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július és augusztus az a két hónap, amit ál
talában a várva várt nyaralással töltünk, és 
a komolyabb kertészkedést szüneteltetjük. 
Az idei évben sokan az utazás helyett az 

otthonmaradást választják, vagy csak né
hánynapos kirándulást terveznek, és a 
házikerti bíbelődésben találják meg a ki
kapcsolódást.

tavasszal sok új növény talált gazdára, so
kan merítettek ötleteket a kertészek által 
javasolt kerti praktikákból, és nagy kedv
vel láttak hozzá a növények neveléséhez. 
Bátrabban vetettek virág-, és zöldségmago
kat, dugványoztak, palántáztak, hogy a sa
ját maguk által életre keltett növényekből 
merítsenek erőt, sikert könyveljenek el, és 
jóízű termést szüretelhessenek.
Valamennyi újonnan ültetett növénynek, 
díszfának, díszcserjének, gyümölcsöt ter
mő bokornak, fának a legmelegebb nyári 
hónapokban rendszeres öntözésre van 
szüksége. Igaz, idén június második fele és 
július eleje igen csapadékos volt, de számít
hatunk sok forró nyári napra is. Figyeljünk 
azokra a fákra is, amelyek korábban, 2-3 
évvel ezelőtt kerültek a földbe. Hasonló fi
gyelmet érdemelnek a tavasszal ültetett 
évelő növények is, mert gyökereik még nem 
eléggé hosszúak ahhoz, hogy hozzáférjenek 
a talaj mélyebb rétegeiben lévő vízkészle
tekhez. Ha nincs eső, ezeket a növényeket 
négy-ötnaponként öntözni kell. Fontos a ta
laj rendszeres lazítása is annak érdekében, 
hogy a víz mélyebbre hatoljon és nedvesen 
tartsa a gyökér környezetét.

Mikor szedjeM? 
rEggEl
A zöldségek és gyümölcsök minősége 
szempontjából a szedés időpontja nagy je
lentőségű. A növények napközbeni páro
logtatása csökkenti a sejtekben lévő ned
vek nyomását, a növényi szövetek lágyab
bak lesznek, a termések kevésbé tartósak. 
tanácsos tehát forró napokon reggel 
szedni a zöldségeket, gyümölcsöket, ha 
azokat néhány napig tárolni kívánjuk. Ha 
közvetlenül fogyasztjuk, akkor a nap
szaknak nincs jelentősége.

este
Egy másik szempont a nitráttartalom, 
amely különösen a levélzöldségeket, pél
dául a salátát, spenótot érinti, ezek szedé

sére az esti órák szerencsésebbek, miután 
a nitráttartalom a növényben délután és 
este csökken, a magas nyári hőmérséklet 
és az erős fényintenzitás miatt. A reggeli 
órákban nagyobb arányban tartalmazzák 
a levelek.

nyáron a kertben



időszerű 
tennivalók
• Most ültessük a díszhagymákat (Alli um), 
egyesével vagy akár hármasával csoportba 
rendezve. A hagyma kerüljön kb. 15 cm mély
re. Agyagos talaj esetén szórjunk az ülte tő-
lyukba durva homokot vízelvezető rétegként.
• A kerti hortenziák az enyhén savanyú ta
lajt kedvelik; ha ilyen közegben nőnek, leve

leik szép zöldek maradnak. A sárgás lomb hi-
ánybetegségre utal. A talaj kémhatása a virá
gok színére is kihat, a kék virágú fajták ke
vésbé savanyú talajban rózsaszínné válnak. 
A kék virágszín megtartásához alumínium
szulfát-tartalmú tápanyagra van szükségük. 
A hortenziákat öntözzük rendszeresen az igé
nyük szerint összeállított speciális tápoldattal.
• A sásliliom (Hemerocallis) virágai csak 
egy napig tartanak, ám a robusztus és hosz

szú időn át nyíló növények heteken át színt 
nyújtanak a kertben. A virágzási időszak 
végén a sásszerű lombozat gyakran bar
nássá, csúnyává válik. Különösen a korai fa
jokat és fajtákat érdemes visszavágni a ta
lajszint felett 10-15 cm-re. A tövek a lerövi
dítés után 2-3 héttel friss zöld levelekkel 
ismét kihajtanak. A késői, szeptemberig vi
rágzó fajták jó vízellátás mellett hosszabb 
ideig megőrzik a lombozatukat. Az ilyen faj
ták töveit csak késő ősszel kell visszavágni. 

• A virágzásukon ebben az évben túljutott 
levendulákat gyengén vágjuk vissza. Ez
zel elkerülhető, hogy a törpecserje szük
ségtelen energiát fektessen a magképzés
be. A hajtások egyharmadát távolítsuk el 
sövényvágó ollóval. A virágfejeket töltsük 
textilzacskókba.
• Míg a legtöbb liliomot ősszel vagy ta
vasszal ültetjük, a fehér liliom (Lilium 
candi dum) hagymái augusztusban kerülje

nek földbe. Kicsit hosszabb a fejlődési ideje 
a többi fajnál. A tápanyagigényes növény 
ültetőgödrébe tegyünk komposztföldet, és 
ha kötött a talaj, akkor durvább homokot is  
drénrétegként a pangó víz elkerülésére.
• A sövények szokásos alakítási időszaka 
június végén van, amikor a cserjék befejez
ték első növekedési szakaszukat. Az erősen 
növekvő fajok, mint a fagyal, a bükk és a 
gyertyán nyáron ismét erőteljesen hajta
nak. Ezeket a sövényeket augusztus köze
pétől szeptember elejéig lehet alakítani.
• Mint minden örökzöld növény, a ro-
dodendronok is nagyon későn jelzik, ha 
vízhiánytól szenvednek. tipikus tünet az 
intenzív napfény okozta sárgás-bar- 
nás égési folt a leveleken. ne várjunk  
túl sokáig az öntözéssel, mert a száraz
ságból fakadó károsodást csak lassan nö
vik ki.
• A fásodó balkonnövények, például a te
raszrózsa, hibiszkusz vagy rózsalonc szak
szerű tisztításához metszőollót kell hasz
nálni. Vágjuk vissza az elszáradt virágokat 
az alattuk lévő következő rügyre. A tövek
be akadálytalanul bejutó napfény előcsalo
gatja az újabb virágokat.
• Gondoljunk a következő kerti évre, és 
gyűjtsük be azokat a zöldség- és virágma-
gokat, amelyeket vetni szeretnénk. Leg
jobb kicsi papírzacskókban tartani, levegős 
és száraz helyen. ne felejtsük el a zacskókat 
névvel ellátni.
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A májusban és júniusban ültetett balkon
növények most a legszebb pompájukat 
mutatják, de szakszerű gondozást igényel
nek. A napsütés és a magas hőmérséklet 
egyszerre áldás és átok a növények szá-
mára a nyári hónapokban. A virágok, éve
lők és cserjék kiegyenlített víz- és táp
anyag-ellátottság mellett teljesítenek a 
legjobban. 

 Ápolási tippek
• reggelente ellenőrizzük a növények víz
ellátottságát.
• Adjunk folyékony műtrágyát az öntöző
vízhez hetente egyszer.
• öntözzünk tiszta vízzel a műtrágyázás 
előtt és után.
• Az öntözővíz ne érje a virágokat, levele
ket, mert a nedves levelek és virágok ideális 
életteret nyújtanak a kórokozók számára.
• Ügyeljünk rá, hogy a fölösleges víz kifolyhas
son, különben a gyökerek rothadni kezdenek.

 nyaralás alatt
néhány egyszerű lépés elegendő ahhoz, 
hogy a virágtartóban, dézsákban tartott 
növények a néhánynapos távollétet átvé
szeljék.
✔︎ Utazás előtt alaposan öntözzünk.
✔︎ Hordjuk árnyékos helyre a növényeket, 
mert ott kevesebb vizet fogyasztanak, mint 
napfénynek kitéve.
✔︎ A növények átmenetileg a lakásban is el
helyezhetők.
✔︎ néhány napnál hosszabb ideig tartó nya
raláskor hatékonyabb öntözőrendszerre 
vagy a szomszéd segítségére van szükség.

 Nyaralás után
Ha egy évelő balkonnövény a nyaralás 
után elpusztulni látszik, a legtöbb esetben 
nem kell kidobni, megsemmisítés helyett 
próbáljuk meg életre kelteni. Vágjuk le az 
összes elszáradt hajtást, a tövet mártsuk 
vízbe és tartsuk alatta, amíg a légbuboré
kok nem emelik föl. Friss földbe átültetve 
nagy az esélye annak, hogy a növény fel
épül.

teendők 
a balkonon
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öNtöZÉS
Forró napokon a gyepnek is sok vízre van 
szüksége. Gyakoriságát tekintve jobb rit
kábban, hetente egy alkalommal alaposan 
öntözni, mint többször kisebb vízadaggal. 
Az öntözést szerencsésebb a kora reggeli 
órákban végezni, mint este, akkor ugyanis 
több víz hasznosul. Egy igazi nyári nap vé

gén a talaj még mindig túl meleg, az öntöző
víz nagy része elpárolog ahelyett, hogy víz
zel látná el a gyökereket. 

trÁgyÁZÁS
Az otthon töltött hetek során a gyep is erősebb 
használatnak lesz kitéve. noha a gyeptrágyá
zás szokásos időpontja tavaszra és őszre esik, 
az erősen használt területekre érdemes július–
augusztusban lassan lebomló műtrágyát ki
szórni azzal az elsődleges céllal, hogy a füvet 
növekedésben tartsuk és megkönnyítsük a 
túlhasználat ból fakadó stresszhelyzet átvé
szelését. A műtrágyát legjobb akkor kijuttat
ni, amikor eső közeledik. Az esőcseppek a mű-
trágyaszemcséket beverik a földbe, így azok 
gyorsabban lejutnak a feltáródás helyére, 
míg ha napfénynek kitéve a fűszálakon vagy 
a fűszálak között maradnak, perzseléses sé
rülést okozhatnak. napszakot tekintve az es
ti órák a legalkalmasabbak a tápanyag-visz
szapótlásra. Ha nem számíthatunk csapa
dékra, legkésőbb 24 órával a műtrágyázás 
után alaposan meg kell öntözni a területet.

KoMpoSZtÁlÁS
A levágott nyesedék helyes komposztálásá
ra különféle módok vannak.
Általában nem szabad csak nyesedéket 
használni, mindig más alapanyagokkal kell 
keverni. Ha a meglévő komposzthalomra 
szánjuk, akkor a kaszálás után hagyjuk né
hány napig a kert arra alkalmas helyén, 
szétterítve száradni. A túl nedves fű a kom
posztban rothadás helyett erjedni kezd, és 
az egész komposztot használhatatlanná te
heti. Az erjedés során cukor és fehérjeanya
gok, valamint metán képződik, azok felelő
sek a bűzös, rossz szagokért, és a lebomlási 
folyamatokat is megakadályozzák. A szá
radt kaszálékot könnyedén és kis részle
tekben keverjük el a többi komposztanyag
gal, amelyeknek tartalmazniuk kell egye
bek között konyhai és kerti hulladékot, ká
vézaccot, lombleveleket, ágdarabokat. Ve
gyes komposztálóban csak ujjnyi vastag
ságban szórjuk a komposzthalom felső ré
tegére.
A kaszált pázsit komposztálásának másik 
módja, hogy nagyjából egyenlő mennyiség
ben összekeverjük faaprítékkal. Ezzel a 
módszerrel a nedves fű nyírás után azonnal 
felhasználható, kifejezetten erre a célra 
szánt komposzttartályban. A faapríték nem 
rothad olyan gyorsan, ezért mindig felhasz
nálható új kerti keverékekhez.

fűNyírÁS
Kaszálásra a késő délután a legalkalma
sabb, de javasolt figyelembe venni a mun
kavégzés idejét szabályozó helyi rendelke
zéseket.

ne vágjuk, ha…
…a fű nedves, mert a kések egyenetle
nül vágják le a fűszálakat, és a fűnyí
ró kitisztítása is nehézkes lesz,
…a hőmérséklet 30 °c feletti, mert a 
talaj túl gyorsan kiszárad.

Merényi Alexandra

TIPP
Azt, hogy meny
nyi víz jut ki a 
területre, köny
nyen ellenőriz
hetjük egy be
főttesüveg se
gítségével, amit 
a füvön kell elhelyezni az öntözés elin
dítása előtt. Ha az üvegben látható víz 
magassága az öntözés végén 1,5 centi
méter körüli, elegendő vízhez jutott a 
gyep.

nyári 
gyepgondozás

Megnyílt a DoBAY KErtészEt webáruháza 
virágkedvelők és hobbikertészek részére!
több száz muskátli- és balkonnövényfajta frissen csomagolva az üvegházból.
tervezze velünk a tavaszi balkonláda- és kerti beültetéseket!

www.dobaywebshop.hu
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