
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

A bőség hava

A nyár utolsó hónapja bővelkedik tennivalókban és fi-
nomságokban. Még kiváló szomjoltó a görögdinnye, 

érik a szilva, az őszibarack, a korai alma- 
és körtefajták, ontják a termést 

a paradicsomtövek, szed-
hetjük a csemegeszőlőt… 

Van tehát mit leszedni 
és gondosan elkészítve 
eltenni a téli hónapokra. 

Ehhez ad tanácsokat a 
bio termesztés rovatunk.
A szüret után se feledkez-

zünk meg azonban a növényeink-
ről, a fáknak még tápanyagokra van szükségük ahhoz, 
hogy jól fölkészüljenek a télre, feltöltsék raktáraikat, bár 
a következő évi rügyek a legtöbb fajnál már kialakultak 
augusztusra. Ha nem akarjuk, hogy túl erős legyen a kö-
vetkező évi növekedés, még metszhetünk is, érdemes 
eltávolítani a sűrítő elágazásokat és finoman visszavág-
ni az ágakat. A gyümölcsös bővítéséhez pedig különle-
ges, sárga és fehér termést adó fajták bemutatásával 
igyekszünk kedvet támasztani olvasóinkban.

Ilyenkor van az évelők tőosztásának ideje is, többek 
közt a nagyon mutatós, de meglehetősen borsos árú 
díszfüveket is szaporíthatjuk ily módon. A különféle ter-
metű és színű díszfüveket és igényeiket is bemutatjuk 
és tanácsot adunk társításukhoz, elhelyezésükhöz.

Kertbaráti üdvözlettel,

főszerkesztő
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