Szelídgesztenye oltvány
(Castanea sativa)

Kastanienbaum / Castagno / Chestnut tree

Praktikus, hasznos tanácsok:
Tárolása konténeres oltványként
Száraz meleg esetén kora reggel, ha lehet, 2 dl/nap öntözésre van szüksége, párásabb idő esetén 2-3 naponta. Annyira
nem szabad megöntözni, hogy a földből folyjon, de száraz sem maradhat. A legjobb, ha kéznedvessé válik a földje. Nem
szereti a sok vizet. A savanyút hálálja meg legjobban, ill. a komplex műtrágyát (Ni, Foszfor, Káli főként, plusz vas, cink,
mangán ...).
Az ajánlott csemeték jelenleg egyébként műtrágyával ellátott talajban vannak.

Ültetése
Bármikor ültethető, ha ültetéskor odafigyelünk és egybe marad a földje. A savanyú talajt szereti ( 5,6 – 6,6 pH, 7 alatt
már jó ), a meszeset nem. Ha a környékben van szelídgesztenyefa, akkor valószínűleg az ültetendő csemetének is jó lesz
a hely, környék. Nyáron lényeges, hogy ne essen szét a konténer, ezért nedvesen kell tartani, csak közvetlenül ültetés
előtt kell hagyni, hogy kicsit kiszáradjon. (Októbertől március végéig az sem gond, ha szétesik a konténer.) Ültetéskor a
fóliát/cserepet el kell távolítani. Ezt óvatosan végezzük, hogy a gyökerekben ne tegyünk kárt!
Lényeges, hogy ültetés után a hajszálgyökerek mellett ne maradjon levegő, ezért a konténer körül a földet körbe be kell
döngölni és át kell itatni vízzel (beiszapolás). (Egyébként penészesedni kezd a gyökér.) Az a jó, ha porhanyós, nem nagy
rögös földet teszünk a gyökerek mellé. Meghálálja a műtrágyát, érett szerves-trágyát, ezeket a gödör aljába kell tenni,
erre kerül 10 cm-es földréteg, hogy a gyökér ne érintkezzen közvetlenül a trágyával. Friss trágyát nem szabad használni!

Ápolása
2 éves koráig a locsolás nagyon fontos! Nem kell, hogy vízben álljon, mert azt nem szereti, de a nyári szárazságot
megsínyli, akár el is száradhat. Vigyázzunk a fás részek kérgének épségére, mert a sebeken keresztül a kéreg rákot okozó
gomba befertőzhet. Seb keletkezésekor, fessük le a sebet gombaölőszeres olajfestékkel! Fertőzés esetén távolítsuk el a
beteg részt. Győződjünk meg a meghagyott rész egészséges voltáról, majd a keletkezett sebet fessük le gombaölőszeres
olajfestékkel! Rezes permetezés segít, de ezt csak 22 C-fok alatt végezzük, mert különben leégeti a leveleket. A savas
(Ph<7) műtrágyákat kedveli.

Szüret
Várjuk meg amíg a gesztenye magától lepotyog, ekkor lesz érett! A földön lévő gesztenyét érdemes minél előbb
felszedni, mert a minősége romolhat. Tüskés kupacsában hosszabb ideig eltartható hűvös, nem túl nyirkos pincében. Az
elvermelés is segít. Pince hiányában a hűtő is megteszi 0 C-fok fölött - 5 C-fok alatt.

