
Júniusi teendők a kertben (1. rész)

Beköszöntött az első nyári hónapunk, a június, amikor is munkánk gyümölcsét szó szerint le

tudjuk  szüretelni,  hiszen az  egyik  legkedvesebb gyümölcsünk,  a  szamóca  érése megkezdődött.  A

piacokon már májusban is lehetett szamócát kapni, viszont az többnyire külföldi termék volt vagy

itthoni fóliasátorban nevelt növények termése. A szabadföldben termesztett szamócák szüretelése

június hónapra tehető, viszont az érési idejük a fajtától függ. Mire kell odafigyelni a szüreteléskor? A

gyümölcs szedésekor ügyeljünk arra, hogy mindig kocsányostól szedjük azt le, mivel az egyéként is

puha  gyümölcs  így  nagyon  könnyen  rothadásnak  tud  indulni.  Lehetőség  szerint  minden  nap

pásztázzuk  át  a  szamócabokrokat  és  szedjük  le  az  érett  gyümölcsöket.  Az  érett,  vagy  túlérett

szamócák semmiképpen se maradjanak a növényeken, mivel a szürkepenész könnyedén károsíthatja

őket és át is terjedhet egyik gyümölcsről a másikra. Amikor a szürkepenész már megjelent, sajnos

kémiai növényvédelmet nem tudunk alkalmazni, mivel be kell tartanunk az egészségügyi várakozási

időt.  

A szüret befejeztével se feledkezzünk meg a növények ápolásáról.  Öntözéssel,  tápoldatozással és

beteg levelek eltávolításával tudjuk őket kondicionálni a következő évre.

A szőlőskertekben is  megnövekedett  a  munkák  száma a  júniusi  hónapra,  ekkorra  tehető

ugyanis  a  szőlő  hajtásválogatása.  A  szőlőtermesztők  körében kiemelt  fontosságú e  feladatnak  az

elvégzése.  A  hajtásválogatásnak  az  egyik  kulcsfontosságú  szerepe,  hogy  a  lombozat  minél

szellősebben legyen kialakítva. Ezt úgy tudjuk elérni, ha a felesleges – pl.: fürttel nem rendelkező –

zöldhajtásokat kitördeljük, ezáltal a szőlőnövény lombfelületét jobban átjárja a levegő; a hajnali pára,

vagy az esőzések könnyebben fel tudnak róla száradni, a későbbiekben pedig a fürtök fejlődésében

lesz  majd nagy szerepe.  Kémiai  növényvédelem szempontjából  is  fontos  a hajtások kiválogatása,

hiszen így jobban átjárja a lombozatot a növényvédőszer és a ritkításoknak köszönhetően kevesebb

permetszert kell kijuttatnunk, aminek környezetvédelmi jelentősége (kisebb környezeti terhelés) és

mindezek mellett tápanyag megtakarítási hordereje is van. A csapadékos, meleg időjárás nem csak a

kórokozóknak kedvez, hanem a gyomok elszaporodásának is. A gyomok szabályozásának több módja

is lehetséges, az egyik legelterjedtebb a sorok közötti kaszálás. A kaszálási munkák elvégzésében nagy

segítségünkre lehet az Oleo-Mac BC 400 T típusú professzionális fűkasza, amely előtt nem akadály a

gyomok levágása. Ez a modell az intenzív zöldfelületek karbantartására is alkalmas, megbirkózik a

sövények, bokrok és aljnövényzet tisztításával  is.  A nyári zöldmunka nem csak a szőlőterületeken

adódik,  hanem a gyümölcsöskertekben is.  A  gyümölcsfák  tövéből  előtörő sarjhajtásokat  időszerű

ebben  a  hónapban  eltávolítani.  Ezt  a  műveletet  fontos  elvégezni,  mivel  ezek  a  nem  kívánatos



hajtások  rengeteg  tápanyagot  elvesznek  a  gyümölcsfától.  Ezeket  a  gyökérsarjakat  soha  ne  a

földfelszín felett vágjuk vissza, hanem ássunk le addig ahonnan erednek és ott tőből metsszük vissza.

Abban az esetben, ha a talajszint fölött vágjuk vissza ezeket a hajtásokat, akkor akár dupla annyi új

gyökérsarj  is  kifejlődhet  a  felszín  felett  visszavágott  hajtásból.  A  gyümölcsfák  nyári  metszését  is

elkezdhetjük ebben a hónapban. A csonthéjasoknál a gyümölcskötés nélküli hajtásokat – ezek olyan

hajtások, amelyeken nem ment végbe a virágok megtermékenyülése, vagy fagykár következtében

azok lehullottak – erős metszéssel vágjuk vissza. Itt is alkalmazhatunk hajtásválogatást és ezzel az

idősebb fák fiatalítását is el tudjuk végezni. Az almatermésűeknél is válogassuk át az új hajtásokat és

a  nem  oda  illőket  távolítsuk  el.  A  gyümölcsfáknál  is  legyen  minél  szellősebb  a  lombkorona,  ez

növényvédelmi szempontból és a gyümölcsérési folyamatoknál kiemelkedő szerepű.

A második júniusi rovatunkban szó lesz az aktuális növényvédelmi teendőkről, a növények

öntözéséről, tápoldatozásáról és a talajmegmunkálásról.
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