9

KERT

10

A nagy hőség a legtöbb pázsitot általában
megviseli. Alapvető probléma a mélyre vágott
fű, ugyanis a kánikulában 5-10 cm közötti
magasságban kell tartani a gyepet, hogy
elkerülhessük a nap perzselő hatásának káros
következményeit. A gombabetegségek is
ilyenkor támadnak a legintenzívebben, mert a
meleg és az öntözés ideális feltételeket biztosít
a szaporodásukhoz.
A gombafertőzés felismerése az első feladat
ebben az esetben. Először foltokban sárgulni
kezd a fű. Sokan az gondolják, hogy víz- vagy
tápanyaghiány. A kör alakú, növekvő foltosodás
a betegség jele. Amennyiben elmulasztjuk a
védekezést, erősen terjed, sőt a pázsit beteg
része szürkésfeketére színeződik, és elpusztulhat a fű. Kétféle permetszerrel érhetünk el jó
eredményt. Ezek a felszívódó hatású Bumper
vagy a kontakt Dithane. A jobb hatás eléréséért
a fűvágás előtt permetezzünk, de csak száraz
időben, és legalább 24 órán keresztül ne
öntözzünk! A fűnyírás a következő feladat,
majd a szellőztetés. Az elszáradt növényi
részeket így tudjuk eltávolítani. A munka
végeztével sterilizáljuk a gépet, nehogy akaratlanul tovább terjesszük a fertőzést. A fű
felerősítésére ajánlott azonnal oldódó, nagy
nitrogéntartalmú
műtrágya
kijuttatása.
Legjobb, ha mikroelemeket is tartalmaz (pl.
Micramid). Végezetül erősen öntözzük be a
gyepet minimum 20l/m2 víz kijuttatásával.
A fent leírt műveleteket a nem gombafertőzött
pázsitokon is érdemes elvégezni a permetezés
kivételével, még akkor is, ha tavasszal
hosszúhatású műtrágyát juttattunk ki.
Gyepünk meghálálja.
A másik komoly gond a gyomosodás. Az olyan

pázsitok, melyeket nem véd árnyék a nap erős
sugaraitól, jobban legyengülnek, ezért gyomosodni kezdenek. Főleg a talpas muhar okoz
problémát. Elterülő tarackhoz hasonló, de
vastagabb levélzetű gaz. Egynyári, tehát télen
elpusztul, de nagyon gyorsan felmagzik, ezért,
ha megjelenik a fűben, azonnal távolítsuk el
mechanikus úton, azaz húzkodjuk ki! Erős
elterjedés esetén vegyszeres gyomirtással
tudunk védekezni ellene.
Akinek nincsen automata öntözőrendszere, a

leghatékonyabban úgy locsolhat, ha egy héten
legalább két alkalommal minimum 20 l/m2
vizet juttat ki, így áztatva be a pázsitot. A többi
napon elegendő 3-5 l/m2. A közhiedelemmel
ellentétben a füvet napközben is öntözhetjük,
sőt kimondottan jótékony hatású egy-egy
frissítő locsolás.
Forrás: edenkert.hu
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Veteményeskert
A május sokak számára az egyik legszebb
hónap az évből. A természet ilyenkor már
zöldbe és virágba borult, és a fagyos időnek is
általában búcsút inthetünk. A fagyosszentek
után kiültethető minden növény, köztük a
fagyra érzékeny tök, kukorica, dinnye, stb. A
paradicsomot, az uborkát, a paprikát és a
melegigényes zöldségeket óvjuk a hidegtől és
a sok esőtől (pl. fóliasátor). A betakarított
zöldségek helyébe mindig megfelelő zöldség
kerüljön (a karalábé után nem kerülhet semmilyen káposztaféle). Meleg, száraz időben
intenzív öntözés szükséges. Gyomláljuk és
kapáljuk az ágyást. A mulcs (fűkaszálék vagy
mulcsfólia) megakadályozza, hogy kiszáradjon
a talaj, a kártevők ellen kizárólag növényi
anyagokkal védekezzünk. Távolítsuk el a
paradicsom oldalhajtásait és futtassuk karóra.
A kúszónövényeket takarjuk le nagy
befőttesüveggel (uborka, dinnye stb.) Az
üvegházat és a melegágyat szellőztessük és
árnyékoljuk.
Júniusban javítsuk a talaj vízellátását (pl.
süllyesszünk agyagcserepeket a földbe a
paradicsomtövek mellett), fontos, hogy
gyűjtsünk esővizet, készítsünk saját kutat vagy
vízgyűjtő helyeket. Miután betakarítottuk a

salátát, a karalábét, a retket, vessünk a
megfelelő növényeket a helyükre. Az új
növények ültetése előtt javítsuk a talajt
trágyázással. A cukkinit lehetőleg még
zsengén, a babot pedig folyamatosan szedjük
le. A haszonnövényeket védjük az esőtől és a
hideg víztől (paradicsom, uborka, paprika stb.).
A kártevők ellen természetes növényvédelemmel védekezzünk (pl. a csigák ellen állítsunk
kerítést). A zöldtrágyaoldat csodát tesz a
növényekkel (pl. a zsurlókivonat gombabetegségre is kiváló). A fűszernövényeket virágzásig
rendszeresen „szüreteljük".
Forrás: edenkert.hu

