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Ne hagyjuk magára a kertet

Augusztusra sok kertészkedő lendülete elfogy. Befőztük 
a paradicsomot, a kajszit, eltettük az uborkát, ősziba-
rackkompótból is van elég üveggel, el sem fér már a 
spájz polcain. Hajlamosak vagyunk 
magára hagyni a kertet; a felesleges 
gyümölcsöket rajta hagyni a fán 
vagy otthagyni a fa alatt, és eltűrni, 
hogy a letermett zöldségágyásokat 
benőjék a gyomok.

A szüret utáni higiéniás kezelések-
kel, karbantartásokkal elejét ve-
hetjük több kártevő és kórokozó 
következő évi fertőzésének, így jövőre köny-
nyebb dolgunk lesz a növényvédelemmel.

Amelyik gyümölcsből lekvárt lehet készíteni, abból 
pálinkát is – szokták mondani. Szedjük össze egy 
műanyag hordóba a felesleges, de ép gyümölcsöt, és 
főzessük vagy főzzük ki mi magunk pálinkának. A be-
teg gyümölcsöket, lehullott kór- vagy kárképes leveleket 
folyamatosan gereblyézzük össze, vagy szedjük föl a 
fűnyíróval és komposztáljuk, vagy ássuk el.

A zöldségeskert kiürült ágyásait hasznosítsuk másodve-
tésű növényekkel, vagy telepítsük át új helyre a szamócát.

Még nem dőlhetünk hátra! A munka java még hátra van.
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