3
Ablak Épszer 2007 K.
Aqua-Mac K.
Ár Zsombor
Breck Magyarország
Cental K.
Depiend-Pluss K.
Extra Info Reklámújság
Fertőszéplaki Téglaipari K.
Fővárosi Vízművek Zrt.
Füleki Szauna
Grédics Redőny K.
Hungaro Sistem’s K.
Kabiri Szőnyegház
Kapu Centrum K.

36
19
41
49–50
1, 51
8–9
1
1, 34
26
48
35
42
48
38–39

Kész Holding Zrt.
1, 2, 5–7
Kincses Kalendárium Magazin
1, 51
Klíma-Szalon K.
37
Korona 2001
Utazási Online Fiókiroda
52
Kősec K.
14
Kvarc Ásvány K.
1, 32–33
Márvimpex K.
46–47
OS Security K.
10–11
Sika Hungária K.
1, 30–31
Süői Travern K.
45
Szín-Ker K.
49–50
Trevenum K.
40
Van Merksteijn K.

20

újHáz és Kert 2012/II.
Kiadja: SÁB Manufaktúra K.
Felelős kiadó: Simon Istvánné
Felelős szerkesztő: Simon Csaba
Munkatársak: Taál Mónika irodavezető, Simon István értékesítés
Megjelenik évente 4 alkalommal
Nyomás: mondAt Nyomda
Felelős vezető: Nagy László
Nyomdai előkészítés – tördelés: mondAt Nyomda, Division Stúdió
Nyomdai előkészítés – tördelés címlap: Bárány Tamás Perfect Design
A kiadó a hirdetések, cikkek tartalmáért nem vállal felelősséget!
A kiadványban megjelent pr-cikkek, hirdetések közlése kizárólag a kiadó engedélyével történhet,
annak elmulasztása jogi konzekvenciákat von maga után.
Minden jog fenntartva.
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Tel.: +36305217245, +36304527036; Tel./Fax: +3617072429
iroda e-mail: hazkert.hu@gmail.com
e-mail: info@hazkert.hu
internet: www.hazkert.hu
HU ISSN 1787-9736

4

Tartalomjegyzék

INGATLAN témakör

5–14

A gdanski aréna a foci EB tükrében
Nyári UV-védőruházat és -védőfelszerelés
Kapósak a balatoni ingatlanok

5–7
8–9
12–13

KERT témakör

15–26

Házikertek víz utánpótlása
Kertépítési ötletek – Az adoságok felmérése
Locsolunk vagy inkább pocsolunk? Ön tudatos kertöntöző?

ÉPÍTŐANYAGOK, NYÍLÁSZÁRÓK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA témakör
Burkolás az örökkévalóságba
Sika ViscoBond: Többet kevesebből!
Sika – minden ami vízszigetelés
Mi a KVARC SHIELD?

15 – 18
21 – 25
26

27–36
28 – 29
30
31
32 – 33

ÉPÜLETGÉPÉSZET témakör

37–44

A DISAN közpon porszívó rendszerről
Napelemes LED-közvilágítás
Szivayúk a megújuló energiaiparágban
Kapuk automazálása

38–39
40
42
43–44

BELSŐÉPÍTÉSZET témakör

45–50

Konyhapultok gránitból

47

Kert

17

öntözésig. Nagytermetű növények, például fák,
cserjék gyökerei mélyebbre nyúlnak, ezért a
talajfelszín kiszáradása nem jelen feltétlenül a
vízvisszapótlás szükségességét. A kertésznek meg
kell ismerni, hogy növényeinek gyökérzónájának
átnedvesítéséhez mennyi öntözővízre, locsolásra
van szükség. Azt is meg kell tudnia, hogy
milyen mértékben lehet a talajnak kiszáradni a
következő öntözésig. Aranyszabály, hogy a felszín
közeli, gyors öntözés biztosan nem nedvesí át a
gyökérzónát.
Hogy a talaj mennyi vizet tart meg, hogy
milyen gyakran kell öntözni, az elsősorban a
talaj szerkezetétől függ. Például 2 cm vízréteg
átlagosan 30 cm mélyre vándorol a homoktalajban, 12 cm mélyre a jó ker talajban, és
6 cm mélyre kerül kötö agyagos talajban.
A homokos talaj gyorsabban fölveszi a vizet,
mint a nehéz, kötö talajok. Ezért a gyökérzóna
átnedvesítése tovább tart kötö talajokon, mint
könnyű, homoktalajokon. Vályogtalajok óránként
kb. 5 cm mélységig nedvesednek át, míg 0,2 cm
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mélységig nedvesedik át az agyagos talaj. Száraz,
agyagtalajok 120 óra ala nedvesednek át 30
cm mélységben.
A hozzáado szerves anyag eltérő módon
viselkedik. Agyagtalajokhoz adva segík a talaj
vízfelvételét, Szerves anyaggal javíto homoktalajoknak pedig javul a vízmegtartó képessége,
azaz ritkábban kell öntözni.
A locsolás az öntözés költségkímélőbb változata bekerülési értéken számítva. Ám a komparav törvények elvén számítva jóval drágább,
mint az automazált öntöző rendszer. A locsolásnak nincs automazált változata, mindenképpen szükséges emberi közreműködés a megvalósításhoz, ellentétben az automazált öntözéssel, melyet az összeállításkor kell egyszer
jól megcsinálni, utána már csak a minimális felügyelet kell ahhoz, hogy nap, mint nap elvégezze a dolgát a programozás alapján. A locsolástechnika eszközei ennek megfelelően jóval
olcsóbbak, hiszen az emberi közreműködést kell
kiszolgálja. Természetesen a locsolók közö is
van minőségi különbség, ezért az ár-érték arányt
kell néznünk és nem a bekerülési értéket. A lo-

csolást általában azok az emberek választják,
akik nem rendelkeznek azzal a pénzeszközmennyiséggel, mely lehetővé teszi megfelelő
öntözéstechnika telepítését. Azért jegyezzük
meg, hogy vannak olyanok is, akik hobbiból szívesen locsolnak, de ők később rájönnek milyen
jó, ha az öntözést mégis egy automaka oldja
meg tökéletesen és nem kell minden nap görnyedni a locsolótömlővel a kézben. ■

