KERT

Házikertek vízutánpótlása
Az idei nyár nemcsak forróra, de szárazra is sikerede, eddig...
Kertjeink így természetesen vízutánpótlás nélkül maradnak,
melyet öntözéssel, vagy olcsóbb kiadásban locsolással
oldhatunk meg.
Gyakori jelenség, hogy az olvadással, öntözéssel,
csapadékkal talajba juato víz gyorsan a növények gyökérzónája alá kerül, így a növények
nem képesek azt hasznosítani. A talaj nedvességtartalma párolgással is csökken. A víz pótlására a talaj kis pórusai közö kialakult kapillárisokon át fölfelé, a talajfelszín felé emelkedik,
így a párolgás mia a talaj mélyebb rétegei is
vizet veszítenek, kiszáradnak. A vizet a növények
is kifogyasztják a talajból, hiszen ők a leveleiken
át párologtatják a vizet, amit a talajból felvéve
pótolnak. A párologtatással, a növények vízfelvételével csökkenő talajnedvességet a csapadék vagy a mesterséges öntözés pótolja vissza.
A talajban lévő oxigénre a növényeknek szintén
szüksége van. Ha a túl gyakori öntözéssel ki-

szorítjuk a talaj pórusaiból az oxigént, a növények gyökerei megfulladnak, elhalnak, és maga
a növény is elpusztul, mert a gyökérzet nem
megfelelő működése mia hiába van jelen túl
sok víz is a talajban, a növény szövetei szomjaznak. A növények stresszel reagálnak a megváltozo körülményekre: sárgulnak, elszáradnak, elhullanak a leveleik, elhalnak a hajtások.
Másrészről a túl kevés víz nem tudja pótolni a
növények párologtatásával elveszte vízmennyiséget. Vagyis a növényi szövetek ekkor is szomjaznak. A gyökerek elszáradnak, elhalnak, és
növekedési, fejlődési rendellenesség jelei kezdenek mutatkozni a növényen. Az úgyneveze
nehéz, agyagos talajokat sokkal könnyebb túlöntözni, mint a könnyű homoktalajokat. Míg
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a homokos talajok elnyelik a vizet, és gyakran
úgy tűnik, hogy hiába öntözünk, a víz lefolyik
a gyökérzóna alá, és a növények továbbra sem
jutnak vízhez. Másrészt sokkal gyorsabban
kiszáradnak, mint a kötö talajok. Vagyis kevesebb vizet tudnak megtartani. A kötö talajokat
nehéz átnedvesíteni, de lassabban is száradnak
ki. Egyik követhető szabálya az öntözésnek,
hogy a teljes gyökérzónát feltöltjük vízzel, majd
részlegesen hagyjuk kiszáradni a következő
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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. ■
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Kertépítési ötletek
Az adottságok felmérése
Kevés embernek adak meg, hogy olyan házba költözhet,
melynek kertje pontosan olyan, mint amit álmában elképzelt.
A kerervezéshez 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? Első
lépésben elméle funkcionális 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 szolgálja, melyet
nevezhetünk akár oázisnak is, melyben a mindennapi fáradalmakat pihenhetjük ki. Ne essünk
abba a hibába, hogy túltervezzük kertünk, mely
ezáltal egyszer csak a fejünkre nő, és elveszí
alapvető célját: pihenésünk szolgálatát a mindennapi robot közepee, hogy kordában tartsuk
túlburjánzo kis birodalmunkat. Példaként a so-

kaknak munkaigényesnek („állandó és kötelező
jellegű hétvégi fűnyírás”) számító nagy pázsitfelületek helye meggondolandó egyéb örökzöld talajtakaró növények, szilárd kőburkolatokkal, vagy járófelületekkel kombinált alkalmazása, melyekkel jelentősen csökkenthetjük gyepfelületünket. Erre a célra alkalmas lehet a Vinca
minor (kis meténg), a Lysimachia nummularia
(pénzlevelű lizinka), a Sagina subulata (szálkás
zöldhúr), az Acaena buchananii (acélkék tüskésdiócska) és a Veronica repens (kúszó veronika).
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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.). Döntő jelentőségű az
elrendezés szempontjából, mely szoros összefüggésben van a többi felsorolásra kerülő tényezővel is. Meghatározó a ház és a nagyobb
méretű fák elhelyezkedése az ado ingatlanon
belül (esetenként a szomszédban is), hiszen
a nap pályájának bejárása során ezek a kert
legnagyobb árnyékoló objektumai, melyek nagy-

ban meghatározzák az ebbe a zónába ültethető
növényeink alkalmazhatóságát a lokális hőmérséklet- és fényviszonyok vonatkozásában. Tapasztala úton rögzítsük, hogy napos időben
kertünk mely részét, milyen időtartamban éri
a nap melegítő sugara. Kertünk közvetlen és
tágabb környezete alapvetően meghatározhatja,
befolyásolhatja, sőt inspirálhatja annak kialakítását. Amikor tehát kertünk alapvető elemeit
kigondoljuk, eldöntjük az ültetendő növények
fajtáit, pusait, helyüket, kitaláljuk a terület
felosztását, az utak és építmények helyét, mindig
legyünk tekinteel a környezet hangulatára és
a hozzá való harmonikus és organikus illeszkedésre. Érdemes sétákat tennünk a környéken,
még ha egy lakópark közepén is van a kertecskénk,
vegyük a fáradtságot és barangoljunk egyet a
környező erdőkben, réteken, hangulatokat, inspirációkat gyűjtve. Talán a kert harmóniájának
meghatározása a legnehezebb dolog, hiszen mindenki más és más környezetben, színek és textúrák közö érzi magát kellemesen, de kertünk
esetében alapvető fontosságú, hogy egyes részei kiegyensúlyozoan illeszkedjenek egymáshoz és környezetükhöz. Természetesen ennek
megteremtése hosszú, sőt, mondhatjuk végtelen folyamat, hiszen a növények esetében élő és
folytonosan változó lényekről beszélünk. Nyilván meghatározó lehet a saját vagy szomszédos
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lakóépületek slusa is, hazánkban egy felújíto
régi parasztház melle slusidegen lehet egy
buja mediterrán kert vagy egy modern konstrukvista, illetve szürreális kert – bár semmi
sem elképzelhetetlen! Az egységességet szolgálhatja, ha kiválasztunk egy témát, egy meghatározó színt, anyagot, vagy növénypust,
mely végigvonul a kerten. A környeze elemek
fontos és meghatározó része a domborzat,
mely alkalomadtán komoly kihívások elé állíthatja a kert tervezőjét, de opkailag sokkal
tokzatosabbá, izgalmasabbá és érdekesebbé
tehe kertünket. Lejtős területeken mindig felmerül a kisebb-nagyobb sík részek kialakításának
igénye, melyet különböző támfalrendszerekkel
biztosíto lépcsőzetes teraszok kialakításával érhetünk el, mesterséges lépcsőkkel és rézsűkkel.
Ehhez elsősorban biztonsági okokból (omlásveszély, vízelvezetés, talaj lemosódása, műszaki
kivitelezés) minden esetben szakember közreműködését vegyük igénybe, mely vonatkozik a
sík területen terveze mesterséges domborzat
kialakítására, vagy akár a meglévő teraszok megszüntetésére is. A tervezés szempontjából kimagasló jelentőséggel bír az is, hogy egy ado
erősen lejtős területen hol helyezkedik el a lakóépület. Fontos, hogy az egyes szintek mérete
arányban álljon a kert méreteivel és a lakóházzal,
vagy annak melléképületeivel. A növények kiválasztásával – különböző talajtakaró és talaj-
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fogó növényekkel – jelentősen javíthatunk az
ilyen topográﬁailag tagolt kert biztonságán.
Nyilvánvalóan nem kell részletezni, milyen jelentőséggel bírnak az egyes klimakus és éghajla elemek a növények és azok helyének
kiválasztásában. Roppant fontos a fagyzugos
helyek feltérképezése is, melyet télen tudunk
a legplaszkusabban érzékelni azáltal, hogy hol
olvad el a hó a legkésőbb. Az USDA (Egyesült
Államok Mezőgazdasági Minisztériuma) 12
fagytűrési zónára osztoa a Földet, melynek
célja, hogy bolygónk bármely vidékén tudjuk,
hogy milyen növényeket tarthatunk ado zónában, tehát ez a rendszer is a növények fagytűrését veszi alapul, így legyen ez az egyik fő
igazodási pontunk a növények kiválasztásakor.
Magyarország a 6. zónában helyezkedik el
–23–18 Celsius fokkal, mely természetesen
nem zárja ki, hogy kertünk déli fekvésű véde
részein próbálkozhatunk 7-8. zónába tartozó,
melegigényesebb növényekkel is. A kert domborzati viszonyai erőteljes hőmérsékleti különbségeket produkálhatnak akár egy 100 méter
hosszúságú területen belül is, télen a fagy,
nyáron a szél által. A fagyos levegő a magasabb
részekről a vízhez hasonlóan lefolyik a mélyebb
területekre, de ügyes tervezéssel erre is hatással
lehetünk a hideg levegő elvezetésével az útjába
állított mesterséges, vagy természetes akadályokkal. Az uralkodó szélirányt is rögzítsük
tervünkben, mivel ez is nagyban befolyásolja a
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kerten belüli klímaviszonyokat, melyet mind a
választo növényekkel, mind építményekkel is
nagyban befolyásolhatunk. Kertünk klimakus
viszonyai melle talán legfontosabb tényező
kertünk jellegének kialakításakor a földi élet
alapját jelentő talaj, mellyel önálló tudományág,
a talajtan foglalkozik. A talajképződés az alapkőzet ﬁzikai, kémiai és biológiai mállása, végső
soron a humusz kialakulása során jön létre.
Különböző rendszerekbe foglalva rendkívül sok
talajpust különböztetünk meg. A talajok számos kémiai és ﬁzikai tulajdonságai közül kiemelném a tápanyagok hasznosulása szempontjából fontos kémhatást, melyet házilag
is meg tudunk vizsgálni egyszerű eszközökkel.
A növények a talaj pH-értékére eltérően reagálnak, általában a semleges közegű talajok
(pH=7) a legmegfelelőbbek a növények számára,
de egyesek a savanyúbb (pl. hortenzia), mások a
kissé lúgos kémhatást kedvelik. Magyarországon
a talajaink jellemző módon lúgos kémhatásúak
(meszesek pH=7,2-8,1). A talajok szerkezete,
színe, humusztartalma, vízgazdálkodása és kötösége is fontos szempont, mely utóbbit az
Arany-féle kötöségi számmal jellemeznek és a
talaj ﬁzikai féleségét mutatja meg, azaz milyen
a szemcseösszetétele, mennyire homokos vagy
agyagos. Szélsőséges talajviszonyok, mint mély
fekvésű lápos, vagy magasabb térszinten erősen
köves sziklás váztalajok esetén ajánlo szakember véleményének kikérése. ■
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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.

