INCZÉDY PÉTER

DECEMBERI TEENDŐK A KERTBEN
A decemberi kerti teendők a téli napokon jobbára a konyhaasztalra szoktak szorulni. Ha éppen nem a
megmaradt növényvédő szerek átvizsgálásával kezdjük a tavaszi felkészülési programot. Ilyenkor érdemes
elkészíteni a kert-tervet is, mit hová ültessünk elgondolással és egy pillantást vetni a kamrában, spájzban
várakozó téli gyümölcsökre, körtére almára, vagy éppen a befőttekre is.
Akinek pedig pincéje is van és már az újbort is lefejtette, ott is akad még az éves kerti teendők
eredményeként feladata.
A téli napok alkalmasak a kerti szerszámok átvizsgálására és javítgatására. Érdemes ilyenkor gondot fordítani
rájuk, mert a használatba vételkor felmerülő apró bosszantó hibák elhárítására, vagy alkatrészek pótlására akkor már
nem mindig lesz elegendő időnk. Most szakítsunk időt a szakirodalom tanulmányozására is, hogy ne csupán a
különböző hírközlők reklámjaira legyünk utalva, amikor a konyhakertünk növényeinek fajtáit válogatjuk össze.
A téli kerti elfoglaltságok között első helyen szokták említeni a madáretetők kihelyezését. Városi kertekben, ahol
naponta fel tudjuk tölteni eleséggel legfeljebb a galambok távoltartása okozhat problémát. A szűkebb nyílású etetők
ugyan jól megőrzik a kisebb testű madaraknak kiszórt élelmet, mégis érdemes figyelemmel kísérni a készletet, mert ha
már odaszoktattuk a kert téli lakóit, akkor el is kell lássuk őket. Ilyen célra a kiürült műanyag flakonokból is könnyen
készíthetünk madáretetőt. Különösen a cinkék tudják jól használni ezeket a műanyag alkalmatosságokat, mert minden
egyes maggal elröppennek az ágak közé, ahol azután zavartalanul elfogyaszthatják

Olajos magvak mellett szalonnabőr, faggyú is kedvelt elesége lehet a madaraknak, de kenyérmorzsával ne töltsük
fel az etetőt. Száraz teleken itatásukról sem feledkezzünk meg, esetenként a hidegebb napokon a jeget is feltörve az
itatóban.
Hétvégi nyaralók kertjébe azonban a madárgondozást inkább odúk kihelyezésével, vagy fészkelő helyek
létesítésével gyakoroljuk, ha nem tudjuk biztosítani az etetők rendszeres feltöltését.

A kert téli teendői között kell említeni a havazásokkal járó tennivalókat is.
Amilyen jó hatása van a szántókat betakaró vastag hópaplannak, annyira sok gondot okozhat a kertben, különösen
az örökzöld fák ágain. Nagyobb havazások idején éppen ezért tanácsos a kert fáinak ágait megszabadítani a hó
terhétől, mielőtt a fűrészhez, vagy gallyvágó ollóhoz kellene nyúlni.
A hó nélküli hideg pedig a fagyérzékeny növényekre jelenti a legnagyobb veszélyt a téli napokban. December
hónap elején ezért még egyszer szemléljük meg a fagy ellen bebugyolált növényeinket – a fügebokrot, vagy a
rozmaringot a fűszerkertben – egyúttal ilyenkor arról is meggyőződhetünk, hogy a pockok, egerek, vagy más
rágcsálók nem a takarók között kerestek-e menedéket a télre. És a kerti csapok, meg az öntözésre használt vezetékek
és locsoló tárolók víztelenítéséről se feledkezzünk meg.

