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- PE csövek gyártása
- KPE idomok gyártása
- Öntözőrendszerek tervezése
és értékesítése
- Csepegtető cső és szalag gyártása
- Növényházak alkatrészei

Őszi karbantartás
a recesszióban a felújításra kerül a hangsúly

Az állandóan váltakozó nedvességtartalom és a napsugárzás nagyban befolyásolja
a kültéri fa felületek élettartamát és esztétikai kinézetét. A fa, mint elő organizmus
a tökéletes nedvességszabályozás révén megőrzi természetes szépségét. A
feldolgozás után a nedvességszabályozásról már nekünk kell gondoskodnunk.
A felületkezelés segít ebben, de a folyamatos ápolásról is gondoskodni kell. A
felületek ápolása és karbantartása meghosszabbítja a felületkezelő anyag és a
fa felület élettartamát. Ezt ősszel érdemes megtenni, mivel a felület tud egész télen pihenni a tavaszi
erős UV-sugárzás előtt.
A lazúrozott vagy festett felületek felfrissítéséhez a biopin Spalettaolaj ajánlott. A biopin Spalettaolaj
egy színtelen tisztán megújuló növényi nyersanyagokból készült speciális olaj.
Ápolás esetén 1 réteg biopin spalettaolaj általában. Erősen elöregedett felületek esetén 2 réteg
szükséges. Kezeletlen felületek esetén a nedvszívó képességtől függ (1-2 réteg) a felhordandó
rétegek száma. 0,75 l. 12-15 m2, a 2,5 l. 40-50 m2 felületre elegendő. A felület nem igényel nagyobb
előkészítést. A felhordandó felületről a szennyeződést kell a biopin spalettaolajjal való felületkezelés
előtt eltávolítani.
A teraszok és kertibútorok felújítása biopin Teraszolajjal ill. biopin
Kertibútorolajjal történik. A felület megtisztítása után vigyünk fel 1
vagy 2 vékony réteget vékonyan, egyenletesen. A felületünk akkor
jó, ha már nincsenek matt felületek. Ne felejtsük el a fa végeit (bütü)
alaposan beereszteni, mivel a nedvességet a fa leginkább ott veszi
fel a legkönnyebben.
A biopin természetes olajok nedvességszabályozó szerepe légzésaktivitásukból adódik. Csökkentik a felületkezelő anyag öregedését
és a fa felület kiszáradását. Visszaadják a felület természetes szépségét.
Ha minden évben ősszel elvégezzük a karbantartást, akkor
hosszútávon élvezhetjük kültéri fa felületeink szépségét, tartósságát.
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Póréhagyma - fontos
vitaminforrás télen
Ilyenkor késő ősszel-télen egyre kevesebb zöldséggel találkozni
a piacokon, zöldségesnél. Ezért ajánlatos megbecsülni azt a
keveset, ami van. Ilyen jótékony hatású zöldség, például. a
póréhagyma - Allium porrum -, amely épp ebben az időszakban
található meg. A póréhagyma őshazája valószínűleg a Földközitenger vidéke, nálunk a bolgárkertészek termesztették először.
Források szerint már az ókori Egyiptomban is ismerték, Kheopsz
fáraó jutalmul adta a legjobb harcosainak. Aztán később az ókori
Rómában Néró császár is nagyon szerette, és gyakran fogyasztott
póréhagymalevest. A póréhagyma termesztése forró napon levő
földben, tápanyagban gazdag talajban zajlik, ahol kiválóan fejlődik.
Ajánlatos néha az ágyásaiba fahamut szórni, majd megöntözni
csalán- és nadálytőlével – ezzel fedezzük a magas káliumigényét.
Magját májustól-július végéig célszerű elvetni. Célunk, hogy minél
hosszabb legyen a póré fehér szárrésze, ezért ajánlatos, hogy 15 cm
mély árokba vagy gödörbe ültessük a palántákat (azaz halványítani,
mert a föld alatti szárrész kifehéredik), és ahogy nő a póréhagyma,
folyamatosan töltögetni kell az ágyast. Kora ősszel, pedig fel is
kupacolhatjuk a földet a tövek körül. De túl mélyre sem szabad
ültetni a póréhagymát, mert akkor nem fog nőni.. Minél nagyobb
a hideg, annál erőteljesebben kék-zöld a póréhagyma levele. Ez
a szín a klorofill és az antocián jelenlétét igazolja. A póréhagyma
jellegzetes szagát a kénes összetevők adják, többek között a
cikloalliinnek. A póréhagyma jól tárolható, de célszerű nem alma és
paradicsom közelébe tenni, mert akkor hamarabb fonnyad. Itthon
elsősorban a Tétényi áttelelő, a Carentan, az Elefánt, a Platina, a
Collana és a Calmus fajtákat lehet kapni. A póréhagyma nagyon
fontos vitaminforrás: A-,B1-, B2- vitamint, nikotinsavat, C-vitamint
és jelentős mennyiségű ásványi sót tartalmaz. A múlt század elején
sikerült kivonni a póréhagyma nedvéből olyan hatóanyagokat,
amelyek gyógyítják a garat, a gége, a légcső, valamint a hörgők
gyulladását. A póréhagyma sokféleképpen elkészíthető: bármilyen
olyan ételbe, amibe vöröshagymát teszünk, tehetünk póréhagymát
is nagyon finom leves, saláta készülhet belőle, de süthetjük,
ránthatjuk, rakhatjuk is.
forrás: www.edenkert.hu

