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Feladatlista 
✓ nyaralás idejére kérjünk meg egy nö
vénykedvelő családtagot, barátot, hogy 
távollétünk ideje alatt gondozza a kertet.
✓ Július végéig vessük el a kétnyári virá
gok magjait (nefelejcs, százszorszép, ár
vácska, harangvirág, gyűszűvirág, sárga
viola, szakállas szegfű).
✓ A kertünkben növő egyes virágos éve
lők, például a díszmák, szarkaláb, csillag
fürt magja is ekkortájt érik be és vethető, 
noha maguk is elszórják a magjaikat.
✓ A gyógy- és fűszernövények betakarí
tásának, majd szárításának utolsó lehe
tősége augusztus. 

✓ Amikor már kevésbé számíthatunk 
nagyobb időjárás-változásokra, az a leg
jobb alkalom a gyep felülvetéses megújí
tására. Korábban heves záporok vagy a 
rendkívüli meleg károsítják a csíranövé
nyeket.
✓ szedjük föl és osszuk szét a nárcisz
hagymákat, ha azt tapasztaltuk, hogy ta
vasszal csak levelet hoztak, de nem nyíl
tak; ültetésig enyhén nyirkos földes ládá
ban tároljuk őket.
✓ A még mindig virágzó levendulaszára
kat szedjük le; az illatos virágokat fel
használhatjuk száraz csokrokhoz, koszo
rúhoz vagy illatpárnát is készíthetünk.  
A vágás és a meleg nyári napok lehetővé 
teszik, hogy a levendulatövek új erőre 
kapjanak és gyönyörű, ezüstös őszi „ru
hát” öltsenek.
✓ A bazsarózsatövek talajába juttassunk 
komposztot vagy szerves trágyát, hogy a 
következő kerti szezonban újra sok virág
gal nyíljanak; rendszeres, mérsékelt öntö
zésüket ugyancsak tartsuk szem előtt.
✓ Lassan feltáródó műtrágyával szórjuk 
meg a gyepet.
✓ Augusztus végére a balkonládák egy
nyári növényei elvesztik szépségüket; 
váltsuk le őket színes őszi virágokkal, 
például krizantémmal, ciklámennel.
✓ A tavasszal vagy a nyár elején virágzó 
évelők töveit augusztusban ideális szét
osztani.

Noha minden évszaknak megvan a maga szépsége, 
a nyár az mégis más! 

élvezzük a nyár ízeit, a fényt, a meleget, a virágok ragyogását, 
a rózsabokrokon tömegével nyíló virágok illatát, a lombos fák alatti 

hűsölés minden pillanatát, a szabadtéri nappalinkban 
eltölthető meleg estéket,  a szabadságot, az időtlenséget. 

A rekkenő hőségben a kerti munka intenzi
tása is alábbhagy. Csak néhány dolog van, 
de az is gyorsan elvégezhető: többnyire a 
saját nevelésű gyümölcsök, zöldségek beta
karítására,  szorgalmas  öntözésre,  mérsé
kelt tápanyag-utánpótlásra, gyomlálásra és 
a talajok karbantartására korlátozódnak a 
teendők. 
A forró napok, az intenzív napfény és a 
hosszú esőmentes időszakok a növények 
többségének megterhelést jelentenek. Au
gusztusban különösen erősen és hosszan 
süt a nap. A növények megnövekedett víz
igényét rendszeres öntözéssel elégíthetjük 

ki. Különös figyelmet igényelnek a balkon
ládás,  edényes  növények,  hogy  kiszáradá
sukat megelőzhessük. 
Ahogy a kertjeink különbözőek, ugyan
olyan különbözőek a bennük élő növények 
is. Van, amelyeknek sok vízre van szüksé
gük, mások sokáig megélnek kevés vízzel 
is. Általános szabály ezért nem adható, de 
egy biztos: ha napokon át süt a nap, eljön az 
idő, amikor segítséget kell nyújtani. Ami
kor a növényeket lankadni látjuk, akkor 
már jelzik, hogy szomjasok. ne hagyjuk, 
hogy a leveleik lógjanak, és a gyökérzet kö
rüli talajuk soha ne száradjon ki teljesen. 

élvEzzük 
 A nyArAt!
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&tudta?
• nagy melegben öntözéskor ne érje víz a 
leveleket; a vízcsepp úgy működik, mint 
egy nagyító, összegyűjti a fényt és megége
ti a leveleket.
• Hőségben hagyjunk föl a fűnyírással, de 
egyébként is jelentősen meg kell növelni a 
fűnyíró vágási magasságát nyáron. A rövid
re vágott gyep a melegben gyorsan sárgul, 
a kissé magasabb fű viszont védi a talajt a 
kiszáradástól, így nyugodt lelkiismerettel 
öntözhetjük ritkábban a gyepet.

• Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatása 
egyebek között, hogy a kertjeinknek egyre 
több vízre van szükségük. Minél nagyobb a 
kertünk, annál drágábbá válhat az öntözés. 
A vízmegtakarítás érdekében a legjobb 
reggel négy és hét óra között öntözni, akkor 
a víz párolgása 10-30% körüli, míg a déli 
meleg órákban végzett öntözéssel a kijutta
tott víz 90%-a párolog el.
• Júliusban a cserjék befejezik a hosszanti 
növekedésüket, és az új oldalrügyekből haj
tanak ki, ez a sövényalakítás ideje.
• A saját készítésű komposzt a „tápanyagok 

királya”. Javítja a talajt, és értékes táp
anyagforrásként szolgál a növényeknek. A 
konyhai feldolgozás növénymaradékaiból 
és a kerti zöldhulladékból a komposztálás 
során tápanyagokban gazdag humusz ke
letkezik.
• A rendszeres gyomlálás és talajlazítás 
óvja a talajéletet és növeli a talaj víztartó 
képességét. 
• sűrűn beültetett ágyásokban nincs esé
lyük a gyomoknak, ahogy a levéltetvek el
szaporodásának sincs, ha a kertünkben ele
gendő énekesmadár érzi magát otthon.

Ha fenntartható kert létrehozásán fárado
zunk, telepítsünk rovarhotelt. Kialakítá
sának egész évben van értelme, hisz egyes 
rovaroknak téli menedékre van szüksé
gük, másoknak nyári lakra, ahol nevelni 
tudják utódaikat. A rovarok kedvelik a me
leg napsugarakat, ezért a rovarhotelt déli 
irányba tájoljuk. Az ilyen tájolás további 
előnye, hogy kevésbé huzatos, eső után 
gyorsabban kiszárad, télen pedig nem hűl 
le gyorsan az építmény. A rovarszállót egy 

méter magasságban helyezzük el. Célszerű 
virágzó növények közvetlen közelében fel
állítani, ahol elegendő nektár- és pollen
forrást találnak táplálékul a leendő lakók. 
Kialakításakor fontos szempont még, hogy 
ne gyűlhessen föl benne víz. Erkélyre vagy 
teraszra is kerülhet rovarhotel, itt ügyelni 
kell arra, hogy folyamatosan érje nap. táp
lálékforrást a balkonládákba vagy a 
magaságyakba ültetett nyári virágok, vi
rágzó növények szolgáltatnak. Fo
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Megnyílt a dobAY KErtÉszEt webáruháza 
virágkedvelők és hobbikertészek részére!
több száz muskátli-,  balkonnövény- és évelőfajta frissen csomagolva az üvegházból.
tervezze velünk a tavaszi és őszi balkonláda- és kerti beültetéseket.

www.dobaywebshop.hu

hová állítsuk a rovarhotelt?
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ViRágot A VáZáBA
Kellemes elfoglaltság egy csokor virágot 
szedni. nemcsak a vázánkat dobhatjuk föl, 
de késleltetjük a nyári virágaink magérle
lését, amivel meghosszabbítjuk a virágzási 
idejüket. A magérlelés rengeteg energiájá
ba kerül a növénynek, amelyet jobb, ha új 

virágrügyek képzésére fordít. A kerti par
tik asztaldíszeihez is jól jön néhány szál 
hangulatosan elrendezett illatos virág. A 
nyugágyban gondtalan szemlélődéssel el
töltött időben jólesik végiggondolni, mi
lyen őszi ültetésű évelőket szeretnénk lát
ni a kertünkben. Mindig akad egy hely, egy 
üres rés, amely a lehető legjobban kitölt
hető velük. A pihenés mindig újabb és 

újabb ötleteket szül, melyek gyakran a leg
jobbak. 
A magról vethető nyári vágóvirágok magas 
díszítőértékű, könnyen ápolható, fagyokig 
nyíló színfoltjai a kertnek. gazdagon nyíl
nak, így jut belőlük a vázákba is anélkül, 
hogy a kerti látvány csorbulna. 

Összeállította: merényi alexandra
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BúzaVirág (Centaurea cyanus): 
gyönyörű kék színével hódít

FogpiszkálóFű (Ammi visnaga): nagyméretű 
ernyős virágzata lazítóként hat a csokrokban

Hosszú szárú szagosBükköny 
(lathyrus odoratus): finoman illatozik

rézVirágok (zinnia): rendkívül gazdag színekben 
nyílnak, az egykori parasztudvarokból soha 
nem hiányoztak, ma újra sok rajongójuk van

kerti pillangóVirág 
(Cosmos bipinnatus): laza szárakon 
légiesen könnyed megjelenésű

kerti oroszlánszáj 
(Antirrhinum majus): 
kevés gondozást igényel


