KERT
Kevés embernek adak meg,
hogy olyan házba költözhet,
melynek kertje pontosan olyan,
mint amit álmában elképzelt.
Sőt! Alapvetően ilyen helyzet
szinte nincs is. Nagyrészt egy
parlagterületből kell dogoznunk,
ami azért lehet jó, mert szabadon
ereszthetjük fantáziánkat.

Kertünk

kigondolása

Ritkább esetben már meglévő, működő kertet
veszünk át, ami ismerve a ma emberét, nagyon
ritkán felel meg a saját elképzeléseinek. A kerttervezéshez nélkülözhetetlen az önbizalom és
némi szakmai ismeret vagy tapasztalat, de ezek
hiánya se tántorítson el minket, hiszen az internet korában percek ala rálelhetünk a hiányzó
láncszemekre. Mielő nekikezdenénk a konkrét
tervezésnek, alaposan gondoljuk végig, mit is
szeretnénk, mire van szükségünk, vagyis alapvető vezérfonalként: Mire akarjuk használni a kertet? Ne feledjük, hogy terüleleg
illetékes faiskolával is érdemes felvenni
a kapcsolatot, mivel o olyan növények
vásárolhatók, meg amelyek megélnek a
környéken. Persze, ha sok pénzünk van,
akkor mesterségesen létrehozhatunk a
környezetre nem jellemző növényéleani modulokat. Első lépésben elméle funk-

cionális terv gyanánt rögzítsük írásban álmaink
esszenciáját, vagyis mindazt, amit szeretnénk,
és amire vágyunk kertünkkel kapcsolatban, mely
vonatkozhat konkrét növények, építe létesítmények, színek, formák, korábbi emlékeinkből
felderengő hangulatok és különböző tevékenységek felsorolására is. Természetesen ne felejtkezzünk meg családtagjaink vágyairól és ötleteiről sem! Legyünk nagyvonalúak elképzeléseink rögzítésekor, hagyjuk szabadon szárnyalni
fantáziánkat, legfeljebb – ha összeállt a kép –,
majd megkurtjuk racionális lehetőségeinkhez
igazodva.
A teljes tervezési szakaszban az lebegjen lelki szemeink elő, hogy funkcionálisan a kertünk alapvetően a pihenést és a kikapcsolódást
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szolgálja, melyet nevezhetünk akár oázisnak is,
melyben a mindennapi fáradalmakat pihenhetjük ki. Ne essünk abba a hibába, hogy „túlterveze” kertünk egyszer csak a fejünkre nő, és
elveszí alapvető célját: pihenésünk szolgálatát
a mindennapi robot közepee, hogy kordában
tartsuk túlburjánzo kis birodalmunkat. Példaként a sokak által munkaigényesnek („állandó
és kötelező jellegű hétvégi fűnyírás”) számító
nagy pázsitfelületek helyett meggondolandó
egyéb örökzöld talajtakaró növények, szilárd
kőburkolatokkal, vagy járófelületekkel kombi-
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nált alkalmazása, melyekkel jelentősen csökkenthetjük gyepfelületünket. A rövid életű egynyári virágok helye alkalmazhatunk évelő, kevesebb gondoskodást igénylő színpompás növényeket.
Miután számba veük a család funkcionális
elképzeléseit és elvárásait terveze kertünkkel
kapcsolatban, át kell tekintenünk kis birtokunk
ﬁzikális adoságait (talaj, fekvés, környezet stb.),
melyeket a jövő héten veszünk górcső alá.
Forrás: kertpont.hu
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Locsolunk
vagy inkább
pocsolunk?
Ön tudatos kertöntöző?
Jelenleg 11 fővárosi és Budapest
környéki kerulajdonosból átlagosan
mindössze egy tudna arra a kérdésre
pontos választ adni, hogy havonta
hány köbméter vizet használ el
kertöntözésre. A mintegy
száznegyvenezer kerel rendelkező
ingatlantulajdonosnak ugyanis
csak kis százaléka használ
locsolási mellékmérőt, holo
ennek segítségével sokkal
tudatosabban gondozhatjuk
növényeinket.
A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén élő
kerulajdonosok vízfogyasztása a nyári hónapokban általában jelentősen megnő. De hogy
pontosan mennyivel fogy több víz a locsolás
mia, azt ma még csak kevesen kísérik ﬁgyelemmel. Pedig egy egyszerű eszköz lehetőséget ad ennek mérésére. A locsolási célú mellékvízmérővel (locsolómérővel) ellenőrizhetővé válik
a locsolásra fordíto víz mennyisége, így használatával nemcsak forintokat takaríthatunk meg
– amennyiben az órát a számlázási rendszerbe
vetetjük, csupán a vízdíjat kell megﬁzetnünk –,
de környezeudatosabb kertöntözővé is válhatunk.
A locsolómérő előnyei ellenére azonban a
fővárosi lakosságnak csak kis százaléka élt eddig
ezzel a megtakarítási lehetőséggel – a lakosság
fennmaradó része locsolómérő hiányában nem
tudhatja pontosan, hogy mennyi vizet locsol
el havonta, így esetükben az is előfordulhat,
hogy jóval több ivóvizet pocsolnak el a szükségesnél. Holott a locsolómérő hosszú távú haszna semmiképpen sem elhanyagolható. Ha figyelembe vesszük, hogy Földünk vízkészletének

mindössze 2,5 százaléka édesvíz, egyáltalán nem
mindegy, mennyi ivóvizet locsolunk el naponta,
hetente, havonta – talán szükségtelenül. Ráadásul még egy további nyilvánvaló előnye is van
a locsolómérőnek: használatával könnyedén elkülöníthető a locsolásra szánt vízmennyiség díja;
ezáltal a kiadások pontosabban tervezhetővé
válnak.
Az a kerulajdonos pedig, aki mégsem él
ezzel a lehetőséggel, de szeretné csökkenteni
a költségeit, május elsejétől október végéig z
százalékos kedvezményt igényelhet a szennyvízelvezetés, illetve a szennyvízelszállítás díjából.
A kedvezményt a csatornázo ingatlanok tulajdonosai a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a
csatornázatlan ingatlannal rendelkezők a Fővárosi Településsztasági és Környezetvédelmi K.
ügyfélszolgálatán igényelhek.
Ezen túl hasznos információkat és tanácsokat találhatnak a Fővárosi Vízművek honlapján,
a www.vizmuvek.hu oldalon is, ahol egy kalkulátor segítségével még azt is kiszámolhatják,
mennyi idő ala térül meg a locsolómérő szerelési költsége.
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Ne hagyja pénzét
elfolyni!
Csökkentse költségeit locsolómérôvel,
hogy az öntözésre használt vízmennyiség
után csak a víz díját kelljen megﬁzetnie!
Látogasson el honlapunkra, és számoljon
megtakarítási lehetôségeivel online kalkulátorunkon!
Locsolási mellékvízmérô felszerelésével az öntözésre szánt vízmennyiség pontosan ellenôrizhetôvé,
tervezhetôvé válik.

Segítségével Ön is felelôsségteljes, környezettudatos kertész lehet.

Néhány locsolási tipp
az üde, virágos kertekért és a víztakarékosságért, környezetünk megóvása
érdekében:
•

Locsoljon minden nap reggel 6 és 7 óra között, illetve az esti órákban,
mivel a felhasznált víz ilyenkor a kisebb mértékû párolgás miatt hatékonyabban szívódik fel a talajban!
• Zárja el rendesen a csapot, mivel a slag tovább is csöpöghet!
• Használjon víz- és energiatakarékos öntözôrendszert!
• Télen mindig víztelenítse a csapokat!
• Szeles napokon ne locsoljon: a szél elszórja a vízcseppeket!
• Szereltessen locsolási mellékvízmérôt, hogy vízfogyasztása még kiszámíthatóbbá váljék az öntözés során!

Locsolómérôvel kapcsolatos további
tudnivalókról szórólapjainkon,
a Vízvonal telefonszámán, valamint honlapunkon,
a www.vizmuvek.hu oldalon tájékozódhat.

VM_LOCSME_hirdetes_UjHazesKert_126x181.indd 1

2012.04.13. 11:24

