
A kertet egész évben a fenntarthatóság szem 
előtt tartásával igyekeztünk gondozni. A 
természet részének tekintettük,  és a benne 
végzett munkák, ápolás, szépítés során töre-
kedtünk  arra,  hogy  ép  és  teljes  mértékben  
működőképes maradjon. nincs ez másképp 
a  kerti  szezon  végéhez  érve  sem,  amikor  a  
számtalan őszi tennivalót vesszük számba, 
hogy idejében végezzünk minden feladattal. 
A kertben sok növény már a téli nyugalmi 
időszakra készül. Az egyik legfontosabb fel-
adat az örökzöldek télre való felkészítése. A 
kijuttatott káliumműtrágya hatását tavasz-
szal élvezhetjük az egészséges, szépen fejlő-
dő növényeken. Gyűjtsük be a nyári virágok 
legjobb fajtáinak magjait a jövő évi vetésre. 
Fenntartható és olcsó! Az évelőágyásban pe-
dig úgy spórolhatunk munkát, ha a beteg-
ségmentes növényeket nem vágjuk vissza 
ősszel. A beérett termések magjai a mada-
raknak eleséget,  a szárak a rovaroknak téli  
búvóhelyet szolgáltatnak. nem mellesleg a 
töveken hagyott száraz virágzatok a téli táj 
elegáns hangulati elemei. 
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Az őszi lombszínek és az őszi fények kontrasztja mindig különös hangulatot ad a kertnek. 
Még virítanak az utolsó nyári virágok és a nyílásuk végéhez közeledő mesés rózsabokrok. 

Ragyogó színek hívogató pompája varázsolja el a szemünket, hogy némiképp száműzze a nyártól való búcsúzás 
ránk telepedő bánatát. A délelőtti napsugár még felmelegíti a levegőt, de ahogy telik az idő,

úgy rövidülnek fokozatosan a nappalok, miközben az esték és az éjszakák egyre hűvösebbé válnak. ez már az ősz!

Ragyogó színek, 
hívogató pompa

• A szeptember végén és október elején ki-
juttatott műtrágyával felkészítjük a gyepet 
a téli hónapokra, a káliumtúlsúlyos trágya 
a fűszálak ellenálló képességét javítja.

•  Tisztítsuk  meg  a  gyepet  a  lehullott  
lombtól,  ágdaraboktól,  egyéb kerti  hulla-
déktól.
• Kevésbé erősen, mint tavasszal, de fésül-
jük át gyepszellőztetővel.
• Enyhe őszön a hideg beálltáig nyírjuk 
rendszeresen.
• Vessük felül a kikopott foltokat.

gyePáPolás 
– jó tAnáCsok
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keRti kisokos
• Az őszi évszakváltás idején a levelek el-
színeződése a bennük lejátszódó élettani 
folyamatok látható jele. A növény számára 
még  hasznosítható  tápanyagok  levándo-
rolnak a szárba, a zöld színtestek elbomla-
nak, átalakulnak, és a lombhullás előtt sár-
gássá,  esetenként  rózsaszínessé  válnak.  A  
vörös lombszínt a sejtnedvek megváltozása 
okozza.
• Az örökzöld növények nem vesztik el lom-
bozatukat a nyári–téli évszakváltás perió-
dusában.  Leveleiket  egész  évben  megtart-
ják, de azok folyamatosan cserélődnek, így 
mindig zöldnek látjuk őket. bizonyos fajok 
levelei a meleg, hideg, száraz időszakhoz al-
kalmazkodva bőrszerűvé (babér), vagy kis 
felületű tűlevelekké (fenyők) módosultak.

• A kedvelt virágzó cserjéket – gyöngyvesz-
sző, orgona, aranyvessző, rózsalonc, jázmin, 
boglárkacserje – csak tavasszal, a virágzás 
után szabad visszavágni.
• A kert talajába kiültetett hortenziák töveit 
télre tőzeggel, lombbal takarni kell, míg a dé-
zsában tartottakat fagymentes helyen, ritka 
öntözés mellett teleltessük, és az elvirágzott, 
elfagyott szárakat csak tavasszal távolítsuk el.
• A tágtűrésű növények közé tartozik az ár-
vácska. Az időben ültetett, erős gyökérzetű 
példányok  átvészelik  a  téli  a  fagyokat,  ta-
vasszal pedig egészen az egynyári növények 
ültetéséig  folyamatosan virágoznak.  Az  ap-
ró virágú mini árvácskák a nyári meleget is 
jól viselik.
• A dézsában tartott snidling, metélőpetrezse-
lyem, kakukkfű, rozmaring, lestyán, tárkony 
az enyhébb teleken is szedhető friss fűszer.

• A hűvösebb, nyirkosabb idő beköszönté-
vel  a  gombás  betegségek  megjelenésére  
számíthatunk, mert a hűvös éjszakák után 
a nap melege már nem elegendő a hajnali 
pára gyors fölszárítására.
• A rétegben elterített mulcs megakadá-
lyozza a tápanyagok téli kimosódását.
• A lehullott lomb többsége értékes hu-
muszképző anyag, ne dobjuk ki, gyűjtsük 
össze.
• Az őszi lomb a fák és bokrok alatt hasznos 
talajtakaró  réteget  képez,  természetes  vé-
delmet nyújt a hideg ellen.
• Gondoljunk a sünökre és a rovarokra, 
hordjunk egy jó halom lombot a kert egyik 
sarkába, amely alatt könnyebben átvésze-
lik  a  hideg  évszakot.  Tavasszal  a  kis  segí-
tők lebontják és humusszá alakítják a leve-
leket.

MAgAstöRzsű Rózsák
Egyre kedveltebbek és divatosabbak a magastörzsű rózsák, amelyekből akár egyetlen 
tő is nagyon dekoratív látványt nyújt és folyamatosan virágzik. A fényigényes rózsa az 
idei nyáron nem panaszkodhatott, ha csak nem a nagy meleg miatt, melyben virágai 
hamarabb elnyíltak és csak lassabban bomlottak ki újra. A fiatalabb növények magas 
törzsön hordott koronáját átszellőző zsákvászon-takarással lehet a fagytól védeni, az 
idősebb tövek hajtásai egyharmad részükig visszavághatók.

A nyári balkonnövény-összeültetéseinket 
cseréljük áttelelő évelőkre. Fagyálló edény-
be többféle vegyes színű, alakú, magasságú 
évelő növényt választhatunk, az edényt a 
kert  télen  is  látható  pontján  helyezzük  el.  
Mutatósak a levelükkel díszítő, az őszi vi-
rágzású fajokkal és díszfüvekkel vegyesen 
ültetett kombinációk. A növényeket óvato-
san, a gyökerek megsértése nélkül kell a 
konténerből kiemelni, és lehetőleg kiszára-
dástól védve azonnal elültetni. A friss ülte-
tést alaposan be kell öntözni. 

ŐszI éveLŐk
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Megnyílt a dobAY KErtÉszEt webáruháza 
virágkedvelők és hobbikertészek részére!
több száz muskátli-,  balkonnövény- és évelőfajta frissen csomagolva az üvegházból.
tervezze velünk a tavaszi és őszi balkonláda- és kerti beültetéseket.

www.dobaywebshop.hu

tennivAlók
✓ Ültessünk kedvünkre sok szép növényt, 
a főszereplők ilyenkor a krizantém, ciklá-
men, csarab (Calluna), árvácska, díszfüvek, 
apró termetű örökzöldek. 
✓ töltögessük föl a rózsák töveit, védjük a 
növényeket a fagyoktól.
✓ Az érzékeny dézsás növényeket las- 
san  vigyük  fagymentes  helyre.  A  leande-
rek  tovább  kinn  hagyhatók,  az  enyhe  fa-
gyot elviselik, sőt az így „edzett” példá-
nyok az átteleltetés időszakát is jobban  
tűrik.
✓ A pampafüvet kötözzük össze, hogy a 
nagyobb őszi csapadék a tő közepét ne ká-
rosítsa, a hajtás a vizet levezesse.
✓ október elején, ha a talaj nem hűlt át, 
még  ültethetünk  kora  tavaszi  hagymáso-
kat. Hóvirágot, cikláment eredeti termő-
helyéről nem szabad gyűjteni és ültetni, 
csak termesztésből származók használha-
tók fel.
✓ A lesárgult levelű kardvirágok gumóit 
óvatosan  fordítsuk  ki  a  talajból,  hagyjuk  
egy-két napig száradni, majd a gumó fölött 

vágjuk le az elszáradt leveleket és hajtáso-
kat. A gyökérmaradványokat és a rátapadt 
földet eltávolítva száraz, hűvös helyen tá-
roljuk a gumókat.
✓  Terítsünk  komposztot  azokra  a  helyek-
re, ahová a következő évben zöldséget ter-
vezünk ültetni.
✓ Ha madarakat etetünk télen, lassan hoz-
záláthatunk az etetők kitisztításához és ki-
helyezéséhez.

✓ A dáliák az első fagyokig virítanak, ezt 
követően szedjük föl a gumóikat. Ügyelni 
kell  arra,  hogy lassan száradjanak meg,  se  
nap, se szél ne szárítsa ki őket a hűvös 
(5 °C) tárolás előtt.
✓ Kiürült balkonládákba, ágyásba, nagyobb 
vagy kisebb edénybe, asztalra vagy ablak-
mélyedésbe ültessünk színes árvácskákat.

Összeállította: Merényi Alexandra

Az átteleltetést igénylő növények számára 
a fagymentesen tartható télikert vagy üveg-
ház  lenne  ideális,  de  mivel  ez  a  legritkább  
esetben áll rendelkezésre, a fűtetlen pincé-
ket, garázsokat, lépcsőházakat használjuk 
a cserepes növények téli szálláshelyeként.
A jó teleltetőhely tiszta és szellős, hőmér-

séklete nem csökken nulla fok alá. Általá-
nos szabály, hogy minél alacsonyabb a hő-
mérséklet,  annál  kevesebb  fényre  van  
szükségük a növényeknek. Míg a fényhiány 
lassítja, addig a meleg fokozza az anyagcse-
rét; az eredmény vékony hajtás- és apró le-
vélképződés. Az 5-10 °C közötti hőmérsék-

let a legtöbb növény számára megfelelő. Át-
teleltetésre csak kártevőmentes növények 
kerüljenek, behordás előtt célszerű átnézni 
őket. szükség esetén végezzünk növényvé-
delmet, mert a teleltetőhelyen már nehéz 
bármit is tenni a kártevők ellen. A túlöntö-
zést kerülni kell.

A CseRÉPBen tARtott MeDiteRRán növÉnyek átteleltetÉse

Hőmérsékletigény faj fényigény jó tudni

0-10 °C
babér világos
olajfa világos –10 °C-ig	szabadban	is	hagyható

2-5 °C
gránátalma sötét földlabdája ne száradjon ki

füge sötét ritkán öntözni, szabadban is hagyható
5-10 °C banáncserje világos ne száradjon ki
5-18 °C angyaltrombita (Brugmansia) világos 12 °C	alatt	sötétben	is	tartható

10-15 °C
hibiszkusz világos

leander világos
murvafürt (Bougainvillea) világos


