
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Őrizzük meg a vizet!
 

Amilyen száraz volt a tavasz, olyan heves esőzésekkel ér-
kezett a Medárd-időszak. Az éghajlatváltozás megnyilvánu-

lásaként az átlagos csapadékmennyiség 
nem nagyon változik, viszont 

hirtelen, nagy mennyiségű 
esők formájában érkezik, 

ami könnyen erózióhoz 
vezet. Ráadásul a felszín-
ről elfolyó víz nemcsak a 

termőréteget sodorja ma-
gával, hanem a növények 

számára sem ad elég nedves-
séget, mert nem szivárog le a talaj 

mélyebb rétegeibe. 
Közmondással egyenértékű, hogy egy alapos kapálás 

felér egy öntözéssel, de csak akkor, ha esett az eső. A ka-
pálással ugyanis sekélyen megbolygatjuk a talajfelszínt, 
ezzel pedig megszakítjuk azokat a csatornákat, ahol a víz 
elpárolog. A laza felszín segíti is a víz befogadását. De 
nemcsak talajmunkával segíthetjük a vízmegőrzést, ha-
nem talajtakarással is, amire lekaszált füvet, friss szalmát, 
tőzeget, nádtörmeléket, kéregzúzalékot használhatunk. Ez 
a szerves anyagból álló réteg hűvösen tartja a talajt, csök-
kenti a nappali fölmelegedést, és megakadályozza a víz 
elpárolgását, valamint bomlásával idővel tápanyagokkal is 
gazdagítja a talajt, és még a gyomok kelését is megaka-
dályozza. Hasonlóan sokoldalú megoldás a talajjavító nö-
vények alkalmazása: ezek a gyorsan fejlődő, nagy lombtö-
meget adó fajok általában erős bojtos, vagy mélyre hatoló 
gyökérzettel rendelkeznek, ezáltal lazítják a talajt és segítik 
a víz befogadását. Érdemes kipróbálni valamelyiket. 
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