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gust. Kui hekk on lõigatud sirgelt
ülevalt alla, võib ta altpoolt hõredaks jääda.
Okaspuuhekiks sobivad elupuu
ja jugapuu rohkem, sest taluvad
lõikamist paremini kui kuusk – erinevalt kuusest tekib neil uusi pungi ka puitunud okstele.

Algab sõda herilastega
Marjade ja puuviljade valmimise ajal
ilmuvad aeda herilased. Nad on küllaltki tüütud elukad, rikuvad saaki ja
nõelavad, kui nende elu segada.
Kuidas peletada herilasi? Hea
vahend, mis tapab lendavaid putukaid, on Biolit Plus. See “herilase aerosool” halvab putuka kohe
tänu suuremale toimeaine hulgale
ja külmetavale efektile.
Aerosoolid võimaldavad hävitada ka herilasepesasid. Pritsige ainet
ühe meetri kauguselt otse pessa ja
kogu pesa pinnale vähemalt viie sekundi jooksul.
Herilasi saab püüda ka spetsiaalse
püünisega. Meie poodides on müügil olnud riputatav püünispurk Wasp
Silva, mis toimib lihtsal põhimõttel:
purgi sisse valatakse peibutuslahus (käärinud mahl või õlu), milles
maiustama tulnud seltskond upub,
kuna ei oska leida väljapääsu.
Kui läheduses on herilasi, siis ärge
vehkige kätega, samuti ärge söö-

Augusti algul on paras aeg pügada okaspuuhekke.

ge, eriti magusat. Kui herilane satub
suhu, võib asi halvasti lõppeda.
Valige ka rõivaid: ere ja tume riietus tõmbab putukaid ligi. Samuti
tõmbab sumisevaid putukaid hästi
ligi terava lõhnaga kosmeetika.

Kaks porgandit päevas
Peenralt saab juba varajast porgandit. See juurikas on hea silmadele.
Ei taha teid koormata keeruliste
nimedega, aga mõned ained, mida
porgand sisaldab, laagerduvad silmades ja mõjuvad looduslike päikeseprillidena. Need ained filtreerivad valgust ja kaitsevad silmi ultraviolettkiirguse eest.

Kaks keskmist porgandit päevas,
soovitatavalt koos muu rohelisega,
hoiab teie silmi. Toore porgandi
juurde krõbistage ka paar pähklit,
sest neis sisalduv rasv aitab omastada karotinoide. Porgandeid võib
hautada õlis, see on parem maole.
Iga päev kaks porgandit, ning
teie elu muutub värvilisemaks ja
aed kaunimaks!
***
August on imeline kuu, kus jätkub
veel suve soojust, aga juba ka sügise värve. Nautige seda ja tehke saagi
hoiustamiseks panipaigad korda.
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Kuidas kujundada kõrvitsat
Ilusaid suuri kõrvitsaid saab vaid
siis, kui kõrvitsavarsi ehk -vääte kärpida ja viljade arvu normeerida.
n Peavarrele jäetakse harilikult
2–3 viljahakatist, kõrvalvartele
mitte üle ühe.
n Varte kärpimisel jätke viimase
viljahakatise järele 3–4 lehte.
n Hiljem, kui noored viljad on juba
moodustunud, lõigake välja kõik
viljadeta kõrvalvarred ning kasvus
maha jäänud ebanormaalsed viljahakatised.
n Ühele taimele jäetakse olenevalt
sordist 3–6 vilja.
***
Suvikõrvitsatel – kabatšokil ehk rullkõrvitsal, patissonil – võib tolmlemise ja viljumise soodustamiseks lõigata puhmiku keskelt 2–3 lehte välja.
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