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Ilyen száraz időben a növényeink nemcsak a vizet, 
de a tápanyagot sem tudják fölvenni, romlik az 

erőnlétük és jóval fogékonyabbak lesznek a rovarok 
és gombák általi fertőzésekre.

Jó megoldás lehet a lombtrágyázás, azaz a 
permetezővel való tápanyag-kijuttatás, amit akár 
növényvédelemmel összekapcsolva, vagy csak ma-
gában tudunk elvégezni. Figyeljünk rá, hogy 25 °C 
fölött ez sem végezhető, mert perzselést okozhat, 
sőt a gyártó általi hígításra is figyeljünk. A legjobb 
megoldás pedig, ha a növényeinket locsolni tudjuk.

Sajnos már az előző években is jól látszott, 
hogy csak azoknak a kerteknek, nyaralóknak 
a növényei, zöldfelületei tarthatók fenn, ahol 
megoldott a vízutánpótlás, van kiépített víz 
vagy fúrt kút. Sajnos úgy látszik, hogy az eső-
víz összegyűjtése egyre reménytelenebb, mert 
nagyon ritkán esik, ha pedig esik, van úgy, 
hogy a hirtelen lezúduló rengeteg csapadékot 
nincs mibe felfogni, összegyűjteni. Pedig a 
legjobb tényleg a felfogott esővízzel való lo-
csolás volna. 

Legfontosabb dolgunk most az öntözés
SAJNOS AZ IDEI ÉV NAGYON CSAPADÉKSZEGÉNY. MÁR VANNAK AZ ORSZÁGNAK KRITIKUSAN 
SZÁRAZ TERÜLETEI, VAN OLYAN HELY, AHOL AZ ÁTLAGOS CSAPADÉK FELE SEM HULLOTT LE 
EDDIG. NEM IS BESZÉLVE AZ ALTALAJOK JELENTŐS VÍZKÉSZLETÉNEK CSÖKKENÉSÉRŐL, A NYÁRI 
VAGY AKÁR TAVASZI FORRÓSÁGRÓL ÉS A LÉGKÖRI ASZÁLYRÓL.

NAGYKUTASI VIKTOR
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Locsolás vagy öntözés, mikor, 
mivel, hányszor?

Ezek a kertbarátok által leggyakrabban feltett kérdé-
sek, megpróbálom ezeket megválaszolni. Szoktam 
volt mondani, hogy locsolni húsvétkor a lányokat 
kell, a növényeink az öntözést szeretik. A legjobb len-
ne az összegyűjtött esővíz, vagy az állott víz, amely 
legalább levegő hőmérsékletű, de ehhez nagy víz-
tartályokra, hordókra vagy öntözőmedencére lenne 
szükségünk. Így napközben is bátrabban öntözhe-
tünk, mert nem forrázzuk (hűtjük) le növényeinket.

Gondoljunk csak bele, hogy a levegő 35 °C-os, a 
talaj és a növény is közel annyi, de a kútból feljövő 
víz 5-10 °C közötti hőmérsékletű, és ezzel öntözzük 
növényeinket...Csoda, hogy nem kezdenek el tüsz-
szögni. De félretéve a viccet, egyáltalán nem teszünk 
jót nekik, hacsak az öntözést nem reggel vagy kora 
délelőtt végezzük, mert így még akár pára is van, és 
még talán forróság sincs.

Az esti locsolásnak nem vagyok híve, hiszen a 
talaj és a növények fel vannak hevülve, a víz hideg, 
arról nem is beszélve, hogy az éjszaka folyamán a 
növények nem fotoszintetizálnak, így a vizet sem ve-
szik fel. Tehát egész éjjel párában, vízben állnak, ami 
akár a gombás fertőzések melegágya is lehet. Bár, ha 
nincs más megoldás, főleg annak, aki munka mel-
lett gondozza a kertjét, akkor inkább este öntözzön.

Amit tényleg ne tegyünk, még a gyep esetében 
sem, hogy a nagy melegben elindítjuk a locso-
lórendszert, arra gondolva, hogy ezzel lehűtjük a 

környezetet vagy a növényt. Sajnos nem, viszont a 
gombás fertőzéseknek kedvezünk ezzel.

Kertfenntartóként nemegyszer tapasztaljuk, 
hogy már nemcsak a tujákat, de a gyepfelületet is 
permeteznünk kell gombaölő szerekkel, hogy ne a 
gombás foltokban, hanem abban a szép zöld gyep-
felületben gyönyörködjenek a megrendelőink.

Igen, sajnos ma már itt tartunk, a gyümölcsös-
kert mellett a díszkertben is elengedhetetlen a nö-
vényvédelem. 

Tápanyagot is adjunk

Az áprilisi Kerti Kalendáriumban volt egy cikk arról, 
hogy miért barnul a tuja. Én ezt annyival egészíteném 
ki, hogy vizet és tápanyagot is adjunk a növényeknek 
a permetszer mellé. Ha tudunk, alakítsunk ki tányért 
vagy árkot a növények tövénél, és abba legalább he-
tente engedjünk 60-80 liter vizet 3-4 méteres növény 
esetén.

Nem kell egy kifejlett növényt naponta locsolgat-
ni, elég heti kétszer inkább bőségesen beöntözni. Ne 
feledjük, inkább ritkábban, de nagyobb vízadaggal 
öntözzünk, így a növények nem állnak nedves, párás 
környezetben, és a gombás fertőzések is kevésbé 
jelennek meg. A víz szépen leszivárog, és a növény a 
gyökereivel megy utána, így ellenállóbb lesz.

A dézsában, cserépben, balkonládában nevelt 
növényeinket úgy érdemes öntözni, hogy ha a föld-
felszínt száraznak érezzük ujjunk érintésével, akkor 
kell locsolni. Lehet, hogy ez naponta, vagy 2-3 napon-
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ta lesz esedékes, de mindig csak akkor adjunk nekik 
vizet, ha a föld felszíne száraz.

Ha egy növényt sokat öntözünk, ne feledjünk el 
a locsolóvízbe tápoldatot tenni, minden 3-4. öntö-
zésnél, amit főleg az edényben nevelt növényeink 
hálálnak meg.

Ha lombtrágyát vagy tápoldatot készítünk, akkor 
a legjobb, ha a nitrogén, foszfor és kálium mellett 
még számos mikro- és makroelemet is tartalmaz a 
tápoldat. Aki teljesen bioban gondolkodik, azoknak a 
csalánlé-tápoldatos beöntözést javaslom.

Öntözési technikák

A legjobb, legvíztakarékosabb módszer a csepeg-
tetőöntözés, de figyelni kell rá, hogy a rendszere-
sen egyazon a helyen alkalmazott csepegtetőből 
ugyanarra a területrészre csepeg a víz, így ott a talaj 
megtömörödik és levegőtlenné válik.  Gazdaboltban 

számos fajtája kapható, akár egy 2 m magasba emelt 
hordóra is csatlakoztathatók.

A legősibb módszer a barázdázás, árasztásos 
öntözés. Ez a legnagyobb vízigényű, és ha belegon-
dolunk, ez utánozza legjobban a ma lehulló csapa-
dékot: ritkán esik, de akkor nagyon sok. Sövények 
locsolására a legjobb módszer, de ha a fa tányérjába 
juttatjuk a vizet, akkor is így járunk el.

A szórófejes, azaz esőztető öntözéssel mindent, 
a növény teljes felületét locsoljuk. Érdemes egy eső-
mérőt alátenni, hogy tudjuk, mennyi vizet lehet vele 
kijuttatni.

Utolsóként említem az automata locsolórend-
szert. Ennél a megoldásnál a földbe süllyesztett 
szórófejek egy elektromos jel megadásával kiemel-
kednek, és megindul az öntözés. Itt is arra figyeljünk, 
hogy lehetőleg a kora reggeli órákban öntözzünk, 
és ne vigyük túlzásba. Legjobb heti 3-4 alkalom-
ra beállítani. Ha naponta locsolunk, számoljunk a 
gombás fertőzések megjelenésével és a kalapos 
gombák jelenlétével is.

Tipp

Több kertbarátnál látom már, hogy egy 100-
200 literes hordót bevisz a fa koronája alá 
(nem a tövéhez), felengedi vízzel, és 4-5 kis 
furaton keresztül elszivárogtatja a vizet, így 
adagolva a bőséges vízmennyiséget.
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„KERTBARÁTOK LEGSZEBB KERTJEI” 2020
Az idén kialakult világjárvány mindenki életét meghatározza és befolyásolja.
A kertbarátok túlnyomó többsége szép korban van, a vírus ezt a korosztályt veszélyezteti a legjobban.
Bezártságra vagyunk kényszerítve, a kertbarátok „szerencsés” helyzetben vannak, hogy a saját kertjükben 
tölthetik szorgos munkával az idejüket. Ezen oknál fogva szeretném a 2020. évi kertversenyt meghirdetni. 
Tervezzük át kertjeinket, ássunk, vessünk, ültessünk, foglaljuk le magunkat, hogy az idő jobban teljen. Nem 
kerül plusz munkába, hogy a versenyre felkészüljünk.
A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén (KKOSZ) belül a Budapesti Kertbarát Szövetség elnöksége    
2020-ban harmadik alkalommal hirdet versenyt fővárosunk kertjeinek tisztasága, rendezettsége, virágos kör-
nyezet kialakítása és haszonnövények termelése céljából, négy kategóriában.
 1. Családi házak díszkertjei, kerti virág kiültetése, tisztasága, gondozottsága, rendezettsége
 2. Családi házak előtti közterület, lakótelepi előkert kerti virág kiültetése, tisztasága,  
  gondozottsága, rendezettsége
 3.  Családi házak gazdasági (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, vegyes kert ), tisztasága, rendezettsége,  
  gondozottsága
 4. Közösségi kertek tisztasága, rendezettsége, gondozottsága
Egy versenyző több kategóriában is jelentkezhet.
Minden jelentkezőt 2020. július 15.–július 30. között felkeres a bírálóbizottság és értékeli, képekkel rögzíti a ker-
tek állapotát, ha erre lehetőséget ad a vírusjárvány. Mindenki rögzítse fénykép-, videofelvételekkel a kertje alakulását, 
eredményeit és végeredményét. Ha a járványhelyzet másként  alakul, akkor ezen felvételek alapján zajlik a bírálás.
Budapesti Kertbarátok nevezésénél nem akadály, és nem feltétel, hogy a művelt kert a saját kerületben 
vagy Budapest területén legyen.
Elért eredmények alapján a helyezettek értékes ajándékokban részesülnek.
A versenyben eredményesen résztvevők „MINTAKERT” táblát kapnak, melyet az ingatlanukra kihelyezhetnek.
Jelentkezési adatlap a budapesti szövetség elnökétől (András Károly) vehető át, valamint letölthető a 
KKOSZ honlapjáról.

Jelentkezés leadásának határideje: 2020. június 7.
A jelentkezési lapot zárt borítékban kérjük eljuttatni 1 példányban

András Károly Budapesti  Kertbarát  Szövetség elnöke címére (1174 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.) 
E-mail: andras.karoly52@gmail.com ;  ilex@t-online.hu

A versennyel kapcsolatos információt a fenti címeken és a 06-30-942-9712 telefonszámon lehet kérni. 
A rögzített felvételeket 2020. július 20-ig kérem eljuttatni a fent megadott címre, vagy helyre.

Eredményhirdetés  a támogatók részvételével 2020.szeptember 4. 
Budapest főváros környezete, tisztasága, szépítése érdekében felkérünk minden érdeklődőt, 

hogy jelentkezzen, előre is köszönve munkájukat.


