
Augusztusi teendők a kertben (2. rész)

Az  elmúlt  hetekben-hónapokban  sajnos  csak  minimális  csapadék  hullott  hazánkban,  így

nekünk kell besegítenünk, hogy növényeink átvészeljék ezt a számukra nehéz, aszályos időszakot. A

gyümölcs  –  és  díszfák  öntözésekor  figyeljünk  arra,  hogy  azok  törzse  és  a  talaj  találkozásánál

alakítsunk  ki  körben  egy  tányér  alakú  mélyedést,  amit  napi  rendszerességgel  töltsünk  fel

öntözővízzel.  Így  megvédhetjük  a  fákat  a  kiszáradástól,  főként  azokat,  amelyeket  idei  évben

ültetettünk.  

Véleményem  szerint  a  nyár  egyik  legközkedveltebb  gyümölcse  a  szamóca.  Ennek  a

növénynek  a  telepítését  is  augusztusban  ajánlatos  elvégezni.  A  telepítés  előtt  egy  nagyobb

mennyiségű szerves trágyát, komposztot juttassunk ki a kívánt területre, majd alaposan dolgozzuk

bele  a  talajba.  A  szamóca  ültetésére  legalkalmasabb a  morzsás,  porhanyós,  tápanyagban gazdag

termőtalaj.  Ehhez  a  talajszerkezeti  forma  eléréséhez  ajánlanám  a  Bertolini  BT  401  S  típusú

kultivátorgépet, amelyet kimondottan kiskert tulajdonosoknak terveztek. Nagyon könnyen indítható

és  karbantartható  gépről  beszélünk,  amellyel  a  ház  körüli  munkálatokat  gond  nélkül  el  tudjuk

végezni. A talajmegmunkálást követően terítsük le az adott területet geotextíliával – amennyiben

nincs,  akkor helyettesíthetjük fekete színű fóliával  is  – és ennek az oldalait,  sarkait rögzítsük le a

talajba. Számos előnye van ennek a talajtakaró módszer alkalmazásának: a vízkészlet nehezebben

párolog el a talajból; gyomosodás ellen nagyon hatékony; védi a gyümölcsöt a szennyeződéstől. A

leterített takarófóliára akkora lyukakat készítsünk, amelybe bele tudjuk ültetni a szamócatöveket.

Ezek  a  mélyedések  minden  irányban  30-40  cm-re  legyenek  egymástól,  így  a  palántáknak  lesz

elegendő  helyük  a  kifejlődésre.  Az  ültetést  követően  alaposan  öntözzük  be  növényeket  és

rendszeresen ismételjük meg. Az augusztusban telepített szamócapalánták már a következő évben

gyümölccsel jutalmazzák meg a szorgos kertbarátokat. 

A  veteményeskertünkön  kívül  a  dísznövénykertünkben  is  el  kell  végezni  a  fenntartási

munkálatokat. Az öntözésen kívül a másik legfontosabb elvégzendő feladat a gyomlálás. Augusztusra

már a gyomnövények többsége kifejlett állapotban van és magjaikat is a nyár utolsó havában érlelik.

Ahhoz, hogy a gyomnövényeket megakadályozzuk a magképzésben, még virágzás előtt távolítsuk el

őket a kertünk talajából. Kézi kapálással mindez könnyen megoldható. Az elnyílott dísznövények –

árnyékliliom, kánna, rézvirág – virágait is vágjuk le. Ezt a műveletet ne csak az esztétikai szempont

miatt végezzük el, hiszen növényvédelmi jelentősége is van. Az elszáradt virágokban számos kártevő

és kórokozó tud megtelepedni, amelyek képesek az adott növény életfolyamatait befolyásolni. 

A  „Kertészeti  teendők”  sorozatunk  ezúton  a  végéhez  ért.  Remélem,  hogy  számos

kertbarátnak  tudtam  segíteni  az  elmúlt  egy  esztendőben  a  tanácsaimmal.  Szeptembertől  egy  új

rovattal jelentkezünk… Reméljük továbbra is velünk tartanak!
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