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Házunk kertje
tervszerűen, ésszerűen
Általában az építés befejezését követően
kezdünk csak el a kerttel foglalkozni. Ez
helytelen, mert pénzünk fogytán, a területen
építési hulladék, sitt és felfordulás. Ebből
szeretnénk lehetőleg azonnal édenkertet
varázsolni, ami természetesen nem működik.
Ha az építész-tervezővel hajlandóak vagyunk

hosszú órákat eltölteni, hogy a ház az
elképzelésünk szerint kerüljön kialakításra, így
célszerű a kerttervezőt is meghívnunk, hogy a
ház és a kert harmóniában és lehetőleg egy
időben készüljön el. Természetesen a költségvetésnek ez esetben tartalmaznia kell a
kertépítés költségeit is, így jut rá pénz. Az
építési vállalkozó ne borítsa el a területet
építőanyaggal, lommal, sőt az építés befejezését követően sitt mentesen, letakarítva
adja át azt építtetőnek.
Mielőtt tervezzük a kertet, vegyünk, vetessünk
talajmintát a területről, azt vizsgáltassuk be
makro tápanyagokra, és pH -ra (hidrogén ion
koncentráció). A talajmintavétel a terület két
átlója mentén több helyről 1 ásónyi (0 - 20 cm)
mennyiségben kezdődik. Ezeket a mintákat
össze kell keverni és kb 1-2 kg-nyi földet
helyeztetünk vizsgálat alá, ami egy átlagminta.
Még egy ásónyi mélységből (20-40 cm)
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ugyanígy még egy átlagmintát veszünk, így az
átlagmintákat bevizsgáltatjuk nitrogén, foszfor,
kálium, kalcium, magnézium és pH értékekre.
A vizsgálatokat néhány ezer forintért elvégzik a
Növény és Talajvédelmi Állomásokon, a
Corvinus Egyetemen vagy a Kertészeti
Egyetemen, stb. A betervezett növények tápanyagigényét a kerttervező ismeri, a tápanyaghiányt pótolja, harmonizálja. Sajnos a
talaj pH-ja adott, az csak nagy költséggel
módosítható, ezért csak olyan növényeket
telepítsünk, amiknek a talaj pH-ja megfelel.
Ezzel rengeteg munkát, költséget takarítunk
meg. Ezt mellőzhetjük, ha a szomszédunknál
szépen díszlő fajokat, fajtákat telepítünk.
Lehetőleg minél kevesebb örökzöldet és követ
(térburkolat) alkalmazzunk. Néhány gyümölcsfát célszerű ültetni, hogy a gyerekek, unokák
tudják, hogy mi fán terem! Bár így néhány
növényvédelmi permetezéssel számolni kell,
de a frissen szedett gyümölcs, zöldség határo-

HÁZ és KERT

17

zottan más, jobb ízű, mint amit vásárolunk.
Ennek okán, ha van helyünk, létesítsünk egy
kis veteményest is. A növények beszerzését
célszerű faiskolákban intézni (termelő) és nem
az árudákban, garden centerekben, mert a termelőknél 1/3-ad áron kapjuk meg ugyanazt.
Bár az árudákban a világ minden tájáról származó gyönyörű dolgokat vehetünk, nem biztos, hogy igényeit ismerjük, és lehet, hogy
1-2 év alatt tönkremegy. A termelő azt tudja
területein gazdaságosan és sikeresen nevelni,
ami ott jól érzi magát. Termelőüzemet nagyobb
települések környékén biztosan találunk. Bár
egy termelő sem örül az 1-2 darabos
tételeknek, ha növényeink nagy részét nála

vásároljuk, elérve az ő nagykereskedelemi
limitjét - ez nálunk 50.000 Ft - jelentős megtakarítást érhetünk el.
Sikeres munkát, szép kertet kíván Önnek a
KERESZTÚRI FAISKOLA tulajdonosa
Szűcs Attila kertészmérnök,
növényvédő szakmérnök
Honlapunkon - www.kereszturi-faiskola.hu megtalálja aktuális ajánlatunkat.
Tel./fax: 06-1-265-1648
Mobil: 06-30-951-5648
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