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A márciusban vetett borsót most lehet leszedni. A 
megmaradt növényi részeket viszont vétek len-

ne gyökerestül felhúzni, mivel a gyökérgümőkön a 
levegőből megkötött, más növények számára felve-
hető értékes nitrogén halmozódott fel. Ezért egysze-
rűen csak fogjunk egy metszőollót és a talaj fölött 
vágjuk le a letermett növényt. A többi hüvelyessel 
is hasonlóan járjunk el. A kifejtett borsó hüvelyét 
nem feltétlenül kell a levágott lombjával együtt 
komposztra küldeni, új életet adhatunk neki le-

vesalapanyagként, omletteket, rizottókat megszí-
nesítő, borsóízű hozzávalóként. Ehhez nincs más 
dolgunk, mint a borsó héját felaprítani, megfőzni, 
összeturmixolni, a pürét pedig lepasszírozni, ami 
már mehet is a mélyhűtőbe. 

Betegségek ellen

Hazánkban a június a legcsapadékosabb hónap, 
és ha ehhez meleg is párosul, akkor jó eséllyel 

Júniusban már szüretelünk
NEMCSAK AZÉRT ÖRÜLHETÜNK A JÚNIUSNAK, MERT ELKEZDŐDIK A VÁRVA VÁRT NYÁR, HANEM 
AZÉRT IS, MERT EKKOR KEZD IGAZÁN BEÉRNI KORA TAVASZI MUNKÁNK GYÜMÖLCSE. EBBEN 
A HÓNAPBAN MÁR NEM LESZ TEENDŐNK A PALÁNTÁKKAL, A KIÜLTETÉSSEL ÉS A VETÉSSEL, 
HELYETTE A SZÜKSÉGES NÖVÉNYVÉDELMI ÉS ÁPOLÁSI MUNKÁK MELLETT ANNÁL TÖBBET 
FOGLALKOZHATUNK A SZÜRETELÉSSEL ÉS A TÉLI ARANYTARTALÉKOK FELHALMOZÁSÁVAL.

HORVÁTH ANETT
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meggyűlik a bajunk a gombás betegségekkel. 
Lisztharmat ellen nagyon jól bevált módszer a 
hetenként alkalmazható zsurló—csalánlé keveré-
ke vagy a tejes permetezés. Kétharmad rész víz-
hez adjunk egyharmad rész tejet, az ínyencek 5 
liternyi oldathoz még egy kupica kakukkfűolajat 
is keverhetnek. A kezelés nagyon látványos, de 
néhány naponta meg kell ismételni. A beteg leve-
leket távolítsuk el és az egész szezon alatt figyel-
jünk rá, hogy a gombabetegségekre érzékeny 
növények alsó levelei ne érintkezzenek a talajjal. 
Az uborka és a paradicsom esetében szedegessük 
le a legalsó leveleket, és ne felejtkezzünk meg a 
mulcstakaró folyamatos pótlásáról, ami minden 
növényt véd az öntöző- vagy esővízzel együtt a 
talajról felverődött kórokozóktól. Amennyiben 
mégsem adódna elegendő csapadék, lehetőleg 
reggel öntözzünk úgy, hogy a vizet a növény tö-
véhez juttassuk, a vízpermet ne érje a lombozatot.

A paradicsomvész elkerülésére a rézgálicos 
permet javasolt, de ha ehhez folyamodunk, akkor 
ne feledkezzünk meg a fogyasztás előtti egy he-
tes várakozási időről. Mivel ez a betegség nagyon 
hamar végez az egész állománnyal, mindenképp 
a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. A paradi-
csomtövekről a kötözés mellett folyamatosan 
távolítsuk el a hónaljhajtásokat, amivel megelőz-
hetjük a befülledésre hajlamos bokrok kialaku-
lását. A paprikánál és a padlizsánnál se hagyjuk 
meg az előtörő fölösleges hajtásokat. 

Kerti növényeink hiánytüneteinek megelő-
zéséért sokat tehetünk a magnéziumot és ként 
tartalmazó, a klorofill képződését serkentő kese-
rűsó, vagy Epsom só kijuttatásával. Lombtrágya-
ként hetenként, kéthetenként permetezve erősíti 
a növényt, egyúttal elősegíti a terméskötődést, 
továbbá kedvezően befolyásolja a termés mé-
retét és mennyiségét. Adagolása zöldségeknél 
terméskötődéstől 1-2%, burgonyában termés-
képzéskor 5%, gyümölcsösben termésképzéskor 
1-2%, szőlőben virágzás után 3-4%, dísznövé-
nyeknél 2-3%.

Gyűjtsük össze!

Ha burgonyát is termesztünk a kertünkben, ak-
kor jó eséllyel érdeklődő társaságot is kapunk a 
lomblevelek megjelenése után. A burgonyabogár 
kifejlett egyedeit és a levelek fonákán található 
petéit, lárváit érdemes napi szinten eltávolítani, 
mert a kártevő nagy étvágyú és szívesen átván-
dorol a rokonnövénynek számító padlizsánra is. 
Ha elég elszántak és dühösek vagyunk, akkor a 
begyűjtésre legalkalmasabb a hajnali 4 óra, mert 
akkor a bogár kiül a levelek tetejére. Általánosan 
igaz, hogy az erős és egészséges növényt kisebb 
eséllyel támadják meg a betegségek és kevésbé 
tudják megtépázni a kártevők. Ezért érdemes 
rendszeresen erjesztett csalánlével permetezni a 
konyhakerti növényeket. 

A katicabogár kedvenc tápláléka a levéltetű

Érdemes megritkítani a túl sűrűn kötődött gyümölcsöket
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Ha rózsáinkon, a veteményesben és a gyümölcs-
fáinkon megjelennek a levéltetvek, és a csalánleves 
permetezés sem segít, a katicabogarak, fátyolkák és 
zengőlegyek sem győzik megfelelő mértékben a 
gyérítést, akkor érdemes bevetni a festékboltokban 
kapható kenőszappanos vagy káliszappanos oldatot. 
Ebben az esetben 10 liter vízben oldjunk fel diónyi 
kenőszappant és azzal kezeljük a problémás terüle-
tet. Fontos hangsúlyozni, hogy a védekezésnek ez 
olyan szelíd módja, ami nem veszélyeztetni a levél-
tetveket pusztító, minket segítő rovarokat. 

Ebben az időszakban fokozottan figyeljünk a gyü-
mölcsfákra. Ha szerencsénk van, jó termésre számít-
hatunk, érésig azonban több, beavatkozást is igénylő 
problémával találhatjuk szembe magunkat. Ha túl 
sok a terméskezdemény, a nagyobb méretű gyü-
mölcsök és a fa tehermentesítése miatt szerencsés, 
ha kézzel ritkítjuk őket, elsősorban az alma-, körte-, 
kajszi- és őszibarackfák esetében. Egy csomóban leg-
feljebb 3 gyümölcsöt hagyjunk meg, hogy azok érés 
idején ne érjenek össze. A gyümölcsfa természetes 
módon is hullajtja gyümölcseit, amiket el kell távolí-
tani a fa környékéről az azokban esetlegesen megbú-
vó kártevők miatt. Az almafák esetében az almamoly 
kártétele miatt lesznek gyümölcseink kukacosak, és 
hullanak le éretlenül a földre. Ennek megakadályo-
zására helyezzünk a fák törzsére hernyófogó övet. 
Erősítsünk a fára egy hullámpapír gyűrűt, amibe az 
almamoly lárvái bebújhatnak és bebábozódhatnak. 
Az így „feltálalt ínyencségeket” az énekesmadarak 
örömmel fogják kicsipegetni. A kihelyezett eszközt 
érdemes hetenként cserélni egészen novemberig. 
Gazdaboltokban kapható ragacsos verzió is, ami 
azért nem szerencsés megoldás, mert abba belera-
gadhat a madarak csőre és a hasznos rovarok is ál-
dozatul esnek.

Házilagos kivitelezésben

A tartósítás ősi formája a nap erejének felhasználá-
sával történő aszalás. Ha nincs a háztartásunkban 
elektromos aszalóberendezés, terméseinket, gyógy- 

és fűszernövényeinket száraz, szellős, meleg helyen 
egy tiszta polyvára terítve pár nap alatt kiszáríthatjuk. 

Ennél azonban van egy gyorsabb, praktikusabb 
módszer, a sörkollektoros aszaló, amit a nyári kerti 
munka után megérdemelt frissítő dobozának újra-
hasznosításával magunk is elkészíthetünk. A koro-
navírus miatti kényszerű otthonlét egyhangúságát 
változatosabbá tehetjük egy kis barkácsolással. Az 
interneten néhány kattintás után pontos leírásokat, 
videókat találhatunk a házi aszaló elkészítéséhez. 

Ennél még egyszerűbb a dolgunk, ha méhba-
ráttá szeretnénk tenni kertünket. A méhek és más 

beporzók tevékenysége nélkül nem kerülhetne az 
asztalunkra számos zöldség és gyümölcs, ezért érde-
mes belefogni méhecskehotel vagy darázsgarázs ké-
szítésébe. A beporzó fajok nagy része családon kívül, 
magányosan él, nekik adhatunk otthont, ha egy tég-
lába, vagy egy darab tűzifakugliba lyukakat fúrunk. 
Készíthetünk házikó alakú megoldást ágak, nádszá-
lak hozzáadásával is, ami így nemcsak a beporzó ro-
varok bölcsője, hanem a kertünk dísze is lehet. 

Házilag is készíthetünk napkollektoros aszalót

A magányosan élő méheknek készítsünk peterakásra alkalmas 
helyet a kertben


