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decemBer
tél van. Pihen a kert minden lakója és a 
kert gazdája is – ám ez mind csak látszat. A 
valóságban ebben a hónapban is van – ha 
nem is olyan sok – tennivalója a kertészke-
dő embernek. Még akad a kertben betaka-
rítatlan termény. A fodros kelről csak any-
nyi levelet kell leszedni, amennyit a házi-

asszony azonnal feldolgoz, hasonló a hely-
zet a bimbóskelnél és a téli póréhagymánál 
is. ügyeljenek arra, hogy a gyepen ne ma-
radjon sok lehullott levél, mert alattuk a 
fűtövek kipusztulnak.
A beraktározott gyümölcsöt és zöldséget 
át kell válogatni, mert a rohadt, penészedő 
almák és körték a mellettük lévőket is 
megfertőzik.
A gyümölcsfák elérhető ágain lévő vértet-
ves vesszőket vágják le és égessék el!
Az örökzöld fák és cserjék, ha csekély mér-
tékben ugyan, de télen is lélegeznek, táp-
lálkoznak, ezért ha kevés hó vagy eső esik, 
meg kell őket öntözni.
A szobanövényeket rendszeresen öntözni 
kell, mert a földjük gyorsan kiszárad. Egy-
kéthetente jót tesz nekik, ha langyos víz-
zel letusolják, hogy lemossák a rájuk ta-
padt port, füstöt és koromszemcséket. A 
ciklámen és a fokföldi ibolya leveleit nem 
szabad öntözni, ezeket vízbe kell áztatni, 
hogy egy-két óra alatt felszívják a 
szükséges vízmennyiséget.
Virágozni kezd a karácsonyi 
kaktusz, virágai szinte teljesen 
elborítják a növényt. de csak 
akkor, ha a cserép helyét nem 
változtatják meg, vagy nem for-
gatják el, ezek ugyanis a bimbók 
és virágok lehullását idézik elő. A vi-
rágcserepek talaja a gyakori öntözés kö-
vetkeztében megcserepesedik, kemény ré-
teg keletkezik rajtuk, ezért nagyon hálásak 
a növények, ha a földjüket villával vagy 
más eszközzel egy-két centi mélyen megla-
zítják.
A hónap első napjaiban vessenek egy lapos 
földdel megtöltött edénybe búzaszemeket, 
amelyek a meleg szobában nyolc-tíz nap 
alatt kikelnek. Ezt nevezik luca-búzának, 

és a szépen kikelt búza azt jelenti, hogy jó 
búzatermés lesz.
Karácsonyfának legalkalmasabb a nord-
mann-fenyő, amely nem hullatja a tűit, de 
a lucfenyő is megfelelő. A legjobb azon-
ban, ha a lakóház előtt vagy mellett álló 
fenyőfát díszítik fel karácsonyra. Erre 
használjanak hazai hagyományos dísze-
ket: fenyőtobozt, fagyöngyágakat, meg-
festett diószemet, mézeskalács-figurákat, 
pattogatott kukoricából készített fonatot, 
vadgesztenyeterméseket, apró piros al-
mákat.

január
Az év első hónapjában a kerttel kapcsola-
tos legfontosabb feladat: felkészülni a ter-
mészet ébredésére. A hosszú téli esték jó 
lehetőséget adnak arra, hogy a család tag-
jai elmondják kívánságukat, a gyermek a 

játszóhellyel, a pihenőhellyel, a felnőt-
tek a termelendő zöldségfélékkel, a 

fűszernövényekkel, a virágokkal 
kapcsolatban, mert a kerti mun-
kák tervét ennek alapján kell 
előkészíteni.
A korszerű családi kert két köve-

telménynek tesz eleget: szép és 
hasznos. A két fogalom korántsem el-

lentétes egymással, hanem éppen segíti a 
másik megvalósulását: egy kora tavasszal 
virágzó mandulafa nemcsak látványos dí-
sze a környezetnek, de hasznos is, hiszen a 
mandula kiváló anyaga a süteményeknek, 
viszont egy céklasor a vörös leveleivel al-
kalmas a virágágyak szegélyezésére. Egy 
csemegeszőlővel befuttatott lugas nem 
csupán látványos és kellemes pihenőhely, 
de nagyon hasznos is.

bálint 
öröksége

„gazdának lenni jó, nagy felelősség, de 
nagy szabadsággal is jár. ezért lenne 
fontos, hogy ma is, a lehetőségekhez 
mérten, mindenki művelje tulajdonát. 
ehhez a feladathoz igyekeztem minél 
több tudást átadni hosszú életem alatt.”

györgy

Szemelvények 
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nagyon hasznos dolog, ha valamelyik csa-
ládtag készít tervrajzot arról, hogy hol le-
gyenek a virágos ágyások, és hova kerülje-
nek majd a különböző zöldségfélék. Ilyen-
kor érdemes végiggondolni, hogy ezekhez 
mennyi vetőmagra és mennyi palántára 
lesz szükség. Ebben jó segítséget találnak a 
szakkönyvekben, a folyóiratokban, a rádió- 
és televízióműsorokban, valamint a kerté-
szeti témájú előadásokon, ahol rendszerint 
személyes szakmai kérdésekre is választ 
kaphatnak a kertészkedők.
Ajánlatos elkészíteni egész évre a növé-
nyekhez kapcsolódó permetezési tervet is. 
Figyelemmel arra, hogy az utóbbi években 
számos eddig nem ismert növényi beteg-
ség és állati kártevő jelent meg a hazai ker-
tekben is.
Vannak azonban olyan növényeink, ame-
lyek már januárban virágoznak, ilyen pél-
dául a varázsmogyoró nevű bokor, amely 
téli időben nyitja ki a virágait. télen nyíl-
nak a fekete hunyor (Helleborus niger) fe-
hér virágai is, a növény érett fekete bogyó-
iról kapta a nevét. színes virágú változatai 
is egyre divatosabbá válnak.
Fokozott figyelmet érdemelnek ilyenkor a 
cserepes szobanövények, amelyek a janu-
ári szűkös fényviszonyoktól, de különö-
sen a szellőztetés okozta huzattól sokat 
szenvednek. Ezeket a növényeket rend-
szeresen, de kis vízmennyiséggel ajánla-
tos öntözni, de még jobb, ha két-háromna-
ponként a cserepeket néhány órára vízbe 
állítják, hogy fel tudják szívni a számukra 
szükséges vízmennyiséget. sokat segít a 
virágzó ciklámen és a hortenzia sorsán, 
ha az elnyílt virágokat és az elhalt sárga 
és száraz leveleket eltávolítják a növé-
nyekről.

ne feledkezzenek meg a nálunk telelő éne-
kesmadarak etetéséről, itatásáról sem, 
mert januárra elfogynak a fák és bokrok 
számukra értékes bogyói, és a befagyott 
itatókból a szomjukat sem tudják oltani. 

forrás: 
gyöngyösi kalendárium, 2019

komoly változás jön
A környezetvédelmi szabályok január 
1-jétől változnak, jövő év elejétől az ön-
kormányzatok nem engedélyezhetik a 
kerti zöldhulladék égetését, tehát min-
denhol tilos lesz avart és egyéb kerti 
hulladékot meggyújtani. Aki ezt a sza-
bályt megszegi, komoly bírságra számít-
hat. Adódik a kérdés, hogy mit kezdjen 
az ember a kertjében hétről hétre kelet-
kező, éves szinten akár több köbméter-
nyi zöldhulladékkal. Az egyik megoldás 
a komposztálás lehet. Aki nem akar a 
komposztálással vesződni, egyszerűen 
elszállíttathatja a keletkező zöldhulla-
dékát. A legtöbb hulladékszállító cég 
évek óta elviszi a zöldhulladékot, ame-
lyet aztán újrahasznosít.

mit tegyek, hA A szomszéd 
füstöl A kertjében?
Ha valaki a tiltás ellenére is éget, akkor 
első lépésként érdemes személyesen 
megbeszélni a problémát. Ha ez nem jár 
sikerrel és a szomszéd továbbra is ille-
gálisan tüzet gyújt, bejelentést lehet ten-
ni az illetékes kormányhivatal járási, 

Budapesten kerületi hivatalában, ahol a 
panaszt a környezetvédelmi hatóság ki-
vizsgálja. érdemes lefotózni, vagy vide-
ózni az esetet, és így jelezni.

mit kezdjek
A beteg növényi részekkel?
Vannak olyan növénybetegségek, ame-
lyek változatlanul indokolttá teszik az el-
halt, beteg részek elégetését. Az erre vo-
natkozó szabályozásban nincs változás. 
Ha valakinek a növényeit megtámadta 
egy olyan kártevő vagy betegség, ami 
más módon nem kezelhető, a környezet-
védelmi hatóság növény egész ségügyi 
okokból továbbra is engedélyezheti a be-
tegséggel érintett zöldhulladék elégeté-
sét. Ehhez azonban égetés előtt enge-
délyt kell kérni a környezetvédelmi ha-
tóságtól, vagyis a kormányhivatal meg-
felelő osztályától. Ha megvan az enge-
dély, az égetés előtt jelezni kell a kataszt-
rófavédelem részére, hogy mikor kíván-
juk elégetni a beteg növényi részeket.

Mukics Dániel
szóvivő, BM országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő 
megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz növényből 
csupán egy kupac hamu marad hátra. Az avar elégetésével azonban nemcsak 
üvegházhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben szálló por mennyi
sége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakód
nak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. bekerülnek a véráramba és így a belső szer
vekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. egy-egy száraz nö
vénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, 
hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét 
is károsítjuk. Érdemes tehát meggondolni, hogy megérie füstölögni.

JAnuártól tilos 
avart égetni a kertBen


