
26

DÍSZKERT

Cserepes növényeink locsolásánál figyeljünk 
oda, ha túl sok a locsolóvíz. Ha a tálkában ma-

rad, majd felforrósodik, az akár a gyökerek pusz-
tulását is okozhatja. Ez a nagyon meleg, 37-40 °C 
nemcsak minket visel meg, de a növényeinket is. 
Nagyon sok növény levele megég, régi, termetes 
növényeink, amik már évek óta a kertünk díszei, 
a lég- és talajszárazságtól szenvednek. Ha ezt lát-
juk, és segíteni szeretnénk, akkor úgy számoljunk, 
hogy egy nagyobb fának, bokornak, örökzöldek-
nek legalább 60-80 liter vizet adjunk egy-egy 

locsolás alkalmával. Erre a legjobb módszer egy 
néhány lyukkal ellátott 50-100 literes műanyag 
hordó, amit felengedünk vízzel, és a növény mellé 
teszünk. Fáknál a lombozat csurgójához rakjuk és 
hagyjuk, hogy szépen lassan kiszivárogjon belőle 
a víz. Azután áttehetjük egy másik növényhez. Az 
így kijuttatott víz szépen lassan és mélyre szívódik 
be, így tovább szolgáltat víz- és tápanyagfelvételi 
lehetőséget növényeink számára.

A víz mellett fontos a tápanyag pótlása is, a 
rendszeresen öntözött növényeknél minden har-

Mire figyeljünk a forróságban?
A NAGY MELEG IDŐSZAKOKAT HEVES ZIVATAROK TARKÍTJÁK, ENNEK ELLENÉRE MOST IS A 
LEGFŐBB FELADAT A KERTBEN A LOCSOLÁS ÉS A MEGFELELŐ TÁPANYAGELLÁTÁS. A KERTI TÓ 
VIZÉT IS PÓTOLNI KELL IDŐRŐL IDŐRE, ÉS ÁRNYÉKOLÁSSAL ÓVNI A TÚLMELEGEDÉSTŐL.
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madik-negyedik locsoláskor adjunk tápoldatot. 
Ilyenkor a kálium utánpótlása a legfontosabb, 
mert nagyban hozzájárul a növények hőtűrésé-
hez, ugyanis a káliumfelvétellel javul a növények 
stressztűrő képessége. Egy magas káliumtartal-
mú gyeptrágyával sokkal zöldebb és szárazságot/
meleget is jobban elviselő gyepfelületet tudunk 
elérni. Arra azonban nagyon figyeljünk, hogy trá-
gyázás után rendszeresen öntözzünk, különben 
a műtrágyák akár ki is égethetik a füvünket.

Aki az idén szép zöld gyepet akar, öntözheti 
bőven. Van olyan hely, ahol a vízmérő szerint 
június végéig annyi vizet locsoltak ki eddig, 
mint 2020-ban az egész szezonban. Ha csak 
gyepet öntözünk, azt is a legjobb korán reggel 
vagy a dél előtti órákban tenni, inkább nagyobb 
vízadaggal, heti 1-2 napot kihagyva. Ha naponta 
vagy naponta többször locsoljuk a gyepet, gom-
bás fertőzések jelennek meg, amik ellen nehéz, 
vagy csak gombaölő szerek felhasználásával tu-
dunk védekezni.

Kevesen gondolnák, de egy agyonlocsolt 
gyep akár szúnyogkeltető is lehet, és ott nincse-
nek aranyhalak, amik elfogyasztanák őket.

A kerti tavakból is hatalmas a párolgás, így he-
tente akár többször is gondoskodjunk a víz után-

pótlásáról. Ebben a melegben nagyon figyeljünk 
a víz keringetésére, valamint megfelelő árnyé-
kolására. Ha nem tudjuk a vízen úszó levélzettel 
(tavirózsa, békatutaj) lefedni a felszínt, akkor akár 
még egy leszúrt napernyő is jó szolgálatot tesz, 
mert ha egy kisebb tó vize nagyon felmelegszik, 
felgyorsul a zöld algák szaporodása. Algásodás 
esetén az első megoldás egy vízcsere legyen, 
és ha ez nem segít, akkor kezdjünk el használni 
algaölő szereket, nagyon figyelve a gyártó által 
javasolt hígítási arányra.

Folyamatosan távolítsuk el a tó felszínén 
úszó, lebegő, elszáradt növényi részeket. A ha-
lainkat is óvatosan etessük, mert ha ilyen me-
legben túladagoljuk a tápot, akkor a fehérjétől 
nagyon könnyen „felforr” a vizünk, ami akár a 
halak pusztulását is okozhatja. A jó haletetés az, 
amikor annyi tápot adunk, amit 3-4 perc alatt el 
is fogyasztanak. 

Augusztus végétől remélhetőleg kicsit hűvö-
sebb időszakok következnek, és megkezdhetjük 
az örökzöldek, fenyőfélék metszését, nyírását is. 
A szépen, jól megnyírt sövény alja szélesebb, a 

teteje felé keskenyedő, mert így elegendő fény 
jut mindenhová. Ha a sövényből pár ág kitör, azt 
érdemes metszőollóval a kívánt felület alatt 4-5 
cm-rel visszavágni. A tűlevelű növényeket inkább 

A tó víztükrét próbáljuk árnyékolni, nehogy túlmelegedjen

Annyi tápot adjunk a halaknak, amennyit néhány perc alatt 
megesznek
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metszőollóval vágjuk vissza, szebb és gyorsab-
ban gyógyul a metszfelület. Nem égnek meg a 
sövényeink, ha nem a legerősebb napsugárzás-
ban vágjuk vissza őket.

Lombos levelű dísznövények (korallberke-
nye, örökzöld babér) metszéséhez is inkább met-
szőollót vagy sövényvágó ollót használjunk, mert 
a sövényvágó gép nagyon széttépi a leveleiket.  
A sövényvágó gép pengéit használat előtt tisz-

títsuk és élezzük meg. Legjobb, ha egy próba-
nyírást végzünk, mielőtt nekiugrunk a sövény-
nek, mert nincs annál rondább látvány, mint 
amikor a gép széttépi, roncsolja a növények 
levelét, szárát.

Sövénynyírást követően egy alapos locsolás 
segíti a gyors regenerálódást. Az új növények te-
lepítésével inkább várjuk meg a szeptemberi hű-
vösebb napokat. A helyüket már előkészíthetjük 
a talaj felásásával, szerves anyag (érett istállótrá-
gya, érett komposzt) bedolgozásával. Az így elő-
készített talajba csak akkora gödör kell, amekko-
ra az ültetendő növény cserepe vagy földlabdája.

Árnyékolás növénnyel

Légkondi helyett a ház árnyékolására az 
1970-es, '80-as években volt divat a há-
zak falát befuttatni vadszőlővel vagy bo-
rostyánnal. Sokan tévesen hiszik ezekről 
a növényekről, hogy leszedik a vakolatot 
és megrepesztik a ház falát. Éppen ellen-
kezőleg, kiszívják a falból/vakolatból a 
nedvességet és a leveleik átfedése miatt 
még árnyékolják is azt, így nem engedik 
fölmelegedni, sőt a párologtatásukkal 
csökkentik a hőmérsékletet is. Egy tő bo-
rostyán 8-10 m2 felületet tud benőni 3-4 
éves korától, a vadszőlők 6-8 m2-t boríta-
nak be a 2-3. évtől. 

A gyepet nagyobb adagokkal, heti egy-két nap kihagyással 
locsoljuk

Lomblevelű sövényt inkább ollóval  metsszünk


