
Júliusi teendők a kertben (2. rész)

Júliusra  már az  idényzöldségek egy  része letermett,  viszont  van egy  jó  hírem, a többségét

másodvetésben újra lehet vetni ebben a hónapban. Ami nagyon fontos a másodvetésű zöldségeknél,

hogy  a  megfelelő  fajtát  válasszuk  ki.  Mindig  rövidebb tenyészidejű,  kánikulát  és  az  őszi  lehűlést

elviselő variánsokat helyezzük előtérbe. A vetés előtt érdemes a talajt kondicionálni humusszal, érett

istállótrágyával, kötöttebb talajok esetében lazításképpen homokot adagoljunk hozzá. Ezt követően

ássuk fel a talajt, majd kellőképpen dolgozzuk át, hogy a megfelelő magágy álljon a rendelkezésünkre.

Amennyiben nagyobb területről van szó, akkor célszerű a gépi megmunkálást alkalmazni. A Bertolini

BT 155-ös típusú kompakt motoros kapálógépe kimondottan a veteményeskertekre lett tervezve,

amellyel egyszerűen elő tudjuk készíteni a talajt a veteményezésre, palántázásra. A levélzöldségek

közül a sóskát – amely évelő – és a spenótot érdemes vetni, a salátaféléket pl.: fejes- és a fodros

saláta) pedig palántázzuk. A káposztafélék közül a fejes-, vörös- és a kelkáposztát szintén palántaként

ültessük, viszont a fagytűrő fodros káposztát magról is tudjuk nevelni. A fodros káposzta nem csak

táplálékként szolgál, hanem a téli időszakban díszíti  a kertünket is. Másodvetésre alkalmas még a

zöldbab és az uborka is. Mindkét növény nagyon vízigényes a kelés és a termésfejlődés időszakában,

úgyhogy olyan helyre vessük a magokat, ahol biztosan el tudjuk látni a megfelelő vízmennyiséggel. Ne

felejtsük el a növényeket kb. kéthetente tápoldatozni, meg fogják hálálni nekünk a törődést.

A gyógy- és fűszernövények betakarítási szezonja is elkezdődött. A levendula, menta, citromfű

és  a  bazsalikom  fajtákat  már  be  lehet  gyűjteni.  A  levendula,  citromfű  és  a  menta  illóanyagait

szárítással  tudjuk  megőrizni,  a  bazsalikomot  frissen  fogyasztva  célszerű  felhasználni.  Manapság

elterjedt a friss fűszernövények fagyasztással történő tartósítása is. A betakarítás mindig a virágzás

előtt történjen meg – kivéve a levendula, mivel ezt a növényt a virágjáért termesztjük – mivel ekkor

még  intenzívebb  aromákkal  rendelkezik  a  növény.  A  virágzás  és  a  magképzés  rengeteg  energia

felhasználással  jár,  ekkor  a  növény  ezekre  a  folyamatokra  összpontosít,  nem  pedig  az  illóolajok

képzésére. Az aromás növények szárítása mindig szellős helyen történjen (pl.:  padlás)  és soha ne

tegyük ki őket a tűző napra. Abban az esetben, ha megfelelően kiszáradtak a növényeink, akkor én

papírzacskóban, vagy csavarzáras befőttes üvegben tárolom őket. Az őszi-téli hónapokban kiváló tea

készíthető belőlük. 

A nyár folyamán a dísznövénykertünkről se feledkezzünk meg! Ekkor a legfontosabb teendőnk

a növények öntözése. Ügyeljünk a kijuttatott vízmennyiségre, hiszen a túlzásba vitt öntözés károkat

okozhat a növényekben (pl.: a gyökerek megfulladhatnak, ami a növény pusztulásához vezethet). Az

öntözővízhez  adagolhatunk  tápoldatot  is,  hogy  a  dísznövényeink  erőteljesebben  pompázzanak  a

kertünkben. A fővirágzásban elnyílott rózsáinkat metsszük vissza és a beteg vesszőket is távolítsuk el



a növényről.  Amennyiben szükséges,  védekezzünk a lisztharmat és a diplokarponos levélfoltosság

ellen kémiai beavatkozással.

 Manapság nagyon elterjedtek a házi kertekben a dáliák. Ezeknek a növényeknek a virágzási

ideje júliusra tehető és ebben a periódusban több öntözésre van szükségük. Az öntözés során ne

kerüljön víz a levelekre, mivel a dáliák fogékonyak a lisztharmatra, ami így könnyebben meg tudja

őket  fertőzni.  A  díszkertünkben a  gyomlálási  munkálatokat  időben  végezzük  és  a  körülötte  lévő

gyepfelületet pedig rendszeresen tartsuk karban, hiszen az ápolt  kert  egyben a tulajdonosának a

lelkét is tükrözi.

Az  augusztusi  kertészeti  rovatunkban  a  zöldségek  és  gyümölcsök  szüreteléséről,

előkészületükről,  tárolásáról;  a  gyümölcsösökben és  a  szőlőskertekben elvégzendő munkálatokról

fogok beszámolni.
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