyöngyvessző sövényünk van. E feladat el-
végzéséhez a karos metszőolló a legjobb, de ha 1 cm 
átmérőnél vékonyabbak a vesszők, akár egy nagyobb 
teljesítményű motoros sövényvágó is használható.

Évelők, díszfüvek

Március végétől a nyár végéig, ősszel virágzó 
évelőket szaporíthatunk tőosztással. A tövek ki-

emelésére a legjobb eszköz az ásóvilla, ugyanis 
ezzel sértjük meg legkevésbé a növényt. A kiemelt 
tövet éles kés vagy egy ásó segítségével tudjuk 
kettéválasztani. Az évelőágyásainkban vagy a szik-
lakertben a rosszul áttelelt növényeket vegyük ki 
,és most ültessünk helyettük újakat. Az elvirágzott, 
elhalt részeket mindenképpen távolítsuk el a nö-
vényekről. Sőt, apróbb évelők tövéről még az őszi 
lombot is, ez ugyanis akadályozza őket a további 
fejlődésben.

A hónap második dekádja a legjobb időpont 
az évelő díszfüveink visszametszésének (pl. lám-
patisztító fű, pampafű, tollborzfű). E munkát úgy 
jó elvégezni, hogy a száraz részt összekötjük, és sö-
vényvágó ollóval vagy sövényvágó géppel 15-20 
cm-es csonkot hagyva visszavágjuk. A munkavég-
zéshez használjunk erős kesztyűt, mert a fűszálak 
elvághatják a bőrünket.

A telelőhelyen lévő növényeinket folyamato-
san ellenőrizzük, távolítsuk el a beteg, száraz nö-
vényi részeket. A leandereket most kell visszavág-
ni vagy megmetszeni. Kezdjük meg a növények 
locsolását, és a 2-3 locsolásonkénti tápoldatozását 
is, készítsük fel őket a nyaralásra.

A kertben, balkonon virágládában vagy dé-
zsában lévő növényeinket tisztítsuk meg a beteg, 
elhalt részektől, és locsolásukat tegyük rendsze-
ressé. A lakásban vagy verandán teleltetett pozs-
gásokat, kaktuszokat is elkezdhetjük locsolni, de 
csak akkor, ha világos helyen vannak. Ha sötét, 
fényszegény helyen teleltetjük őket, akkor ezzel 
mindaddig várjunk, amíg ki nem visszük őket a 
fényre vagy a szabadba.

Az orchideák átültetésének, tőosztásának is 
most van az ideje. Óvatosan bánjunk velük, mert a 
gyökerük nagyon sérülékeny. A legjobb számukra, 
ha áttetsző falú cserépben, kaspóban tartjuk őket. 
Az ültetéshez a boltokban kapható orchidea-föld-
keveréket használjuk, és ültetés előtt 1-2 órára 
áztassuk be, hogy aztán nedvesen használjuk fel. 
Ültetést követően is alaposan locsoljuk be a növé-
nyeinket, de a tápoldatozással várjunk 3-4 hetet.

Vastag kesztyűben dolgozzunk a díszfüvekkel


