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Forróság

A meteorológusok és éghajlatkutatók szerint az elkövet-
kező években, évtizedekben tartós nyári aszályra, for-
róságra, a hőségnapok számának gyarapodására kell 
felkészülnünk. Magyarország kedvező helyzetben van, 
hiszen bőséges vízkészlettel rendel-
kezünk, van lehetőségünk öntözni, 
nem úgy, mint déli, mediterrán szom-
szédainknak, ahol nyáron gyakran 
rendelnek el vízkorlátozást.
A kártevők és kórokozók kö-
zül is elsősorban a száraz-
ságot és a forróságot ked-
velő fajok támadására kell 
számítanunk, amelyek elsősor-
ban a legyengült, rossz egészségi és 
erőnléti állapotban lévő növényeket támadják meg.
A kert felüdülést jelent a nyári forróságban. A leg-
jobb légkondicionáló „berendezések” a terebélyes 
lombkoronájú, nagy fák, amelyek hűtik, párásítják 
környezetüket és árnyékot nyújtanak. Készüljünk föl 
a mostaninál is nagyobb melegekre. Ültessünk tehát 
minél több fát kertünkbe, udvarunkba! 
Állítsunk üzembe kertünkben víztakarékos öntöző-
berendezéseket. Ültessünk szárazság-, hő- és nap-
fénytűrő növényeket. Készítsünk szőlőlugast, amely 
nemcsak ízletes csemegeszőlővel látja el a családot, 
hanem kellemes, árnyékos helyet nyújt a családi ebé-
deknek, baráti összejöveteleknek.
Nagy forróságban érdemes figyelemmel kísérni a 
tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendeleteket, és a 
kerti hulladék égetésénél – a helyi rendelet mellett 
– ezt is vegyük figyelembe. Ilyenkor a kerti grillezés 
során is legyünk még körültekintőbbek!
Hőségriadókor menjünk ki a kertbe, kiránduljunk az 
erdőkben. Igyunk sok folyadékot! A friss ribiszke- és 
málnaszörp igazán üdítő ilyenkor!
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