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A paradicsom, a paprika és a kabakosok még 
szépen teremnek, de melléjük már vethet-

jük a télire szánt salátákat, téli retket, rukkolát, 
leveleskelt, áttelelő hagymát. A vetést követően 
hasznunkra válik, ha letakarjuk a sort fátyolfóli-
ával, hogy megakadályozzuk az őszi gyökérkár-
tevők invázióját. Szeptemberben és októberben 
akár több generációban támad a hagymalégy, 
káposztalégy, majd lárváik járatokat rágnak a 
gyökerekbe. Hagymalégy kártétele esetén szed-

jük fel az egész sort, a termést tegyük egy sze-
meteszsákba. A lárvák kimásznak a növényből 
és elpusztulnak, a kicsit szépséghibás, de saját 
termesztésű és vegyszermentes hagymafejeket 
pedig ezt követően gond nélkül felhasználhat-
juk. Ha a hagymánk egészséges, akkor szárának 
ledőlése után már ne öntözzük, hanem szedjük 
fel és száraz, szellős helyen szárítsuk pár napig, 
majd készíthetünk belőle mutatós hagymafü-
zért.

Felkészülés a következő hónapokra
RENDSZERINT A NYÁRI MELEG ILYENKOR TOMBOL A LEGINKÁBB, VISZONT ÉRDEMES ELŐRELÁTÓ 
MÓDON MÁR MOST FELKÉSZÍTENI KERTÜNKET ÉS KAMRÁNKAT A HIDEGEBB HÓNAPOKRA. A 
SZÁRAZSÁG OKOZTA STRESSZHATÁS ÉS A RENDSZERINT FELLÉPŐ NÖVÉNYVÉDELMI PROBLÉMÁK 
MIATT KULCSFONTOSSÁGÚ A NÖVÉNYEK JÓ KONDÍCIÓJÁNAK MEGŐRZÉSE.

HORVÁTH ANETT
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Egészen augusztus végéig van lehetőség 
a szamócatövek megújítására és telepítésére. 
Háromévente keressünk napos, védett helyet az 
új palántáknak, ahol előzőleg nem volt még sza-
móca, paradicsom, paprika vagy tojásgyümölcs. 
Vehetünk új folytontermő vagy egyszer termő 

fajtákat kertészeti árudában, de legyökereztethet-
jük a saját töveinken megjelenő indanövényeket 
is. Mivel az ágyás évekig ugyanazon a területen 
marad, készítsük elő alaposan a palánták helyét. 
Négyzetméterenként legalább 5 kg érett kom-
poszttal dúsítsuk a talajt, terítsünk rá fekete fóliát, 
amibe 45 centiméteres távolságokra vágjunk lyu-
kat az ültetőgödröknek. Növényenként adhatunk 

pár evőkanál marhatrágyát, majd tegyünk rá 10 
cm vastagon földet és abba ültessük a palántát 
úgy, hogy a kihajtó levelek a föld fölött legyenek. A 
fekete mulcsfólia ugyan nem a legkörnyezetbará-
tabb anyag, de általa tavasszal könnyen fölmeleg-
szik a talaj, így korábbi és bőségesebb termésre 
lehet számítani. Műanyag helyett használhatunk 
szalmát, fűkaszálékot, gyorskomposztot is a talaj 
takarására. A szamóca védőnövénye a fokhagyma, 
ezért ősszel vagy tavasszal bátran ültessünk belőle 
a sorok mellé.

Augusztus a paradicsom, a paprika és a pad-
lizsán hava, amelyek színpompás termésükkel 
igazi földi paradicsommá változtatják kertünket. 
Most lehet minél többet eltenni belőlük a kam-
rapolcra, de nem muszáj megállni a megszokott 
lecsó, paradicsomlé és savanyúság befőzésénél, 
hanem kísérletezzünk új receptekkel. A paradi-
csomot aszalhatjuk, készíthetünk belőle házi ket-

Gyorsan szedjük föl a vöröshagymát, ha megtámadta a 
hagymalégy

A padlizsánt akkor szedjük, amikor még szép fényes a héja és 
már elég nagyra nőtt

Saját szamócatöveinkről is nevelhetünk palántát az új 
telepítéshez

Nagyon finom az aszalt paradicsom
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chupot, gyümölcscentrifugán préselve eltehetjük 
ivólének, maradékát pedig sűrű mártások alap-
anyagának. Ha a ledarált kápia-, pritamin- vagy 
chilipaprikát sóval tartósítjuk, kiváló adalékanyag 
nélküli ételízesítőt nyerhetünk. Ha a padlizsánt 
parázs fölött rácson vagy sütőben megsütjük, 
majd hámozva, feldarabolva fagyasztóba tesszük, 
később bármikor készíthetünk padlizsánkrémet.

Gyűjtsünk és szárítsunk gilisztaűző varádi-
csot, csalánt és mezei zsurlót a következő évi 
permetezéshez. Papírzacskóba téve száraz, hű-
vös helyen gond nélkül elállnak, és nagyon jó 
hasznát vesszük majd kora tavasszal, palántane-

velés idején, amikor ezek a növények még nem 
hajtanak ki.

A letermett gyümölcsfák koronáját megritkít-
hatjuk, a diófát pedig csak ilyenkor tanácsos met-
szeni. A kártevők, kórokozók aktívak, a fa nedvke-
ringése is erőteljes, ezért fokozottan figyeljünk a 
sebkezelésre. A vágott felületet simítsük le ala-
posan késsel, majd a sebet kenjük be valamilyen 
gyári vagy saját magunk által oltott mészből és 
gyógyteából készített sebkezelő anyaggal.

Növényvédelmi teendők

Augusztusban a nappalok még melegek, de az 
éjjelek már hűvösebbek és párásak, ami kedvez 
a különböző gombabetegségeknek. A lisztharmat 
ilyenkor gyakran megjelenik a növényi hajtáso-
kon, leveleken, ami ellen az egyik bevethető fegy-
ver a 10:1 arányú szódabikarbónás permetezés.

A paradicsom és a burgonya legádázabb 
járványos gombabetegsége a fitoftóra, más 
néven a paradicsomvész vagy burgonyavész. A 
biokertészeti eljárásoknál kiemelkedő szerepe 
van a megelőzésnek, ebben az esetben pedig 
ez az egyetlen járható út. A nyár végi nedves, 
nyirkos időben szokta felütni a fejét a jelenség, 
ami általában napok alatt végez az egész állo-
mánnyal. Szerencsés, ha eleve ellenálló fajtákat 
telepítettünk, ha azonban nem így tettünk, akkor 
folyamatosan ügyeljünk a talaj mulcsozására, és 
locsoláskor csak a töveket öntözzük, a lomboza-
tot soha ne érje víz. A fertőzött leveleket azonnal 
semmisítsük meg a terjedés megakadályozá-
sára. Az első zöld bogyó megjelenésétől alkal-
mazzuk a jól bevált 4 liter vízből és 1 liter tejből 
készített oldat permetezését hetente egyszer. Ad-
junk hozzá csipetnyi rézgálicot, illetve a tapadás 
végett egy evőkanálnyi mosogatószert is. 

Zöldségesünkben, főként a csemegekukori-
cában, paradicsomban és paprikában nagy kárt 
okozhat a gyapottok-bagolylepke. Kézzel is gyé-
ríthetjük, ez azonban nehéz, mert a hernyók ha-

A paradicsomvész ellen bevált a hígított tejes permetezés

A hagyományos befőttek mellett másféle feldolgozásra is 
gondoljunk
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mar belerágják magukat a termésbe, amiről egy 
kerek lyuk árulkodik. A rajzást feromoncsapdával 
észlelhetjük, majd megkezdhetjük a Bacillus 
thuringiensis tartalmú szerekkel (pl. Dipel) való 
védekezést. Használhatunk termésvédő zsákot 

is, ami más kártevők, például a poloska ellen is 
védelmet nyújt.

Nyárutón rakják le a csigák a földbe és a kom-
posztba apró fehér tojásaikat. Ha ezeket időben 
eltávolítjuk, korlátozhatjuk a szaporodásukat.

A szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbo-
nát) olcsó, élelmiszerboltokban beszerezhető 
anyag, ami szerepel az Európai Unió által en-
gedélyezett környezetbarát, növényvédelem-
re is használható „egyszerű anyagok” között. A 
kutatások szerint gombaölő (lisztharmat, vara-
sodás, penészek) és mohairtó hatású, emellett 
hatékony a hangyák, csigák és egyéb földön 
közlekedő kártevők távoltartásában. Ugyan-
akkor lúgos kémhatása miatt csak óvatosan 
szórjuk be vele a talajt, és permetezés előtt 
mindenképpen végezzünk próbakezelést, 
mert a különböző kultúrák eltérően reagál-

nak rá.  Tisztíthatjuk vele a kerti szerszámokat, 
cserepeket, kerti bútorokat, akár a kezünket is.  
A komposzttárolóba szórva enyhíti a kellemet-
len szagokat.
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