Novemberi teendők a kertben
Novemberre többnyire kiürülnek a kertek, csak néhány hideg tűrő növény
maradhat a helyén, ahonnan állandó friss zöldséggel lehet ellátni a konyhát. Jó
eséllyel a póréhagyma és a kelbimbó vészeli át a kora téli napokat. Ekkora már a
sárgarépának, petrezselyemnek, de még a káposztának is a téli tárolóban van a
helye.
Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy milyen fajtákkal akarjuk kitölteni a tárolási
helyünket. Mert a fajta választás már eldöntheti a tárolás sikerét. Erre elsősorban a
magasabb szárazanyag tartalomra nemesített, azaz alacsonyabb nedvességgel érő
fajták alkalmasak. Ezért aki nem csupán friss fogyasztásra alkalmas zöldség
növényeket válogat a gazdaboltok vetőmagzacskói között még időben gondoljon erre
és kérdezősködjön vásárlásnál. Kései felszedésű például a sárgarépa fajták közül a
Fertődi vörös, vagy a metélő petrezselymek közül a Mohafodrozatú.
Novemberi kerti teendők azonban mindig meghatározzák a következő év teendőit. És
most ne csupán a konyhaasztalon készített kert-tervekre gondoljunk, hanem az elmúlt
hónapok tapasztalataira s tanulságaira is. Érdemes felidézni, hogy az év folyamán
milyen kártevőkkel s kórokozókkal gyűlt meg a bajunk – bízva abban is, hogy nem
lesz olyan aszályos évünk, mint az idei volt. A kijuttatott tápanyagok egy része
továbbra is ott várja a feltáró nedvességet, de a kártevők és kórokozók is másként
viselkedtek, mint a korábbi, nedvesebb években. Számtalan kerti munkát érdemes
tehát újra gondolni. A nagyüzemi termelésben is már jó ideje a nedvesség megőrző,
víztakarékos talajművelés a fő téma, érvek hallatszanak a szántás mellett s ellen
egyaránt.
A kiskertben a szántást az ásó jelenti. Csak visszaidézni tudom e rovatban is az
évekkel ezelőtt leírt sorokat, hogy „aki pedig még nem forgatta meg a kertje földjét, a
fagyokig érdemes felásni az ágyások helyét.” Legalábbis azt a darabot, ahová majd a
konyhakerti növények kerülnek tavasszal. A ház körül talán locsolással szükség szerint
még pótolható lesz majd a hiányzó nedvesség a talajból. Ezért ne spóroljuk meg az
„őszi szántást” ami ebben az esetben az ásót jelenti.
Fontos szerepe van a nedvességmegtartásban a szerves trágyának is. A szerves trágya
nem csupán a talaj tápanyag visszapótlását – a talajerőt – szolgálja, hanem mintegy

talajoltás a talajélet fenntartását is. És ami legfontosabb lehet ilyen száraz
évjáratokban, a talaj szerkezetét, a „ lélegzését” is biztosítja. Ezért ne hagyatkozzunk
csupán a különböző műtrágyákra, amikor növényeinket „etetni” akarjuk, de még a
manapság sok helyen kapható talajbaktériumokra sem, hanem szerves anyaggal is
segítsük talaj szerkezet a talaj élet karbantartását. Erre a jól beérett komposzt
ugyanolyan alkalmas, mint valamilyen istálló trágya, vagy alomtrágya. Közös
jellemzőjük kell, hogy legyen, morzsalékossá érett minőségük. A jól beérett szerves
trágyának nincs kellemetlen szaga, szinte önmaga is aprómorzsás, amilyen egy
gondosan elművelt kerti föld kell, hogy legyen. Az ilyen szerves anyag nem perzseli le
a palánták érzékeny gyökereit, talajszerkezet formáló tulajdonsága pedig a nedvesség
megőrzését is jelentősen – mérhetően - segíti. Ne mondjunk le hát kertünkben sem a
szerves anyagok előnyeiről.
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