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Most a díszkertben a legfontosabb munka az 
öntözés, a víz és az abban oldott tápanyagok 

kijuttatása a növényeink számára. De jön a kér-
dés, mikor és hogyan locsoljunk, hogy az a leg-
jobb legyen a növényeink számára? A legjobb 
a kora reggeli órákban elvégezni a locsolást, 
mert akkor még a talaj, a környezet is hűvösebb, 
sőt még harmat is lehet. Ez azért előnyös, mert 
olyankor a növények sokkal jobban felveszik és 
hasznosítják a vizet. Reggelente még a hideg 
kútvíz sem árt annyira.

Ha kicsi a kertünk és van elég eszközünk (hor-
dó, műanyag tartály) a legjobb, ha a már állott 
vízzel locsolunk, ami a dézsás, cserepes vagy bal-
konládás növények számára is kedvezőbb. Főleg 
akkor, ha este is kell locsolnunk, vagy csak akkor 
van időnk rá. Gondoljunk bele, egy barna virág-
láda, amit egész nap tűz a nap, akár 50-60 °C-ra 
 is fölmelegszik, és mi ezt egy átlagos 7-10 °C-os 
kútvízzel, vagy 10-15 °C-os csapvízzel öntözzük 
meg, milyen hősokkot okozunk a növénynek. Az 
sem jó, ha a cserepek vagy dézsák alatti alátéte-

Tombol a nyár, öntözni kell
A SZESZÉLYES TAVASZT MELEG ÉS SZÁRAZ IDŐ VÁLTOTTA FEL. KEVÉS A CSAPADÉK, NAGY A FORRÓSÁG, 
ÉS MÉG AZ UV-SUGÁRZÁS IS NAGYON MAGAS, – EZ NEMCSAK MINKET VISEL MEG, HANEM A 
NÖVÉNYEINK FEJLŐDÉSÉRE IS RÁNYOMJA A BÉLYEGÉT.

NAGYKUTASI VIKTOR
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ket folyamatosan vízzel töltjük fel, mert a felfor-
rósodott edény a vizet is felmelegíti és attól sérül 
vagy elhal a növények gyökérzete.

Edényben nevelt növényeinknél fontos, hogy 
csak akkor locsoljuk, amikor a talaj felszíne az uj-
junk tapintására már száraz. Ha egy-egy cserepes 
növény kiszáradt, lekókadt, maximum 1-2 órára 
állítsuk vízfürdőbe, mert így a növényünk és a ta-
laj is felveszi a vizet. Virágzó növényeinknél min-
den harmadik-negyedik locsolást egészítsünk 
ki tápoldatos öntözéssel, betartva a gyártó által 
előírt hígítási arányokat.

Jó megoldás, ha csepegtetőrendszert épí-
tünk ki, amit akár egy gazdaboltban kapható 
kész rendszer beüzemelésével elérhetünk, vagy 
mi magunk is olcsón készíthetünk, hiszen csak 
egy víztartályra és egy perforált, azaz csepegte-
tőlyukas vagy csepegtetőtestes csőre van hozzá 
szükségünk.

Nyári metszés

Azért a locsolás mellett is van még bőven ten-
nivaló a díszkertben. A kertek királynői, a rózsák 
már ontják virágaikat, sőt az első szálak már el-
virágoztak, ezért távolítsuk el azokat. Legjobb, 
ha az első 5-ös levélnél vágjuk el a szárat, mert 

így gyorsan hozzák a következő virágaikat. Fu-
tórózsáknál elegendő az elvirágzott fejeket eltá-
volítani. Ha műtrágyát használunk a fejlődésük 
megerősítéséhez, azt még a hónap végéig kijut-
tathatjuk.

Ha magasra növő vagy támasztékra szoruló 
virágaink vannak, akkor rendszeresen ellenőriz-
zük a támasztékot, illetve a kötözőanyagok fe-

Gyepek locsolása

Nincs is talán olyan kert, ahol legalább pár 
négyzetméter gyep ne lenne. A fű sem sze-
reti, ha napközben, a legnagyobb melegben 
locsoljuk, inkább a kora reggeli vagy esti idő-
szakban adjuk neki vizet. Ne öntözzük napon-
ta, legalább heti 1-2 napot hagyjuk szárazon, 
mert ha egy gombás betegség fellépne ben-
ne, akkor a folyamatos nedvesen tartás miatt 
akár az egész gyepfelületet károsíthatják. Sőt, 
inkább törekedjünk arra, hogy ritkábban, de 
nagyobb vízadaggal öntözzünk..

A futórózsákról csak az elvirágzott virágfejeket vágjuk le

A cserepes növényeket lehetőleg állott vízzel öntözzük
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szességét. Az utóbbi idők egyre szélsőségesebb 
időjárása miatt érdemes a könnyen korhadó, 
rongálódó fa támasztékokat fémre cserélni.

A fás szárú évelőknél, cserjéknél érdemes a 
talajt levágott fűvel vagy aprított, darált faforgács-
csal 5-7 cm vastagon takarni, így nem szárad ki a 
talaj, nem gyomosodik, és ahogy korhad, a növé-
nyi apríték tápanyaggal szolgálja növényeinket.

Itt van a lombhullató sövények nyírásának is 
az ideje. Előtte érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e 
lakott madárfészek a növényben. Ha van, várjunk 
a munkával a madarak kirepüléséig. A nyírást 
éles szerszámokkal végezzük, és lehetőleg ne a 
legnagyobb forróságban. A frissen telepített sö-
vényeknél a kilógó vagy nagy hajtásokat vágjuk 
csak vissza.

Szobanövények a kertben

Ha a szobanövényeinket kivinnénk a kertbe, bal-
konra, soha ne napos időben tegyük, mert akár 
a lombozat teljes leégését is okozhatja az erős 
napsugárzás.

Most érdemes szaporítani szobanövényein-
ket tőosztással vagy törzsdarabolással és gyöke-
reztetéssel, amihez 25-30 cm-es darabokat vág-
junk a növény törzséből, vízben gyökereztessük 
meg. Így szaporítható a Dieffenbachia, a Dracae-

na, a Ficus elastica, a Monstera (könnyezőpálma), 
a Yucca.

A tavasszal elvirágzott hagymásainkat még 
felszedhetjük, amihez a legjobb ásóvillát hasz-
nálni. A felszedett hagymákat válogassuk szét, és 
az őszi ültetésig tegyük száraz, hűvös helyre.

A kerti tavak, csobogók vize a nagy meleg-
ben nagyon párolog, így folyamatosan gondos-
kodnunk kell az utánpótlásról. Az aranyhalak 
kedvenc csemegéje a szúnyoglárva, úgyhogy ne 
féljünk attól, hogy a tavunk szúnyogkeltető lesz.

Figyeljünk rá, hogy a melegbe sokkal köny-
nyebb túletetni a halainkat, aminek következ-
ménye, hogy káros folyamatok indulnak be, amit 
aztán nagyon nehéz megállítani, ezért inkább 
előzzük meg. Ezekben a meleg napokban ne 
kezdjünk neki a tó takarításához, mert a vízinö-
vények nagyon hamar megéghetnek, vagy el is 
pusztulhatnak.Tőosztással szaporíthatjuk az évelőket

Nagy termetű szobanövényeinket a törzs földarabolásával 
tudjuk szaporítani
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A vegyszeres védekezést programszerűen és 
megelőző jelleggel kell végeznünk, mert ha 
megjelentek a tünetek, akkor már elkéstünk. 
A kora tavaszi lemosó permetezések és a vi-
rágzáskori védelem létfontosságú a megfelelő 
gyümölcsvédelemhez. A virágzáson már túl 
vagyunk, de figyeljünk oda, hogy a korán meg-
jelenő tünetek jelzik a kórokozó jelenlétét. A 
gyümölcsöt támadó monília mechanikai sé-
rüléseken keresztül (rovarrágás, szélsőséges 
időjárás okozta sérülések) képes a gyümölcsöt 
támadni, ezért viharok után, amint lehet, per-
metezzünk.

A cseresznye fogékonyabb a gyümölcsöt 
támadó moníliára, míg a meggyet inkább a 
virágmonília támadja. Ha az időjárás virágzás 
után párás, csapadékos, a fertőzés kialakulá-
sához még mindig megfelelőek a körülmények. 
Ebben az esetben a Topas (5 ml/10 l permetlé) 
alkalmazása megakadályozhatja, hogy a moní-
lia problémát okozzon. A gyümölcsöt támadó 

monília ellen később a Switch (8 g/10 l per-
metlé) használata adhat megfelelő védelmet.

Őszi- és kajszibarack esetén a Topas  
(3 ml/10 l permetlé) ideális választás nemcsak 
a monília, de a levéllikacsosodás elleni haté-
konysága miatt is. A gyümölcsmonília ellen a 
későbbi időszakban a Switch (10 g/10 l per-
metlé) alkalmazását javasoljuk. 

Almatermésűek esetén előfordulhat, hogy 
nem is látjuk a tüneteket a szüretkor, de a tá-
rolás alatt a monília szintén károsíthatja az al-
mát. A szüret előtt érdemes a tárolásra szánt 
almát még egyszer lepermetezni Switch-csel 
(8 g/10 l permetlé), hiszen rövid várakozási 
idejének (3 nap) köszönhetően gyorsan és na-
gyobb biztonsággal betárolható a termés.

Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy 
moníliás betegség sok gyümölcsfajt támadhat 
meg. Ellene leghatékonyabban megelőző jelleg-
gel tudunk védekezni, hogy egészséges gyü-
mölcsöt szüretelhessünk a szezon végén.

Monília almában és csonthéjasokban

A moníliás betegséget több kórokozó fertőzése is kiváltja; az ellene való védekezés több 
összetevőből áll. Beszéljünk akár csak egy-két fáról, vagy ültetvényi méretekről, fontos, 
hogy odafigyeljünk néhány alapvető kérdésre. Ne ültessünk mély fekvésű, párás terü-
letre, figyeljünk oda, hogy lombozat mindig szellős, levegővel jól átjárható legyen. Ha 
a virágot fertőző monília megjelent, a fákról mechanikusan el kell távolítanunk a beteg 
részeket, és lehetőség szerint gyűjtsük össze az összes „gyümölcsmúmiát”, hogy ne ma-
radjon a betegségnek fertőzési forrása a következő évben.


