
Vízzáróság és védelem

Megelőzi a gyomok és a gyökerek 
növekedését

Stabilizálja a kocsibeállót Védi a gyalogutat Elvezeti a vizet

A geotextilia alkalmazása és lefektetése

Fontos tudnia, hogy a geotextília lefektetéséhez Önnek nem szükséges szakembert hívnia, a textil lehelyezése kifejezetten egyszerű művelet, 
mely a kezdő kertbarátoknak sem szokott problémát okozni. 

A textília leterítésére két lehetőség kínálkozik: a növények elültetése előtti, vagy a növények ültetése utáni kihelyezés.  Értelemszerűen 
könnyebb a művelet az ültetést megelőzően, ugyanakkor ez a módszer inkább tavasszal, az átfogó kertfelújítás, kertébresztés során, vagy egy 
teljes kertátalakítás során végezhető el. Gyakoribb eset, hogy a növények már a helyükön vannak, és a textíliának utólagosan kell a helyére 
kerülnie. Érdemes ezért  - főleg tavasszal vagy ősszel, a két fő ültetési szezonban - még a növénytelepítés megkezdése előtt gondoskodni a 
textília lefektetéséről.
Lássuk mindkét lehetőséget részletesebben!

Növényültetés utáni geotextilia lefektetés

Amennyiben Ön a növényültetés után, tehát egy már beültetett, kész ágyásra teríti le a geotextiliát, akkor legelső lépésként ássa be azt az 
ágyás szegélye mentén 20 cm mélyen. A fóliát a takarni kívánt területtel ellentétes irányba hajtsa ki, majd a kiásott résbe fűzze be az egyik 
részét. A textilia optimális feszességének elérése érdekében érdemes több helyen dróttal vagy rögzítő tüskével (Geo Peg, Garden Peg) letűzni 
azt. Ezután a kiásott földet töltse vissza, tömörítse, majd a végén hajtsa rá a fóliát. Ekkor azonban a növények még a fólia alatt vannak, ez 
természetesen nem maradhat így!
Most szüksége lesz egy ollóra, éles késre, vagy sniccerre, amellyel óvatosan, a lombozat méretének megfelelő X-alakot vág a fóliába. Az így 
keletkezett résen a növény előbukkan, az "X" által kiadott négy háromszöget pedig hajtogassa be, vagy kerítse a növény alá. Az eddig leírtak 
akkor érvényesek, ha beteríteni kívánt területen lévő növények kisméretűek, alacsonyak (például növekedő, még zsenge zöldségek, fiatal 
dísznövények vagy kisméretű cserjék).
Gyakran előfordul, hogy olyan, nagyobb méretű növények vannak az adott területen, melyeket nem lehet már egyszerűen letakarni a fóliával, 
hogy utána az "X" bevágással kiszabadítsa őket. Ha már sudár cserje, vagy facsemete alá kerül a fólia, akkor a leterítés folyamán a szélétől 
vágja be a fóliát egy egyenes vonalban, egészen odáig, ahol a takarni kívánt növény töve elhelyezkedik. Így már könnyedén folytathatja a 
leterítést, második lépésként pedig a növény töve körül kör alakban metsszen ki egy akkora rést, amiben a tő kényelmesen elfér.

Növényültetés előtti geotextilia lefektetés

Amennyiben a növények elültetése előtt teríti le a fóliát, egy kicsit könnyebb dolga lesz, hisz ekkor nem kell alkalmazkodni a már meglévő 
növényekhez, hanem Ön szabadon jelölheti ki az ültetnivaló pontos helyét. Fontos azonban, hogy jó előre gondolja át, hogy mi, hova kerül, 
mert ugyan lehet utólag korrigálni a telepítés során, de túl sokszor nem lehet megváltoztatni egy-egy tő helyét, hiszen így túlságosan 
szétszabdalná az textilanyagot.
A geotextiliát az előbbieknek megfelelően helyezze le/terítse le, majd a széleit beásva rögzítse azt. Ha ezzel készen van, akkor jelöljön ki a 
telepíteni kívánt növény számára a sor- és tőtávolságot. Ezeket az adatokat általában megtalálja a magok csomagolásán, palánták esetében 
pedig ha nem ismeri a pontos távolságokat, érdeklődjön szaküzletben, kertészetben, vagy az internetet használva tájékozódjon! Nagy segítség 
lehet, ha krétával megjelöli a kiszemelt ültetési pontokat, így a későbbiekben könnyebben haladhat majd!
Ha ez is rendben van, akkor egy éles eszközzel vágjon egy megfelelő méretű "X"-et a fóliába és egy kis kiemelő lapáttal segítségével alakítsa ki 
az ültetőgödröt. A behelyezett dísznövényre, zöldségtőre, vagy csemetére a kiásott földből próbáljon meg a lehető legtöbbet visszatölteni, és 
ügyeljen arra, hogy a geotextilia minél szorosabban körbevegye a növényt, hogy a gyomoknak a lehető legkisebb, lehetőleg semennyi hely ne 
maradjon!
Mivel az újonnan elültetett növény gyökere még nem kapcsolódik közvetlenül a talajhoz, az ültetést követően mindenképp alaposan öntözze 
be az ültetvényt, mert a friss telepítés csak azt a vizet tudja felvenni, amit ilyen módon kap. Miután elültette a növényeket, a fóliát gondosan 
tisztítsa meg a földmaradványoktól, majd végezze el a mulcs kihelyezését. A mulcsot minden esetben érdemes legalább 5 cm vastagon 
kiteríteni, így biztosítható leginkább a föld nedvességének megtartása.


