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Sokan a nyár derekán mennek nyaralni, de kié-
pített öntözőrendszer vagy segítőkész szomszé-

dok hiányában komoly kihívás az öntözés meg-
oldása. Erre az eshetőségre bevethető egy apró 
praktika, ami újrahasznosítás szempontjából sem 
utolsó. Készítsünk elő néhány PET-palackot, amit az 
oldalán az aljától pár centire szúrjunk ki egy gom-
bostűvel. Fontos megjegyezni, hogy egy ilyen kicsi 
lyuk is elegendő, mert ha nagyobb, a víz túl hamar 
elfolyik. Ezután ássuk le a palackot a kiszáradástól 
megóvni kívánt növények tövéhez közel, és egy 

tölcsér segítségével töltsük fel vízzel. Végül tegyük 
rá a kupakot, de ne szorítsuk rá teljesen. A kupak 
csavarásával szabályozni is tudjuk a víz szivárgásá-
nak intenzitását. Ezzel a módszerrel akár egyhetes 
kiruccanásra is nyugodt szívvel elmehetünk.

Amikor otthon vagyunk, a legjobb késő este 
vagy kora reggel locsolni. A reggeli frissítő abból a 
szempontból szerencsésebb, hogy kevesebb esélyt 
adunk a gombabetegségek térhódításának. A talaj 
nedvesen tartása érdekében a nyári melegben 
különösen ügyeljünk a folyamatos takarásra, mert 

Júliusban első a vízmegőrzés
ELÉRKEZTÜNK A NYÁR KÖZEPÉHEZ, AMIKOR A LEGNAGYOBB KIHÍVÁST A KÁNIKULA ELLENI 
VÉDEKEZÉS JELENTI MIND AZ EMBEREK, MIND A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA. MILYEN KÖLTSÉGKÍMÉLŐ, 
UGYANAKKOR KÖRNYEZETBARÁT PRAKTIKÁKAT ALKALMAZHATUNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY 
KERTÜNK A HŐSÉG IDEJÉN IS A LEGSZEBB POMPÁJÁBAN RAGYOGJON?

HORVÁTH ANETT
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ezzel rengeteg vizet és energiát spórolhatunk meg. 
A mulcstakaró akkor jó, ha nem hatolnak át rajta a 
nap sugarai, de ne legyen vastagabb pár centinél. 
A kertből összegyűjtött gyommentes fűnyesedék 
általában kéznél van, de ugyanolyan jó a csalánka-
szálék vagy a gyorsan humusszá alakuló fűből és 
apróra vágott, elszáradt növényi részekből készített 
gyorskomposzt. 

Nem árt egy pillantást vetni a kerti komposztunk-
ra is. Ha nagyon kevés a csapadék, szükség lehet a 
locsolására, különben leállhat a bomlási folyamat. 
Öntözzük addig, amíg a közepe is nedves lesz. Az 
érést tovább gyorsíthatjuk valamilyen nitrogénben 
dús adalékanyaggal, mint például a csalánlé, de 
segíthet a szaru- vagy vérliszt, állati trágyák vagy az 
abból készült levek hozzáadása is.

A legjobb, ha egész évben gondoskodunk a mada-
rak itatásáról, de ha hőségriadót fújnak, akkor pláne ne 
felejtkezzünk meg róla! Itatónak tökéletesen megfelel 
egy 45-50 cm átmérőjű virágalátét, amibe naponta 
5-7 cm-nyi friss vizet kell tenni, továbbá egy olyan kö-
vet, ami megakadályozza az edény felborulását.

A legfelső hajtáscsúcsokat már kitörhetjük, ha a 
támasztékot igénylő növények elérték a támrend-
szer tetejét. Emellett a paradicsom, a paprika és a 
padlizsán esetében a hónap folyamán fokozatosan 
ügyeljünk a megjelenő oldalhajtások eltávolításá-
ra és kötözésére, mert a terméseik egyre súlyosab-
bak lesznek.

Szüretet követően ne hagyjuk üresen az ágyá-
sokat. Most kell vetni télre a hidegtűrő növényeket 
is, úgy mint a cékla, leveleskel, de a gumós édeskö-
ményt is ekkor ültethetjük. Az üres területekre szór-
hatunk zöldtrágyaként facélia vagy mustármagot 
is, mert mindkettő jól fellazítja a talajt a gyökerével, 
ugyanakkor elűzi a fonálférgeket.

Növényvédelmi teendők

Az utóbbi években a hazánkban újonnan megjele-
nő kártevők közül jó eséllyel a zöld vándorpoloska 
okozza a legtöbb bosszúságot, hiszen nem váloga-
tós, polifág rovar, ami bármilyen növényt szívesen 
szívogat, egyúttal bűzével fogyasztásra alkalmatlan-

Naponta frissítsük a vizet a madáritatóban
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ná teszi a növényt. Mielőtt vegyszeres eljáráshoz 
folyamodnánk, alapos megfigyeléssel és néhány 
apró fogással  gyéríthetjük ezt a két nemzedékes, 
5 lárvaalakban megjelenő kártevőt. Érdemes tuda-
tosan csapdanövényeket elhelyezni a kert néhány 
pontján, mert például a kukoricán, napraforgón 
előszeretettel gyülekeznek csapatostul, így kora 

reggel könnyűszerrel begyűjthetjük őket. Ha kicsit 
jobban megfigyeljük, észrevehetjük, hogy egyes 
zöldségfajtákat jobban kedvel, tehát ha több fajtát 
ültetünk egy fajon belül, akkor lehet olyan, amit 

érintetlenül hagynak. Így a következő évben már cé-
lirányosan csak a poloskák által nem kedvelt fajtákat 
választhatjuk.

A poloskák étvágyával a takácsatkák is felve-
szik a versenyt, de apró méretük miatt lehetetlen 

begyűjtéssel eltüntetni őket. A gyorsan szaporodó 
kártevő a megtámadott növény nedveit szívogatja, 
és lehet, hogy mire észbe kapunk, a helyzet már 
menthetetlen. Ha rendszeresen gondot okoznak, 
akkor próbáljuk ki a neem olajos permetezést, ami 
igazi csodafegyver a szívó, rágó rovarok hada ellen.

A káposztára leselkedő káposztalepke rendsze-
rint július-augusztusban rajzik, készíthetünk ellene 
védőgallért. Keverjünk pépet agyagból vagy kőliszt-
ből és vízből, majd terítsük szét a talajon. Az ebbe 
került lárvák nem tudnak kikelni. A káposzta védel-
mében szórhatunk a tövek köré nyirkos fahamut 
vagy durva homokot, és locsolhatjuk kenőszappa-
nos vízzel, különös tekintettel a gyökérnyakra. 

A káposztalepke hernyói ellen a talaj fahamus takarásával is 
védekezhetünk

A zöld vándorpoloska nem válogatós, de van, amit különösen 
kedvel

Mi az a neem olaj?
A trópusokon honos neem-fa termésének 
magjából kivont olaj rovarölő hatású, és mini-
mális mennyiség szükséges belőle, viszont a 
kezelést rendszeresen ismételni kell, különös 
tekintettel arra, hogy a levelek fonákjára is jus-
son. A hatás nem azonnali, legalább egy hét 
szükséges a változáshoz. A neem olaj zavart 
okoz a rágó és szívó rovarok hormonháztartá-
sában, így a kártevők még a megtámadott nö-
vényen vannak, de már nem okoznak gondot, 
mert “elfelejtenek” táplálkozni és szaporodni. 
Jó hír, hogy a hasznos rovarokra, mint példá-
ul a méhek, egyáltalán nem veszélyes, mivel 
a permet a leveleken megszárad, mire azok 
aktívvá válnak.
Megelőzésként elég 0,5%-os töménységben 
alkalmazni, a kártevők megjelenésekor 1-2%-
ra emeljük a töménységét. Korán reggel vagy 
késő este juttassuk ki, mert az UV fény hatására 
hatóanyaga hamar lebomlik. Az 1%-os oldat-
hoz oldjunk fel egy liter meleg vízben 2-4 ml 
szappant, majd nagyon lassan, cseppenként 
keverjünk hozzá 10 ml neem olajat. Permete-
zés közben folyamatosan rázogassuk a tartályt 
és a keveréket 8 órán belül használjuk fel.
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Az illegálisan fúrt, vagy az eredeti engedélytől el-
térően kivitelezett kutakat bírság kiszabása nélkül 
lehet bejelenteni a vízügyi hatóságnak. Az erre 
a bejelentésre megadott 2020. december 31-i 
határidőt további három évvel, 2023. december 
31-ig meghosszabbította a kormány. Ehhez vízjo-
gi fennmaradási engedélyért kell folyamodni az 

illetékes vízügyi hatósághoz. Házi vízigény kielé-
gítésére, azaz a kerti kutakra ezt a jegyző adhatja 
meg, de a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint 
a mezőgazdasági célú felszín alatti vízkivételi mű-
vekre is hasonlóan egyszerű és költséghatékony 
eljárásrendet célszerű kialakítani, ami elsősorban 
az illegális kutak feltérképezését segíti.

Az idén a száraz tavaszi időjárás miatt később 
kezdett csírázni a parlagfű, csak a májusi esők 
után lett elegendő nedvesség a számára. Akkor 
viszont tömegesen jelent meg ez az erősen al-
lergizáló gyomnövény, ami ellen mindenkinek 
kötelező a védekezés. Az a cél, hogy még a virág-
bimbók kialakulása előtt elpusztítsuk a növényt. 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 

Kamara szerint ugyanakkor kerülni kell a talaj 
fölösleges bolygatását, kiskertben kézi gyom-
lálással vagy sekély saraboló kapálással szaba-
duljunk meg tőle. A csapadék hatására a fűfélék 
is szárba indultak, aminek köszönhetően jelen-
tősen megnőtt a gyomelnyomó képességük, 
amit a többszöri nyírással, kaszálással, illetve 
tápanyag-utánpótlással tovább javíthatunk.

Kútbejelentés meghosszabbítva

Irtsuk a parlagfüvet!

Július elsejéig lehet nevezni a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség által kiírt Virágos balkonok, 
virágos kertek versenyre. Idén a vírushelyzet 
miatt nem az önkormányzatoknak, hanem a 
lakosságnak szólt a felhívás, hogy minél szebb, 
virágosabb környezetet teremtsenek. Pályázni 
2020. május 15. napján, vagy azt követően 
készült, a dísznövényeket, fűszernövényeket, 
zöldségeket, gyümölcstermő növényeket 
kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató bal-
konkerti/előkerti fotókkal, és egy maximum 
400 karakteres leírással lehet a legvirágosabb 
balkon és a legvirágosabb kert kategóriában, 
a Virágos Magyarország Környezetszépítő Ver-
seny honlapján. 

A legjobb pályázók értékes kertészeti utal-
ványt kapnak. Kategóriánként az első 3 legvi-

rágosabb balkont és előkertet, valamint 7-7 to-
vábbi pályázatot díjaznak majd, továbbá egyedi, 
tematikus díjakat is kiosztanak a különleges 
pályaműveket beküldők között. A szakmai zsűri 
döntése mellett közönségszavazás is lesz.

Virágos Magyarország verseny

Székesfehérvár korábban sikerrel vett részt a versenyen


