Kerti dühöngő kölyköknek
a kertben
Mindannyiunk emlékében
él, a gyermekkori csintalanságok mellett, az a különös
világ, amit akkor, gyerekfejjel képzeltünk, amibe maximálisan bele éltük magunkat. A plédekből összeeszkábált sátor az asztal alatt,
az ágy szivacsai által közre
fogott űrhajó.
Vannak, akiknek ennél sokkal kreatívabb és egyedibb
megoldás is megadatott,
hogy finoman formálódó
gyermeki világuk minden

egyes pillanatát kiélvezzék,
mégpedig egy saját, önmagában is regénybe illő faházban. Bár tegyük hozzá, ez a
lehetőség a ma felnőttjeinek
gyermekkorában nem pénzkérdés, inkább lehetőség
volt, s természetesen nem a
mai keretek közt, hanem
sokkal vadregényesebb kivitelben.
Természetesen
ennek megvolt a maga hangulata, de akkor sem vethető össze azzal, ami ma megvalósítható, s nemcsak a
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kiváltságosok részéről. Bár a szülők csemetéjük minden rezdülését és óhaját figyelik, abban
az esetben ha lehetőségük és legfőképp akaratuk is megvan hozzá, ismerve az elmúlt évek,
hónapok gyermekekhez köthető nem éppen
vidám híreket. Gyakori probléma, hogy olyan
játékot és időtöltést kínálnak gyermeküknek,
ami se idő, se érdeklődés terén nem foglalja
le. Az, hogy mi is az igazi megoldás, gyerek
válogatja, de biztos, hogy saját gyermekvilágunk felidézésével közelebb kerülhetünk a
megoldáshoz. Mostani cikkünkben egy olyan
faház építésével és ötletével ismerkedhetnek
meg az olvasók, amely minden bizonnyal sok
szülőnek - és leendő szülőnek is megindíthatja
fantáziáját. A külföldön már évek óta kedvelt
gyerek faházak két főrészből épülnek fel,
magából a játszóház részből, s a fa törzséből.
A játszóház anyagát nézve, cédrusból vagy
fenyő – uszadék fából készül. A törzs, egy
öreg, már kidőlt fa, amelybe láncfűrésszel vájnak lyukat, hogy azon felmászva kényelmesen
feljuthassunk a csapóajtóval zárható játszótérbe. Akár van gyerekünk, akár még nincs, egy
ilyen faház, önálló és egyben egyedülálló része
lehet kertünknek, annak közvetlen környezetének. Minden faház egyedi és megismételhetetlen, hiszen a természet alkotta formák, és
adottságok dominálnak mindegyiknél. A házikó

méretét nézve, átlagosan 14 láb magasak, a
fatörzs, illetve felmászó rész, pedig közel 4 láb
átmérőjű. Felmerül a kérdés, miszerint miért
építsünk méregdrága összegekért hintát és
homokozót, ha azt, bizonyos kort elérve, gyermekünk úgy is hanyagolni fog? Az ilyen típusú
és funkciójú faházakkal nem csak a gyermekkori játéknak adhatunk teret és alkalmat, de
megőrizve kertünk mélyén, felnőtt korban
megfizethetetlen emlék és élmény lesz újra
látni, falai közt fantáziálgatni. Egy ilyen faház
alkalmat adhat arra, hogy megismerjünk egy
olyan világot, amit kellő bizonyossággal csak
ezen áttekintve tapasztalhatunk meg, s amely
édes nosztalgiájával végig kísérheti egész életünket. Arról nem is beszélve, hogy gyermekeinknek készített építmény akár az idő próbáját
és gyermekeink rongálási képességeit túlélve,
akár unokáink számára is kiváló préda lehet. A
kert végébe elhelyezett eszköz nemcsak azért
hasznos, mert jobb időben leköti gyermekünket, hanem azért is, mert lehetővé teszi az otthoni őrzést, ugyanakkor az általunk elkészített,
vagy elkészítetett eszköz biztonságos, passzív
felügyelet melletti virgonckodást biztosít gyermekeink részére, azzal az ideával, hogy egyfajta önállóságot kapnak, vagy legalábbis annak
érzetét. A gyermek is szereti kialakítani saját
kuckóját és örömmel teszi, ha mindezt olyan
tudatban teheti, ami nem a szülői otthon keretein belül van. A szülő is nyugodt lehet, hiszen
a lakókörnyezeten belül ténykedik gyermeke,
olyan eszközparkon belül, amely általa készült,
s biztonságos, balesetmentes játékot nyújt a
gyermeknek.

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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Alapozzuk meg gyepünket
a télre
Alapozzuk meg a jövő évet! Elérkezett a nyár
vége, a gyeptelepítés számára legkedvezőbb

időszak. Ha a füvesíteni kívánt területet megszabadítottuk a gyomoktól, megfelelően lazítottuk, porhanyítottuk és elegyengettük a talajt a
területen, a következő feladat a fűmag kiválasztása, és az elvetett fű gyors indítása.
Fűmagokat minden igényre találhatunk a hazai
kertészeti piacon. Szinte minden kerti adottságra nyújtanak megoldást a megvásárolható
fűmagok. A különböző célokra alkalmas fűfajok korszerű fajtáinak gondosan összeállított
keveréke. Az egyik leggyakrabban használt fajtájú fűmagkeverék kiváló árnyék- és taposástűrő-képességgel rendelkezik, ugyanakkor ellenáll a perzselő napsütésnek is. Egy másik típus
rendkívül nagy teherbíró-képességű fűmagkeverék. Gyorsan csírázik és fejlődik, mutatós,
többhasznú gyepfelületet képez. A legjobb
regenerálódó képességű fűmagkeverék, a
mechanikai sérüléseket a leggyorsabban növi
be. Jól bírja a rendszeres taposást, koptatást,
még ott is, ahol gyerekek, illetve házi kedvencek miatt igen nagy az igénybevétel. Vagy talál-

hatunk ezen belül a luxus kategóriának megfelelő fűmagkeveréket is, mely természetesen
alapvetően luxusminőségű fűfelületek, pázsitok kialakítására alkalmas.
Finomszerkezetű, sűrű, gyönyörű
színű és jó teherbíró-képességű
gyepfelület alakítható ki vele.
Finomlevelű csenkeszekből áll, ami
kellemes, puha megjelenésű, sűrű
gyepfelület képez. A tökéletességre
törekvők választása. Vetés, telepítés:
gyors kelés, jó gyökeresedés.
Gyeptelepítés után a fű gyors gyökeresedését a foszfordús műtrágyával

Kert
segíthetjük. Gyors, akár 7-10 nappal korábbi
kelést tesz lehetővé a megfelelően előkészített
talajban. Felülvetésnél, újravetésnél is alkalmazható. Szabályozott tápanyag-leadású, 2-3
hónapon át táplálja a fiatal gyepet, burkolatnak
köszönhetően a perzselés kockázata nélkül,
optimális tápanyagszintet biztosít a kelő vagy a
felújításra
szoruló,
gyenge
fűnek.
Gyepszőnyeg-fektetés esetén Scotts Díszpark
Gyepstarter alkalmazásával rövidebb idő alatt
vehető használatba a gyepfelület. A gyep felkészítés a télre fontos feladat. A már meglévő
gyepek esetében az őszi hetek legfontosabb
teendője a télre való felkészítés. Ezt
a 4-5 hónapos hatástartamú, burkolt műtrágya használatával tehetjük
meg kielégítő eredménnyel. Az ősz
folyamán a következő területeken
indokolt a használata: - intenzív
gyepfelületek (futballpályák, öntözött gyepek, díszpázsit), - évelő
virágágyások, - temetőkertek, - nagy
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értékű cserjefoltok, örökzöld és lombhullató
sövények.
A műtrágya kondicionáló magas káliumtartalmának köszönhetően a növények szövetei
még a tél beállta előtt kellően megerősödnek
ahhoz, hogy a tél káros hatásait (fagy, kiszáradás, nagy nappali-éjszakai hőmérséklet-változás) jobban elviseljék. A csapadékos időjárás
sok problémát okozhat a kertbe. Problémás
helyeken, augusztus-szeptemberben még egy
alkalommal, a kondicionáló műtrágyát megelőzően alkalmazhatja a mohásodás csökkentő
és a gyomirtós gyepműtrágyát.
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