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Az új generációs,
környezetbarát
algamentesítő szer
Ausztráliában került bevezetésre egy forradalmian új, eredeti algamentesítő szer. Az alap
probléma ismert: „bezöldül a tó. Nyálkás,
büdös, habos, gusztustalan, vize toxikus,
pusztulnak a halak és más vízi élőlények is. E
jelenség előfordulhat természetes vagy mesterséges tó, csónakázó vagy díszpark tó, stb.,
de ivóvíztároló és vízbázis esetén is. Elhárítása
komoly gazdasági jelentőséggel bír a vízbázisok és víztárolók esetén, de az egyéb tavaknál
is jelentős a turisztikai, esztétikai, jóléti, gazdasági, sőt helyi politikai vonatkozása is. A felsorolt problémákra nyújt megoldást a Phoslock,
mely egy új generációs algamentesítős szer. A
termék nem tartalmaz toxikus, herbicid anyagokat, nem oxidálószer és nem biocid, ellenben nagyon hatékony védekezés. Hatását a
környezet károsítása nélkül fejti ki! A készítményt 1994 –ben még Ausztráliában fejlesztették ki. A kiváltó ok a kékalgák kártétele volt
az ausztráliai természetes vizekben. 2000 óta
alkalmazzák a terméket a
földkerekség több országában már sikerrel. Európában
2005 óta kapható a szer, így
Anglia,
Németország,

Hollandia, Lengyelország, Dánia területén már
sikerrel alkalmazták. Eutrofizálódott tavak keltek új életre, Észak-Németországban rekreációs tavak, Lengyelországban egy ivóvízbázisként is szolgáló tó. A Phoslock® kémiailag lantán bentonit, egy modifikált agyagásvány, természetes alapanyagokból áll. Megjelenése
agyagszerű granulátum, könnyen kezelhető,
tárolható, nem porzik. A Phoslock 95% -ban
bentonitot tartalmaz, 5% -ban lantán-ion.
Rendkívül erősen köti meg a foszfátot, miköz-

ben lantánfoszfát (LaPO4)
keletkezik. Alkalmazása egyszerű, vízben frissen szuszpendálva kell kijuttatni a tó felszínére. Hatásmechanizmusa kettős! Egyrészt van
egy azonnali hatás, melynek során ülepedés
közben a vízben oldott foszfátot megköti, másrészt tartós (évekig tartó) hatás jellemzi.
Leülepedve a tó aljára megköti a később bekerülő, illetve az üledékből felszabaduló foszfátot
is. Fel lehet tenni a kérdést: miért kötjük meg a
foszfátot és miért pont a foszfátot kötjük meg?
Egyáltalán: mitől „zöldül be a tó” s mit fed az a
jelenség, hogy „bezöldül a tó”? A jelenség
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szakszerű neve: eutrofizálódás. A német eredetű műszó,
mely súlyos ökológiai problémát takar, magyarra fordítva
„elnövényesedés” -t jelent, de
néha leszűkítik a fogalmat az
algásodásra. Az eutrofizálódás a többlet tápanyag hatása
miatti fokozódó fitoplankton
növekedés, algák és más vízinövények szaporodásának felgyorsulása, túltermelődése,
amit kísér baktériumok, vírusok s más patogének elszaporodása is. Amikor a fitoplanktonok elpusztulnak, a baktériumok lebontják (remineralizálják). Ez a folyamat a vízben
oldott oxigént használja fel.
Amikor igazán nagy a fitoplankton képződés, az intenzív
bakteriális bomlás olyan sok
oxigént használ el, hogy nem
marad elég a vízi élőlények
számára, s azok elpusztulnak.
A többlet tápanyagok hozzájárulnak olyan fitoplankton fajok
növekedéséhez is, amelyek káros méreganyagokat termelnek (pl. Cylindrospermopsis raciborskii, toxintermelő trópusi algafaj, fonalas
kékalga, cianobaktérium). Ezek a mérgek,
toxinok is okozhatják más fajok pusztulását, pl.
halpusztulást. A nagy fitoplankton virágzás és
az azt követő bomlás jellegzetes, büdös és
undort keltő habot okozhat még a parton is,
esztétikai hatása tragikus. Mindezek következménye a vízminőség romlás, összetételben,
esztétikában, ökológiai szempontból, produkciós képességben egyaránt. Tehát az algákat
irtani kell. Az elszaporodott algák irtására
különböző kémiai algamentesítő (algaölő) szerek, biocidok vannak forgalomban, például
herbicid tartalmúak. Ami közös bennük: a tó
tiszta lesz, de halott és növényvédő szerrel
szennyezett. Így ezek nem nevezhetők egy
környezetbarát és ivóvízbázis védő módszernek. Vannak erős oxidáló szereket tartalmazó
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készítmények, melyeknél a
lehetséges hatóanyagok: hidrogén- peroxid, hidrazinhidrát,
hipó, klórdioxid, klórmész többek között. Közös tulajdonságuk, hogy gyorsan, néha látványosan hatnak. Ugyanakkor
hatásuk rendszerint totális, az
ökoszisztémát gyakorlatilag
lerombolják. A hatás időben
rövid, mivel a szer gyorsan
bomlik, a tápanyag és a szaporodás feltételei megmaradnak, így gyorsan visszafertőződik a környezetből, s újra
„bezöldül a tó”. A túladagolás
komoly egészségügyi, környezeti kockázatot jelent,a szerek
kezelése veszélyes. Ami a
kémiai algairtási módszerekben közös, hogy tiszta, néha
látványos és gyors munkát
végeznek, de halott lesz a
kezelt víz,s többé-kevésbé
viszonylag hamar újra is fertőződik (a tápanyag megmarad).
Szegényebb és torzabb lesz
az ökoszisztémája mivel a kezelés után először
az alacsonyabb rendű életformák térnek viszsza. Nyílt, nagy természetes vagy természet
közeli vízfelületeken nincs létjogosultsága e
kémiai módszereknek. Ezek egyike sem jelent
tartós és környezetkímélő megoldást. Jelenleg
nincs megbízható, széles körben alkalmazható
környezetbarát kémiai algamentesítő szer. A
megoldás: az ok megszüntetése. Az eutrofizáció oka a túlzott mértékű tápanyag bevitel. Az
élővizekbe a természetes élettevékenységek,
pl. élőlények (hal, vízimadár) ürüléke, tetemek
bomlása, természetes bemosódás, iszapbomlás miatt állandóan jelen van egy természetes
eredetű és mértékű tápanyag bevitel. Ez a természetes egyensúly része. A problémát az
emberi tevékenység miatti túlzott tápanyagbevitel ( pl.: szennyvíz, csatornázás hiánya,
műtrágyázás, nagyüzemi állattartás) jelenti.
Konkrétan milyen tápanyagok túlzott bevitele
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jelenti a problémát? Elvileg
az élet alapelemei: szén
(C), nitrogén (N), foszfor
(P), kálium (K), kén (S) és
fémionok. Ezek közül kiemelt fontosságú a szén, nitrogén és foszfor bevitele.
Melyiket lehet, érdemes és
szükséges a tápanyagok
közül kontrolálni? A szén és
a nitrogén nem kontrolálható. A széndioxid a levegőből felvehető, de a nitrogént is a nitrogénfixálók a
levegőből
megkötik.
Fémionok, kálium illetve a
kén kontrolálása a talajból
való kioldódás lehetősége
miatt nem célszerű illetve
nem oldható meg gazdaságosan. Egyértelmű, hogy a
foszfort (pontosabban a vízben oldható, úgynevezett ortofoszfátot) érdemes és szükséges
kontrolálni. Tehát ha kontroláljuk a foszfor tápanyag forrást, akkor kontroláljuk az eutrofizációt, sőt az algaösszetételt is befolyásoljuk!
Ennek vannak ismert módjai és alkalmazott
módjai, pl. a foszfátmentes mosószerek alkalmazása, a műtrágya felhasználás területi korlátozása, az élővízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése, a szennyvíztisztítók ellátása
foszfátmentesítővel, mederkotrás (iszap és az
iszap foszfát tartalmának eltávolítására), hígtrágya kezelés stb. Erre programok, előírások is
születtek, pl. szennyvíztisztítási Program
(1996-2010), EU Víz Keretirányelv stb. Ezek
mind – nagyon helyesen – elsősorban a meg-

előzésre helyezik a hangsúlyt. De mit tehetünk, ha
már bekerült a túlzott menynyiségű foszfát a tóba, víztárolóba? Hogyan kezelhetünk egy már eutrofizálódótt tavat, víztárolót, anélkül
hogy halott vízzé változtatnánk, azaz rontanánk az
értékét? Egyértelmű: meg
kell kötnünk a vízben oldott
foszfátot. A vízben oldott
foszfát megkötése elvileg
más készítményekkel is
lehetséges, mivel más 3
értékű kationok is képeznek – többé-kevésbé rosszul oldódó foszfát
sókat: konkrétan az Al3+
és Fe3+ (alumínium és
vas) ionok. Így, elvileg ezek
sói (pl. Al-szulfát, Fe(III)-klorid, PAC stb.) is
alkalmasak lehetnek tó, ivóvíztároló kezelésre.
Ezek hátrányai a relatíve magas ökotoxicitás,
szennyezői miatt főleg csak szennyvíz kezelésben használhatók, vízi élőlények ionegyensúlyát felborítják, pH függő a hatékonyságuk, míg
alkalmazás technikájuk nehézkesebb, mint a
Phosclocké, valamint tartós hatásuk korlátozott, vagy alig lép fel. A Phoslock® nem hatásos, amikor már „virágzik” az alga (mert akkor
a foszfát már a fitoplazmába van beépülve).
Ősszel vagy tavasszal célszerű alkalmazni,
mikor már lebomlott az alga. Az alkalmazás a
következő időszak algavirágzását akadályozza
meg. A Phoslock® széles alkalmazási körülmények (pl. anaerob és reduktív feltételek,
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magas só tartalom, széles hőmérséklet és pH
tartomány stb.) között is hatásos, maradandóan köti meg a foszfort. Alkalmazása után kb.1
mm vastag többlet iszapréteg alakul ki a tó
fenekén, ami a tó feltöltődést érdemben nem
befolyásolja, de ez a réteg biztosítja a tartós
hatást, ill. megköti az üledék bomlásából keletkező foszfátot is. (Foszfor csapda alakul ki) A
leülepedő Phoslock®
és lantán-foszfát
(LaPO4) iszapréteg nem mérgező, inert anyag,
nem árt sem az iszaplakóknak sem a magasabb rendű élőlényeknek. A gyökeres vízinövények (pl. hínár) szaporodását nem gátolja,
mivel ezek gyökere áthatol a tó fenekén kialakuló vékony rétegen, így a mélyebb a talajból is
fel tudja venni a foszfátot. Ezért a Phoslock®
elsősorban a vízben lebegő algák, bevonatok,
biofilm képződését, szaporodását, növekedését gátolja. A hatékonyság mérést, a hatás
követését a foszfát tartalom csökkenéssel –
mint könnyen mérhető paraméterrel – is követhetjük. A Phoslock® nem teszi halottá az élővizet, mert a foszfát koncentrációt csak csök-
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kenti egy alacsony szintre (akár a kimutathatósági határ közelébe is), de nem csökkenti
zéróra, sőt foszfát pufferként működik.
Összességében egy alacsonyabb bioprodukciós szintre állítja be az élőhelyet (tavat, víztárolót, stb.), foszforéhezéshez közeli állapotot
idéz elő. Tulajdonképpen nem is algamentesítő a szó klasszikus értelmében, mivel nem öli
meg az élő algát, inkább egy bioregulátor,
mely az eutrofizációnak nem kedvező de a vízi
élet számára még alkalmas, természet közeli
állapotot idéz elő. Összességen a Phoslock®

az a készítmény mely hosszú távon is megbízhatóan és hatékony módon védi meg a vízbázisok, ivóvíztárolók, tavak vízminőségét, úgy
hogy közben nem változtatja ökológiailag
halottá azt a vízbázist, amit meg kívánunk védeni.
A Phoslock potenciális alkalmazási területei a
természetes és mesterséges tavak, tározók és
ivóvíztározó, öntöző csatornák, díszkerti tavak,
vízi sportlétesítmények, halastavak, holtágak,
bányatavak, ipari medencék, szökőkutak, csónakázók, golfpálya tavak, wet-landok, kerti
tavak.
Magyarországi kizárólagos forgalmazó
Vinyl Kft
3524 Miskolc, Adler K. u. 19.
tel: 46/432-633, 560-441
fax: 46/365-816, 560-440
e-mail: info@vinyl.hu
Honlap: www.vinyl.hu
Budapesti telephely
1097 Budapest, Illatos u. 19-23.
tel: 1 / 347-9585, -9586
fax: 1 / 282-6769
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Mobil kerti kemence
Ez a termék igazi kuriózum, hagyományos, fatüzelésű energiával, percek alatt felfűti a kemencét, és minimális további fűtőanyaggal süt-főz,
így az étel ízeiben is természetes módon őrzi
meg a szabadban történő vendégvárás minden
kívánalmát.
A berendezés könnyű kezelésű, legjobb ízeket
varázsolja fafűtésének köszönhetően.
Ez a termékünk mindent tud, amit a gáz-villanyfűtésű világszínvonalú berendezések, lényegében bioanyagú fűtéssel. Új berendezésünk
újszerű megjelenésével is feltűnik, kitűnően
illeszkedik a legszebb kertek magas igényéhez,
mivel önmagában is egy kerti dísz. Mobilitása
folytán könnyen mozgatható kerekein.
Reméljük, hogy a kemencében készült ételekkel sikerül megőrizni a régi hagyományos ízeket.
MOBIL UNIVERZÁLIS KERTI KEMENCE,
GRILL, STB.

Ez a termék igazi kuriózum, hagyományos, fatüzelésű energiával, percek alatt felfűti a kemencét, és minimális további fűtőanyaggal süt-főz,
így az étel ízeiben is természetes módon őrzi
meg a szabadban történő vendégvárás minden
kívánalmát.
A berendezés könnyű kezelésű kapcsolással,
önmagán belül alakul át, a legmodernebb megoldások színvonalán motoros grillé, három tengelyén a legjobb ízeket varázsolja faszénfűtésének köszönhetően.
Ez a termékünk mindent tud, amit a gáz-villanyfűtésű világszínvonalú berendezések, 7 üzemmódban lényegében bioanyagú fűtéssel.
Új berendezésünk újszerű megjelenésével is feltűnik, kitűnően illeszkedik a legszebb kertek magas
igényéhez, mivel önmagában is egy kerti dísz.
Mobilitása folytán könnyen mozgatható elegáns
kerekein.

Váll-Ker Kft. 6900 Makó, Návay L. tér 8.
Tel.: 62/511-040 fax: 62/212-806
web: www.vall-ker.hu E-mail: vall-ker@vall-ker.hu
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2010. május 29-én kerül megrendezésre
a VIII. Makói Grillfesztivál a Váll-Ker
Kft. szervezésében.
9-22 óráig szórakoztató műsorokkal
várunk minden kedves idelátogatót.
A rendezvény ideje alatt a bemutatótermünkben található termékek is
megtekinthetők.

Váll-Ker Kft. 6900 Makó, Návay L. tér 8. Tel.: 62/511-040 fax: 62/212-806
web: www.vall-ker.hu E-mail: vall-ker@vall-ker.hu
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Mészkövek Szíriából burkolási célra

Az utóbbi évtizedben régmúlt építészeti, belsőépítészeti hatások figyelhetők meg. Egyre
erősödnek napjainkban a régmúlt során
használt megoldások. Ma már nemcsak festjük és gyárilag előkészített
kerámialapokkal
burkoljuk
padozatainkat,
hanem
nagyon sok alternatív
megoldást választhatunk, használhatunk. A múlt század második
felére oly jellemző ipari termékfelhasználás
mára sokszínűvé vált. A
fogyasztók egyre inkább az
esztétikum, a szépség szempontjait veszik figyelembe burkolataik megválasztásakor. Nagyon
sok régi technológia, ősi termék éli
reneszánszát. Ma már nemcsak a nagyfelhasználók számára elérhetőek ezek a termé-

kek, hanem egyre több magánfelhasználó számára is. A Szíriából származó rendkívül széles
szín- és formaválaszték igazán megnehezíti
döntési helyzetünket ezen a területen, ha
kőburkolatot, mészkőburkolatot akarunk használni. Házak, lakóparkok, üzletközpontok illetve egyéb épületek díszítésének egyre meghatározóbb eleme a kőburkolat Mészkőből.
Padló, homlokzat, lábazat, lépcsők, kerítés,
kandallóburkolat, párkány illetve dekorációkra,
felhasználják. Megjött az ideje annak hogy
vissza térjünk a természetre.
Szíria északi részén lévő kő lelőhelyekből termelik a legősibb építészeti anyagot. Évszázadokra visszanyúló irányzatot alakított ki az
emberiség történetében a Szír építészet.
Elődeink több fajta követ és stílus irányzatot
alkalmaztak különböző építkezések során.
Tapasztalataikat átadták egyik generációról a
másikra. Különösen gyönyörű faragványokkal
megmunkált épületek homlokzatát díszítő elemeket alkalmaztak- mecsetek, szökőkutak,
terek, oszlopok, ablakok, ajtókeretek, stb.
Ezeket a köveket: melyeket őseink használtak, bebizonyították tartósságukat,
többek között ezért szeretnénk
ajánlani az európai építőknek és
építkezőknek. A kő igazi esztétikai élményt nyújt.
Időtálló, alkalmazása
nélkülözhetetlen és
meghatározó
díszítőeleme a
modern építészeti kultúrának.
Északon az Antiochia
és Aleppo között terjedő
mészkő hegység, valamint
délen az Apamea az egyik leglátványosabb geológiai képződmény nemcsak az országon belül,
hanem a földrészen, a világban egyaránt. A korábban lakatlan fennsíkon fellelhető építészeti örökség a 2. századbeli falvak-
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ról azt bizonyítja, hogy már akkoriban is milyen
fejlett, gazdag építészeti kultúra volt jelen a
vidéken, melynek fő építőanyaga a helyben bányászható, fejt-hető mészkő volt
már akkor is. A hellenisztikus KözelKelet az itt található mészkőből
alkotta építészeti remekműveit, mely napjainkra reneszánszát éli. A mészkő,
mint burkolóanyag a
mai modern, legfőképp eklektikus felfogású
építészeti megoldásokba kitűnően
beilleszthető. Erre a
szíriai mészkövek remek
lehetőséget biztosítanak,
sokszínűségükkel, gazdag formavilágukkal. A kövek sűrűségi és
nyomószilárdsági szempontból kifejezetten magas követelményeknek felelnek
meg. A mészkövekre oly jellemző nedves
anyag felszívódás, más területeken található
mészkövekkel ellentétben ellenállóbbak, nem
színeződnek el. Az innen származó mészkövek
fagyállóak, így nemcsak beltérben, hanem kültérben is alkalmazhatók. A mészkövek szabálytalan és szabályos formában állnak rendelkezésre. Az egyik fő típus a méretre vágottak
közül a sprengelt, mely 8 mm vastagságban
készül, kemény tartású, burkolásra kiváló. A
sprengelt kövek egyik speciális fajtája a sarokkő! A gyártás lehetővé teszi, hogy a kivitelezés
során nem kell külön sarokkiképzéssel foglalkoznunk! A sprengelt formák egyik új típusa a
sprengelt csík, amely különleges kinézetet

garantál. A mediterrán csíkos kövek hullámosan kerülnek kihasításra, változó hosszúságban készülnek. Készülnek mozaikok is,
melyek ugyanarra a célra használhatóak, mint
a már jól bevált üvegmozaik. Homokszórt
mészkőből készül a Francia szett, ami római
rakásban, törtszélű kövekből áll. Ennek lényege, hogy standard 1,4 m2–es csomagolásban
juthatunk hozzá, melyben meghatározott méretű lapok vannak, s ezeket előre meghatározott
módon kell fektetni. Természetesen a szíriai
mészkövek közül nem hiányozhatnak a csiszolt lapok, fényezett vagy matt kivitelben. Kifejezetten vastag lapok formájában juthatunk hozzá ezekhez a
lapokhoz, nagyon népszerű a
sárgás kivitel.
A szíriai mészkő egyedül
álló a világon, minőségben és színárnyalatban.
Legkiválóbb
példa Aleppo
városában 200
minarett, melyek
szíriai mészkőből épültek.
A szíriai mészkövek a sárga,
vaníliás sárga, világos sárga,
kevert barna, beige, fehér, rózsa,
szürke színek világát adja, viheti be
otthonunkba, teheti szebbé házunkat,
akár eklektikus formában.

2119 Pécel, Honfoglalás út 20,
Nyitva tartás:
H–P: 09-18, Szo.: 09-14 óráig
Tel: +36 70 3163744
+36 20 4231099
Fax: +36 28 454764,
Email: info@agastone.com;
www.agastone.com

Florasca földkeverékek
Vegasca földkeverék
Hansági tőzeg
Komposztált marhatrágya
Cofuna

Biotermesztésben ajánlott termékeink:

Az extenzív és intenzív zöldtetőépítéshez külön
földkeverékeket ajánlunk!
Egyedi igényekkel keresse munkatársainkat!!!

Hansági tőzegeket, tőzeg alapú földés tápanyagkeverékeket kínálunk.

FLORASCA HUNGARY KFT.
9354 OSLI, Tőzegüzem
Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030
e-mail: florasca@florasca.hu
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Gyermek és kert viszonya

Gyermek és kert viszonya
A kertes ház előnyeinek legnagyobb élvezői a gyerekek.
Kertészkedés vagy játék közben azonban ügyelni kell a
biztonságos körülményekre.
Vonatkozik ez a telepítés
idejére és a telepítést követő
fenntartásra
egyaránt.
Mire vigyázzunk? Először
is
manapság
nagyon fontos,
hogy a gyermek
ne tudjon kiszökni.
Ahhoz, hogy a kisgyerek ne menjen
„világgá”, elengedhetetlen az
egész kertet körbeölelő, csukható kapuval ellátott
kerítés. Ha ez
valamilyen okból
nem teljesíthető,
hozzunk létre a
kerten belül egy

kisebb, zárt részt a gyerekeknek. Vízszintes
helyett inkább függőleges elemekből készüljön a kerítés, erre ugyanis nem lehet fölmászni. Gondoljunk gyermekkorunkra, amikor fától
kezdve mi mindent megmásztunk. A mai gyermekek ugyanolyan találékonyak,
mint mi voltunk ebben a korban.
Ahogy lehet, tanítsuk meg a gyereket arra, hogy semmilyen virágot,
bogyót, levelet ne egyen meg,
mivel ezek között lehetnek mérgezőek. Ugyanakkor nemcsak a
helytelen növény táplálkozásra,
hanem a növények fogdosásának
elkerülésére is fel kell hívni a figyelmet,
melyek hámsérüléseket tudnak okozni.
Ez részben a mi hibánk is lehet, ha
hagyjuk a gyomok elterjedését. Ugyanakkor vannak olyan növények,
melyek érintése, megközelítése nem működik
figyelem nélkül, elsősorban a saját érdekünkben.
Persze itt is vannak olyan
esetek, amikor egyszerű
szemrevételezéssel felfedezhető a baj, de egy
gyermek nem feltétlen
tudja
kontrollálni
a
begyűjtött információkat,
főleg, ha azt még dekódolnia is kell. Nem minden kertben van kerti tó
vagy úszómedence. Azonban a még
járni alig tudó gyerek akár a bokáig
érő vízbe is belefulladhat. A dísztavat
kerítsük inkább körbe, a vízgyűjtő tartályt fedjük le. Nem beszélve az akna
kialakításról. Gyerek és üveg lehetőleg ne kerüljön egymással „közeli
kapcsolatba”. Egy eltévedt labda
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könnyen betörheti az ablakot vagy az üvegház oldalát,
az üvegcserepek pedig
súlyos, életveszélyes sérüléseket okozhatnak a gyereknek. Az üvegfelületek
mellől távolítsunk el minden
olyan tárgyat, amelyben
esetleg meg lehet botlani.
Manapság sokan figyelnek
arra, hogy a kertben ne
csak labdázni, futkározni
tudjon a gyermek, hanem
kerti játékokkal is gazdagítják otthonuk kínálatát. Csak
biztonságos, masszív játékokat tartsunk. A hinták,
mászókák csavarjait folya-

matosan húzzuk meg, felületüket rendszeresen tartsuk karban. Soha ne állítsuk betonra
vagy kőre ezeket a játékokat,
ideális a fű, homok, a faapríték
(mulcs ) vagy a gumitégla.
Amikor kertet építünk vagy épp
karbantartunk szerszámok és
gépek kerülnek a szabadba,
így a gyermek számára könynyen hozzáférhetővé. A gyerekeket tartsuk távol a kerti szerszámoktól! A gereblyét, vasvillát, ásót ne hagyjuk szerteszét. A kerti utak, lépcsők legyenek
számukra is biztonságosak. Az alkalomadtán
keletkező hulladékot (építési törmelék, metszési nyesedék stb.) minél előbb takarítsuk el,
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s ne engedjük játszani velük
a gyerekeket. Alakítsunk ki
néhány
négyzetméteres
földterületeket, ahol saját
konyhakertjük lehet a gyerkőcöknek. Bár lehet, hogy
számukra a homokozó kedvesebb és praktikusabb, de
ebben a korban a gyerekek
könnyen és láthatatlanul
befolyásolhatók a megfelelő
szemlélet irányába. Ültessünk velük gyorsan fejlődő
zöldségnövényeket (babot,
borsót, retket, salátát), amit
aztán ők nevelhetnek.
Legyen saját kisásójuk, kisgereblyéjük, azzal könynyebb és élvezetesebb a
munka. Viszont ne erőltessük a munkás kertészkedést, mert egy életre elriaszthatjuk őket
a kerttől!
Forrás: edenkert.hu
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Kedveltek az örökzöld
bokrok, növények
Az örökzöld cserjék, az egész évben zöldellő
lombozatukkal, természetesen az első jelöltek
a védőfalak, sövények kialakításához.
Hazánkban nagyon kedvelik, mondhatjuk
divatját éli az örökzöld, azon belül is a tuja,

smaragdtuja fajtája.
Korábbi kiadásaikban azonban már
szóltunk arról, hogy
figyelembe
kell
venni telepítéskor,
hogy hol és milyen
föld, természeti környezet fogad minket. Az örökzöldek
ugyanis a savas
talaj, termőföldet
igénylik. Ha viszont
meszes talaj áll rendelkezésre, akkor
sokat kell költenünk
megfelelő minőségű földre az örökzöldek neveléséhez. Az élet fája, a
boróka, ideális élő
sövénynek, védőfalnak. Jól mutatnak

és funkciót is ellátnak. A smaragd tuja ugyanígy megoldja ezt a problémát, melyre sok hazai
példát találhatunk figyelve a kerteket ország
szerte, legyen az magán, vagy közületi. A smaragd tuja – latinul
thuja occidentalis egy kis fa, vagy egy
magas örökzöld
bokor, amely „laza
határ”
stílusú
sövénynek, védőfalnak tökéletes. A
lapos, tartós tűleveleivel és sűrű
növésével hagyjuk
magas kerítéssé
nőni - kevés karbantartással gyönyörű
látványt
nyújt. Viszonylag
igénytelen,
de
vigyázzunk, akármit azért ez a faj
sem bír ki. Érdemes az ültetést
konzekvens
módon jól megtervezni, mert az átültetést nem nagyon
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kedvelik a többi növényhez hasonlóan. Kifejlett
állapotban pedig gyakorlatilag merényletet
követünk el velük szemben.

Az Ír oszlopboróka is
nagyon jól el tud látni
egyfajta védőfal feladatot, kedvenc örökzöldünk sövényeként, védőfalként ültetve. Sűrű,
keskeny, oszlopos formája miatt szinte oszlopcsarnokként áll, laza
határt alkotva, és kizárva
a nem kívánt látnivalókat,
hangokat és a túl kíváncsi szomszédokat. Az ír
oszlopborókának csodálatos kékes-zöld színe
van és elég magasra nő.
Ezek az örökzöldek
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olyan keskenyek, hogy tényleg egy oszlopra
hasonlítanak.

A piros korallberkenye
sűrűn nő és csodálatos
sövény alakítható belőle
azokon a helyeken, ahol
nem akarunk magas védőfalat. Ezek az örökzöld
cserjék, vonzó piros bogyós gyümölcsöt
teremnek és mérsékelten nőnek. A korallberkenye a napon, de részleges árnyékban is jól
érzi magát. Szereti a jó vízelvezetésű talajt, a
savas talajt. Hideg edzett növény, a lomblevelű
örökzöld cserjékhez hasonlóan. Védőfalként
ideális a medencék körül - nem kell leveleket,
tűket eltakarítani. Jól reagál a metszésre, ami
azt jelenti, hogy faraghatunk belőle egy csodálatos, szabályos sövényt is.
A magánéletünket védő falak kiválasztásakor
ne feledje, hogy a már meglévő kerítést, ame-
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lyet nem talál annyira
vonzónak, vagy egy kis
"öltöztetésre" van szüksége, lehet szőlővel
díszíteni. A szőlőhöz
hasonlóan, a futó rózsákat is fel lehet használni
erre a célra. Vannak
olyan növények, amelyek könnyen átláthatóak, de a kíváncsi szomszédok nem tudnak
belátni rajta.
A kanadai hemlokfenyő
a legismertebb erdei fa,
amely nagyon magasra
nő. De, ha egy bokor
alakú fajtát választunk ki,
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a keleti bürköt olyan
magasságban tarthatjuk,
amilyenben mi magunk
szeretnénk. Ezeknek az
örökzöld cserjéknek a
megfelelően
metszett
sorai, tollas lombjaival
együtt, sűrű és vonzó
sövényt alkotnak.
Hasonló a helyzet a kanadai selyemfenyő esetében
is, mely megnő 10 méter,
vagy annál is nagyobb
magasságig az erdőben,
de ez nem azt jelenti, hogy
metszéssel egy örökzöld
cserje formájúvá ne lehetne alakítani.

