
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Szüretelünk

Izgalmas hónap a szeptember, leshetjük, mikor kell le-
szedni a szőlőt, almát, körtét és készülhetünk a követ-
kező évre. 
A szüreti idő meghatározása az utóérő gyümölcsöknél 

lényeges, mert ha korán sze-
dünk, később sem lesz jóízű 

a gyümölcs, és gyors apa-
dásnak indul a tárolóban. 
A késői szüret ugyancsak 
rossz tárolhatósághoz ve-

zet, a hús gyorsan puhul, 
barnul, savai elvesznek, a 

gyümölcs íze nem harmoni-
kus. Az éghajlatváltozás kihat erre a 

munkára is, mert ha nem hűlnek le az éjszakák az érési 
időszakban, rosszabbul színeződnek a gyümölcsök, és 
nem vesszük észre, hogy már készek a szedésre. Elsősor-
ban az almánál tudjuk követni az érést az alapszín vál-
tozásának megfigyelésével. A szürethez és a tároláshoz 
adunk tanácsokat Biokert rovatunkban.
Hamarosan itt a telepítési idény, aki sövény ültetését ter-
vezni, már most gondolja át, milyen növényeket választ. 
Bár egész évben lehet konténeres növényeket ültetni, 
egy szép, tömött sövényhez sok tövet kell beszerezni. 
Szabad gyökerű szaporítóanyagból jóval olcsóbban 
kihozható tehát a beruházásunk, az pedig a következő 
hónapokban lesz elérhető. 
Színes lombú fák és bokrok ismertetésével tudunk hoz-
zájárulni a döntésükhöz.
Jó tervezgetést!
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