


Ez a termék igazi kuriózum, hagyományos, fatü-
zelésű energiával, percek alatt felfűti a kemen-
cét, 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-villany-
fűtésű világszínvonalú berendezések, lényegé-
ben 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 ételek-
kel sikerül megőrizni a régi hagyományos ízeket.
MOBIL UNIVERZÁLIS KERTI KEMENCE,
GRILL, STB.

Ez a termék igazi kuriózum, hagyományos, fatü-
zelésű energiával, percek alatt felfűti a kemen-
cét, 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 meg-
oldások színvonalán motoros grillé, három ten-
gelyén a legjobb ízeket varázsolja faszénfűtésé-
nek köszönhetően.
Ez a termékünk mindent tud, amit a gáz-villany-
fűtésű világszínvonalú berendezések, 7 üzem-
módban lényegében bioanyagú fűtéssel.
Új berendezésünk újszerű megjelenésével is feltű-
nik, kitűnően illeszkedik a legszebb kertek magas
igényéhez, mivel önmagában is egy kerti dísz.
Mobilitása folytán könnyen mozgatható elegáns
kerekein.

Mobil kerti kemence

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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A magyar ember kedveli a meleget, a déli, kife-
jezetten meleg éghajlati területeken őshonos a
pálmafa. A növény jelenléte már befolyásolhat-
ja hangulatunkat és ezért magánkertekben fel
– fel lelhető egy – egy pálmafa. Adódik a kér-
dés! Mi a titok, hogy a Magyarországon jellem-
ző kontinentális  éghajlat mellett megéljen pál-
mafánk. Hiszen egy növény sem tud olyan tró-

pusi hangulatot teremteni, mint a pálmafa.
Kezdő termesztőnek zavarba ejtő lehet, hogy
rengeteg pálmafajta létezik. Melyiket érdemes
választani? Három tényező befolyásolja a
választ erre a kérdésre, amelyeket érdemes

f i g y e l e m b e
venni: a pál-
mák ellenálló
képessége a
hidegben, a
hely- vagy
magasságigé-
nyük, és nap-
fényigényük.
Azok kedvéért,
akik tájékozód-
ni szeretné-
nek, két nagy
k a t e g ó r i á b a
oszthatjuk a

pálmafajtákat, melyeket levélszerkezet alapján
különbözetünk meg. Így vannak a legyező
levelűek és szárnyas vagy toll levelűek.
Valójában egy harmadik kategória is létezik,
amely kereszteződés e kettő között: a bordá-
zott legyező levelűek. A legyezőpálmák levele
legyezőszerűen ágazik szét, egy közös pont-
ból kiindulva. Nyitott tenyérre hasonlít, ahol az
ujjak sugár alakban szétágaznak. A szárnyas
levelűek esetében, a különálló kis levélkék egy

Trópusi érzés a kertben

A puertói rico-i pálmának közvetlen napfény kell,
762 cm magassága mellett -1 – 2 C fokig tűri a
hideget. 

A kis legyező pálma -6 C fokot bír, közvetlen
napfényre van szüksége, 450 – 600 cm mag-
asság mellett.
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közös ten-
gelyről ágaz-
nak szét. A
s z e r k e z e t e
egy madártoll-
ra hasonlít. Az
alábbiakban
felsorolt pál-
mafajták csak
egy kis részét
k é p v i s e l i k
annak a szé-
les skálának,
ahová a pál-
mák tartoz-
nak. Prioritást

ebben az
e s e t b e n
az jelenti,
hogy a
kezdő ter-
mesztők-
nek vagy
p u s z t a
é r d e k l ő -
d ő k n e k
bemutas-

suk a pálmák
sokféleségét
három kriti-
kus tényező alapján, így a hidegtűrés, helyi-
gény és napfényigény tekintetében. Kezdjük a
legyező levelű pálmákkal. A botpálma -5,5 C
fokig tűri a hideget, magassága 120 - 240 cm,
árnyék vagy szórt fény szükséges neki.

A szárnyas levelű pálmák közül a hegyi pálma
mindössze 0 -1 C fokig tűri a hideget, 600 – 760
cm magasságával, szórt fény vagy félig napos hely
szükséges részére.

A datolya pálma a
királynő pálma
méretei és napfény
igénye mellett -7 C

fokot tűr.

A királynő pálma már -6 C fokott bír, közvetlen napfény
igénye és 1,5 m magassága mellett..
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Kertünkben akár variálhatjuk a pálmákat, azon-
ban fontos figyelni a fény és hideg tényezőkre.
Különböző pálmafajtákat társíthatunk a pálma-
kertben, kihasználva a különböző igényeket.
Annak ellenére, hogy a pálmafák gondolata a
napfényes ég képét idézi fel, nem minden pál-
mafa viseli el a közvetlen napfényt, amint lát-
hattuk a részletes bemutatásban is. Ha napfé-
nyes kertünk van, de szeretnénk egy árnyék-,
vagy szórt fényt kedvelő kisebb pálmafajtát is
nevelni, (például botpálmát), akkor ajánlatos
előbb egy magasabb, közvetlen napfényt ked-
velő pálmát ültetni (például királynő pálmát).

Ezt a módszert alkalmazva ki kell várnunk,
amíg a magasabb fajta növekszik valamennyit,
majd elültetjük a kisebbre növőt is, hogy az
előbbi napernyőként védje az utóbbit. De
mindezek mellett arról is győződjünk meg,
hogy lakókörnyezetünk klímája megfelel-e
mindkét pálma hidegtűrésének? Nagyon fon-
tos megjegyezni, hogy egy pálma nevelésének
sikere attól is függ, hogy ismerjük-e az adott
fajta hidegtűrés határát illetve azt, hogy milyen
magasra nőhet és milyen a fényigénye?

Forrás: www.edenkert.hu

Vannak lakásdíszítésre alkalmas pálmák. A felsorolt pálmák közül a botpálmát érdemes
szobanövénynek használni, a kenciapálma, és a bambuszpálma mellett.
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A víz mindig jól jön a kertben, főleg ha olyan
sok van, hogy még dísznek is használhatjuk. A
vizet általában a kerti tó, gyakrabban az úszó-
medence jelenti a kertben. Ám lehet szökőku-
tunk, vagy vízköpőnk! A szökőkutak és a vízkö-
pők különleges színfoltjai lehetnek a kis alap-
területű díszkerteknek. Különösen akkor
járunk velük jól, ha egy kerti tó nem fér el, vagy

a nyílt vízfelületet veszélyesnek találnák: pl. kis-
gyerekünket nem tudnánk kiparancsolni belő-
le. Miért jók a kerti szökőkutak? Az nyugodt
vízfelület és a vízcsobogás egyik legfantaszti-
kusabb hatása - a látványos csörgedezés és a
visszaverődő fények mellett - az a megnyugta-
tó, csilingelő hang, amit folyamatosan hallat.
Habár nem kevés odafigyelésbe telik a mester-

Vízköpők, szökőkutak
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séges vízfelület kialakítása, a legtöbb tótulajdo-
nos elégedett az eredménnyel, szerintük meg-
éri a fáradtságot. Sajnos hazánkban nincs túl
nagy szökőkút-választék. A csobogókat több-
nyire inkább a különböző medencék tartozé-
kaként árulják. Pedig nem minden szökőkút-
hoz szükséges medence. A kis víznyomással
működő, bugyborékoló kutakhoz elég egy
kőtömb és egy elvezető csatornarendszer: a
kőtömb közepében van elrejtve a szivattyú,
amelyből folyamatosan áramlik a víz. A kis ker-
tek nagyon vonzó pontja lehet egy ilyen bugy-
borékoló szökőkút, ráadásul gyerekek számá-

ra is biztonságos. Még akkor is, ha az első
találkozás minden bizonnyal felkelti a kicsi
figyelmét és érdeklődését és óvatlanul elkezdi
törni a fejét a közvetlen tapasztalatszerzésen.
A hagyományos szökőkút a csobogóval szem-
ben nagyobb vízmennyiséggel működik, s
ennek megfelelően figyelemfelkeltő pontja
lehet bármely díszkertnek. Csodás hangulatot
áraszt, a csillogó vízpermet és a napszakon-
ként változó tükröződő fény. Nyugtató, sőt
néha gyakori WC-re járató hatású is lehet.
Tervezéskor számításba kell vennünk a ker-
tünkben uralkodó szélirányokat. Szeles kert-
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ben a szökőkút vízének permete nem mindig
ott landol, ahol számítunk rá. Ha csak idősza-
kosan tapasztalunk erősebb szelet, akkor
elég, ha csak szélben csökkentjük a vízsuga-
rat, de ha állandó szélfútta kerttel rendelke-
zünk, akkor sem kell rögtön kútba ugranunk,
válasszunk inkább alacsonyabb vízsugarú szö-
kőkutat. A vízköpők általában egy csövön
keresztül fújják ki a vízsugarat, ami aztán egy
tálba, medencébe, hordóba vagy akár egy
kőre érkezik. Legnépszerűbb (bár valószínűleg
nem a legszebb) vízköpők a különböző masz-
kok és fejek, amelyek falra szerelve egy rejtett
csövön keresztül kapják a vizet, szivattyú segít-
ségével az egyszer már kiköpött víz meg is for-

gatható. A vízköpők egyszerű, viszonylag
olcsó, de nagyon látványos elemei lehetnek a
kertnek. Szivattyúkhoz már viszonylag olcsón
is hozzájuthatunk. Minél erősebb a szivaty-
tyúnk, annál nagyobbat tud köpni a kerti dísz.
A legtöbb szivattyú elmeríthető a víz alá, köz-
vetlenül a szökőkút közelébe, de mivel a víz és
az elektromosság veszélyes párosítás, jobb,
ha külön kamrát készítünk számukra. A kert-
ben megjelenő víz nemcsak az embereket
gyönyörködteti, hanem mágnesként vonzza az
állatokat is. Ezután rendszeres vendégeink
lesznek a különböző szomjas pillangók, mada-
rak, macskák is. Rögvest összeáll a táplálék-
lánc.
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Ha szeretnénk romantikus és illatos kertet,
most tavasszal ültessünk futórózsát! A rózsa az
egyik leghasználatosabb és legismertebb
virágunk a hétköznapi életben. Ha nincs ker-
tünk, akkor a teraszunkon egy rácsra is felfut-
tathatjuk növényt, hogy majd esténként élvez-
hessük a gyönyörű és illatos virágokat. Lássuk,
mi a teendőnk! Az ültetéshez a legmegfelelőbb
időszak a tavasz és az ősz, de kellő gondozás-
sal, figyelemmel a nyári időszakban is telepít-
hető a futórózsa. A konténerben öntözzük meg
a rózsát jó alaposan, és ássunk neki egy, a
cserép méretét meghaladó gödröt. A növényt
úgy ültessük el, hogy az oltás helye 3 ujjnyival
a talajszint alá kerüljön. Tegyük vissza a földet
a gödör és a gyökérlabda közé, úgy tömörítve,
hogy a gyökérlabda felső széle ne legyen lát-
ható. A rózsatő körül alakítsunk ki tányért (
átmérője körübelül 40 cm legyen ), és alapo-
san öntözzük meg a növényt. A földfelületet
érdemes lombkéreggel betakarni. A futóró-
zsák 150-200 cm-re legyenek egymástól, 50-
60 cm-re a faltól, 20cm-re a támasztéktól, ha
pergola vag oszlop mellé telepítünk, egy -egy
oszlop köré két-két azonos fajtájú futórózsát
ültessünk. A metszés ideje tél vége, de esetleg
a tél elején is elvégezhetjük ezt a feladatot.
Fontos az időzítés! A hirtelen jött márciusi
melegben kihajtanak a rügyek, amit a met-
szésnek feltétlenül meg kell előznie. Túl korai (
februári ) metszésnél viszont a még erős
fagyok károsíthatják a rövid vesszőket. A met-
szés mindig ferdén történjen, közvetlenül 5-10

mm-rel a rügy felett kell úgy, hogy a rügy min-
dig a metszés magasabbik oldalán legyen. A
metszéssel a növényt irányítani úgy tudjuk,
hogy a legfelső rügy mindig arra nézzen amer-
re az új hajtást nevelni akarjuk. A gyökérnyak-
ból kinövő vadhajtásokat tőből távolítsuk el. A
futó rózsák metszése ifjító és formáló jellegű
legyen. A többször virágzó fajtákat csak tavas-
szal metsszük. Kúszó hajtásaikat támasz mel-
lett kell nevelni. A futórózsák önálló kapaszko-
dásra nem képesek, ezért tám berendezésre
futtathatók (pergola, virágrács, gúla, kerítés)
és sok esetben kötözést igényelnek. Az időjá-
rástól függően 8-12 naponta 10-15 l/ négyzet-
méter vízzel locsoljuk meg rózsáinkat.
Lehetőleg reggelente és árasztásos módszer-
rel locsoljunk. Tápanyag utánpótlására az ülte-
tés évében nincs szükség. A második évtől
dolgozzunk a talajba négyzetméterenként 5-10
kg istállótrágyát. Ügyeljünk arra, hogy csak
érett trágyát használjunk, mert a trágya korha-
dó részei a hajszálgyökereket károsíthatja. A
komposztot is meghálálja a rózsa. A szerves
trágya mellett műtrágyát is kell használnunk.
Fejtrágyaként négyzetméterenként 8- 10 dkg
komplex műtrágyát adjunk. A tápanyag után-
pótlást levéltrágyázással is segíthetjük. A

A futórózsa
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tenyészidőszak alatt többször, ahogy a talaj és
a gyomosodás megkívánja gyomtalanító kapá-
lást iktassunk be. A talaj nedvességének meg-
óvására minden nagyobb esőzés vagy alapos
öntözés után lazítsuk meg talajunkat kézi kulti-
vátorral, ritka fogú gereblyével vagy visszahaj-
tott szárú vasvillával. A rózsatöveket késő
ősszel felkupacoljuk olyan magasan, hogy a
szemzés fölött 10-15 cm magasságban takarja
a föld. Takarás előtt a föld alá kerülő hajtásokat
lombtalanítsuk, a leszedett lombot távolítsuk
el. Ha a rózsatövek magasra nőttek, egyhar-
mad részüket vágjuk vissza. Sajnos a rózsákat
megtámadja a lisztharmat, a rózsarozsda, szür-
kerothadásos-betegség, mozaik vírus vagy a
levéltetű. A lisztharmattal fertőzött ágakat már
megjelenéskor azonnal távolítsuk el és éges-
sük el. Réztartalmú készítményekkel védekez-
hetünk ellene. A csillagpenész ellen kéntartal-
mú szerekkel, valamint a következetes őszi
visszavágással tudunk védekezni, ezzel eltávo-
lítjuk az áttelelő spórákat, a nyesedéket min-
den esetben azonnal semmisítsük meg. A
levéltetvek ellen spirituszos szappanoldatos
lemosással vehetjük fel a küzdelmet. Hatásos
lehet még ellenük a rózsák közelébe ültetett
büdöske.
Forrás: edenkert.hu



Kert HÁZ és KERT 29

A XXI. század embere, így a magyar átlagem-
ber számára is egyre fontosabb a kert, a zöld
meleg évszakokban. Bár az otthon megterem-
tése alapvetően építési feladat és a ház létre-
hozását, átalakítását, kialakítását értjük első-
sorban ezalatt, azért évről évre egyre több
gondot fordítunk a házhoz kapcsolódó kert
kialakítására, esztétikusabbá tételére. 
Manapság a belső tér kialakítása mellett,
Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt
kap a kertek, teraszok és télikertek megterve-
zése is. Ennek egyik oka, hogy mai rohanó
világunkban nagyon fontos, hogy kellemes
zöld, virágos környezetet teremtsünk a pihenő-
napokra, órákra, percekre. A tulajdonosok
számára fontos, hogy ki tudjanak kapcsolódni
a kertben, a gyermekek számára megpróbál-
ják kialakítani azt a környezetet, melyben biz-
tonságosan tudnak ismerkedni a természet
kincseivel, tudnak kedvenc játékaiknak hódol-
ni, ahol baráti társaságok vagy a család össze
tud jönni sütésre, grillezésre, főzésre. A ház és
a kert stílusának illeszkednie kell egymáshoz,
ezért legjobb, ha megteremtjük saját stílusun-
kat. Ebben nagy segítségünkre lehet egy kert-
tervező, vagy megfelelő szakismeretekkel ren-
delkező kereskedő. 
Amikor lakóhe-
lyünket kivá-

lasztjuk, nem a kert álla-
pota dominál, azt úgy
„kapjuk” a házhoz.
Határtalan az öröm, saját
kertünk van, jöhet az alko-

tó munka! A ház megépítéséhez hasonlóan a
kert megépítését is célszerű előre megtervez-
ni. Nagyon sok felesleges munkától óvjuk meg
magunkat, ha tudjuk, hosszú távon mit szeret-
nénk megvalósítani a kertünkben. Nagyon fon-
tos és nem szabad szem elől téveszteni azokat
a szempontokat, mely szerint tudnunk kell,
milyen munka ráfordítással jár a kert fenntartá-
sa, nemcsak a bekerülési költsége. Célszerű
előre látnunk a kert fenntartási költségeit,
menyi vizet, elektromos energiát, vagy egyéb
állandó anyagot, terméket igényel a karbantar-
tása. Ehhez a nagyon szép, de egyben nehéz
munkához szeretnénk mi termékeinkkel hozzá-
járulni. Ez a cél vezérelt minket akkor is mikor
2006-ban elkezdtük az Angol Gardman cég
termékeit Magyarországon is forgalmazni. Az
azóta eltelt idő megerősített minket abban,
hogy jól döntöttünk, hiszen viszonteladóink
köre folyamatosan bővül, ami lehetővé teszi
számunkra, hogy minél szélesebb árukészlet-
tel álljunk vevőink rendelkezésére. 
Kínálatunkban szerepelnek: kaspók és
növényültetők, cserépalátétek, konzolok,

Angol kertészeti
kiegészítők
Magyarországon
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kaspó tartó rudak, növényfuttatók, térelválasz-
tók, napelemes lámpák, mécsesek, kerti dí-
szek, kerti szerszámok és egyéb praktikus
kiegészítők, amik megkönnyítik a kerti munkát.
De bármilyen szép is legyen egy kert madár-
csiripelés nélkül hiányzik belőle valami. Mi erre
is megtaláltuk a megoldást így madáretetők és
madáreleségek egyedülálló választékát forgal-
mazzuk. Ezek között a termékek között a klasz-
szikustól a modernig, minden féle stílusú és
formájú madáretető megtalálható.
Ezek segítségével igazán madárbaráttá vará-
zsolhatjuk kertünket.

Kapcsolat:
Tóth Enikő - területi vezető
mobil: +36 20 941 7994

mail: info@pmsltd.hu
Kerekes Ágnes - számlázás, logisztika

Tel/Fax: +36 28 545 506
mail: agrosol@invitel.hu

Kiemelt Partnereink:

Farmmix Kft.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 124.
Tel.: 06-52/530-785
E-mail: bolt@farmmix.hu,
farmmix@farmmix.hu
Web: www.farmmix.hu

Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház
2100 Gödöllő, Szabadság út 60
Tel.: 06-28/545-505
E-mail: agrosol@invitel.hu
Web: www.agrosol.hu

OÁZIS Kertészeti Kft

NEW GARDEN Kertészetek

Budai Kertcentrum
1021 Budapest, II. Budakeszi út 95.
Tel.: 06-1/392-5091
E-mail: bkc@t-online.hu
Web: www.budaikertcentrum.hu

Borhy Palota Kert. Áruda Bt.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 06-1/306-3823
Mobil.: 06-30/747-3764
E-mail: borhy@palotakert.t-online.hu
Web: www.borhykert.hu

Kéreg Melinda
7624 Pécs, Tiborcz u. 46.
Tel.: 06-72/319-701 Fax: 510-398,
mobil: 20/350-7098
E-mail: kerme@vivamail.hu
Web: www.hentz-kereg.hu

Csodakert Webáruház
www.csodakert.net84.net
elérhetőség: +36209417994
e-mail: csodakert@csodakert.net84.net

További partnereink az AGROSOL 2000 Kft.
weboldalán tekinthetők meg!
www.agrosol.hu
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Kertészkedés kis területen

Néhány esetben a kertészkedést nem a hely
korlátozza, hanem inkább az idő és az érdek-
lődés. Ha lázba hozz
minket az a gondolat,
hogy egy kert vegyen
körül, viszont nem tudjuk
elképzelni magunkat egy
metszőollóval a kezünk-
ben, kiváló lehetőség
egy paradicsomi kert
kialakítása az udvaron
vagy a teraszon. Hiába
készítettük el a virág-
ágyásokat és a balkonlá-
dákat, maradt még hátra
éppen elég munkánk. Egy virágoskert a kő- és
betonfelszínt is vonzóvá varázsolja. Egy udvar,
vagy terasz építése nagy vállalkozást és szak-

embert igényel. Miután kialakítottuk a megfele-
lő helyet, következik a dolog kellemesebb

része, a beültetés.
Pontosabban a peremek
szépítgetése, az ösvény
kialakítása és az udvar
befogadóképességének
ötletes növelése. Az
udvar vagy a terasz fő
célja, hogy lazításra és
szórakozásra alkalmas
teret biztosítsunk
magunknak. Ha ráadásul
szép növények vesznek
körbe, az kellemesebbé

teszi az ott tartózkodást. Még azok is, akik nem
kertészek, házuk kiegészítésének tekintik az
udvart - egy falak nélküli szobának. A belső
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lakástervezést a külső térrel kell kezdeni és
nem csupán a látvány miatt. A külső teret úgy
tudjuk egy szabad-
téri helyiséggé
átalakítani, ha az
udvart és a pázsi-
tot különbözőkép-
pen díszítjük. Ezt
úgy valósíthatjuk
meg, hogy az
udvart körbe bur-
koljuk, magasított
virágágyakat épí-
tünk, melyeket
esetleg cserepek-
kel körberakunk.
Ha teraszunkat
elkerítjük, mind a
belső, mind pedig a külső világot, jobban tud-
juk majd élvezni. Egy igazi kert van birtokunk-
ban, mellyel elpiszmoghatunk és élvezhetjük
otthonunk kényelmét. A perem magassága

körülbelül 0,5-1 méter, de az elkerített terület-
tel sok minden mást is lehet kezdeni. Az udvart

díszítő növényeken
kívül, mint például
a palástfű vagy a
muskátlik, magas-
ban csüngő fűfélé-
ket vagy kisebb
cserjéket is hasz-
nálhatunk. Ha a
perem, a ház és az
udvar között fut,
kipróbálhatjuk a
lécezetet, esetleg
ültethetünk egy
gyümölcsfát, mely-
nek növekedését
úgy irányítjuk, hogy

egyenesen a ház falára simuljon. A meleg ház,
közelsége segít abban, hogy az ágak hajtásai
tekintélyes termést hozzanak ezen a szűk
helyen is. Számos udvar kerülete körbe van



véve virágcserepekkel. Ezek jól
bekerítik a területet és még ülőhe-
lyet is biztosítanak. Ami még
ennél is fontosabb, hogy szem-
magasságban tárul elénk a kert. A
konténer-kertészet nagyon elő-
nyös és jól kezelhető, éppúgy,
mint a tégla- vagy kőépítésű bur-
kolat. Számos növény megél
hasonló körülmények között, de különösen
hatásos, hogyha illatos virágokat ültet: rózsát,
napraforgót, gardéniát, jázmint vagy édes bor-
sót. Ha nem rendelkezünk szegélyburkolattal
vagy beépített ládákkal, a díszes konténerek
ugyanolyan látványt nyújtanak. Használhatunk
akár egy egész sor egyforma konténert,
melyek hasonlítanak a beépített elemekre,
akár különböző méretű és alakú, többféle
növénnyel beültetett egymáshoz illesztett kon-
ténert. A felsorolt lehetőségek közül bármelyik
alkalmas arra, hogy különválassza otthonát a
szabad tértől. A kő szép, de önmagában rideg,
kemény és kevésbé vonzó. Kétféle növény
segítségével varázsolhatjuk udvarunkat vagy
teraszunkat, hívogató menedékhellyé. Azok a
növények, amelyeket kövekre lehet futtatni,

enyhén meglágyítják azokat. A vilá-
gos, szellős levélzetűek, különö-
sen megfelelnek a célnak. Példa
erre a palástfű, a borzaskata, a
menyecskeszem, a levendula,
valamint a páfrány. Ügyeljünk arra,
hogy növényeink jól bírják a nap-
fényt, hiszen a kő közelsége is
növeli a hőt. Ha az udvar vagy a

terasz nincs leaszfaltozva, adott a lehetőség,
hogy a kövek közötti helyet betömjük.
Hamarosan rájövünk arra, hogy a gaz ott is szi-
vesen kinő. Akkor miért ne ültessünk valami
vonzóbbat ezekbe a résekbe? A kakukkfű, a
varjúháj, a skót moha és a pénzlevelű lizinka
éppen megfelelnek erre a célra. Ne próbáljunk
meg minden egyes repedést betömni. Ha ned-
vességet kapnak vagy rájuk lépünk, csúszóssá
válhatnak, így ügyelnünk kell arra, hogy az utak
biztonságosak legyenek. Viszont néhány válo-
gatott növényfajta a teraszon, olyan érzést kelt
majd bennünk, mintha Olaszországban len-
nénk. Meglepő, hogy ezek a növények milyen
gyorsan megszokják és megtalálják helyüket
az udvarban.
Forrás: edenkert.hu
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