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koratív virágtartók. Sőt, akár képzőművészek által kézzel készí-
tett remekműveket is vásárolhatunk. 

A növények kiválasztásánál az alapvető kritérium a helyiség-
ben uralkodó fényviszony, a hőmérséklet és a páratartalom. Ha 
ezekhez nem alkalmazkodunk, kedvenceink hamar megbetegsze-
nek, vagy akár tönkre is mennek. A külső körülmények alapján 
összeválogatott növények közül a stílus, az elérni kívánt hangulat 
a következő lépés a választásban. Ezután már csak a fenntartási 
igényt, illetve olyan speciális szempontokat kell figyelembe ven-
nünk, mint például hogy a gyermekek által használt és hozzá-
férhető helyeken a tövises, tüskés növények, mint a kaktuszok, 
nem éppen ajánlottak. A helyes kiválasztási folyamat eredménye 
mindig otthonunk kellemes, élő fénypontja lesz. 

A belsőépítészet fejlődésével új értelmezést 
nyernek a szobanövények és a kaspók is, ame-
lyek stílusos párosításban belső tereink élő 
szobraivá válnak. A kaspók gyártói igazodnak 
a legújabb trendekhez, így semmi akadálya an-
nak, hogy az elõszobától a fürdõszobáig tökéle-
tes legyen a hangulat. Egy jó stílusérzékű szak-
ember pedig lenyűgöző kompozíciót alkothat, 
hozzájárulva az életminőségünkhöz.

Beltéri növénydekoráció
Új szemlélet és trendek

Ha mi magunk nem is gondolunk a beltéri növényekre, amikor 
berendezzük, csinosítjuk otthonunkat, de a körültekintő szak-
emberek, belsőépítészek, kerttervezők azonban egyre inkább szá-
molnak velük a tervezés során. A növényeknek ugyanis megfelelő 
helyre és térre van szükségük. Ha nem szalasztjuk el a lehetősé-
get, és időben gondolkodunk, attraktív megoldásokkal bővíthet-
jük házunk vagy lakásunk belső tereit, nem kell megalkudnunk 
a „kimaradt helyekkel“ a növények elhelyezésénél. 

A kaspó kiválasztásánál a környező anyagokat, színeket, 
textúrákat, hangulatot és stílust kell figyelnünk. A kaspónak 
valamihez mindig passzolnia kell. A forgalmazóknál minden-
féle anyaggal találkozhatunk: az alumínium, koracél, kerámia, 
plasztik mellett egyéb, természetes anyagokból is készülnek de-

A tervezésben, az előkészületekben a 3D-s tervezőprogramok 
nagy segítséget nyújthatnak. Persze a belsőépítész munkájába 
már ekkor be kell kapcsolódnia a beltéri növénydekorációhoz is 
értő kertésznek. Drágább kaspó és növények vásárlásához min-
denképpen ajánlott jól képzett szakember segítségét kérni, hiszen 
a rossz választás az anyagi káron (tönkrement növény) felül még 
egy felesleges „berendezési tárgyat” is eredményez. 
Ha nem értünk a szobanövények ápolásához, először vásároljunk 
olcsóbb, kisebb növényeket, és ezeken „tanuljuk meg” az apró 
fortélyokat. A kaktuszok talán a legigénytelenebb növények; csak 
a minimális öntözésre és a hűvösebb helyen történő, öntözés nél-
küli teleltetésre kell odafigyelnünk.

tervezés 3D-ben

összeállította Tuba Péter 
fotó Holland Virágiroda, Lechusa, Soendgen Keramie 

A leggyakoribb hiba a növények túlöntözése. Ennek elkerülése és 
a kényelmes öntözés végett több gyártó kínál önöntöző szettet 
a kaspóihoz. Lényege, hogy a kaspón belül van egy növényültető 
doboz. Ez a kisebb kaspóknál perforált, így a kaspó alján lévõ víz-
hez a gyökerek könnyen hozzájutnak az ültetõdobozba tett kavics-
rétegen át. A nagyobb kaspóknál az ültetõdoboz alsó részében van 
a víztároló rész. A beültetést követően egy-másfél hónap felülről 
történő öntözés alatt a gyökerek belenőnek az alsó, vízfelszívó zó-
nába, így a növényt már nem kell felülről öntöznünk, elég feltölteni 
az alsó víztározót, amelynek vízszintjét jelzőpálca mutatja. Így min-
dig tudjuk, hogy mikor kell újra feltölteni tartályt.
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Mivel a konyhák legtöbb esetben napos tájolásúak, optimá-
lis otthonai lehetnek a napfényigényes fűszernövényeknek. 
A kaspókkal könnyen igazodhatunk a bútor stílusához és 
hangulatához. A kis cserepeknek könnyű helyet találni, 
a fűszernövényeket (citromfű, zsálya, tárkony, rozmaring, 
metélőhagyma, bazsalikom) pedig egyszerűen beszerez-
hetjük: minden évszakban, bármelyik nagyobb bevásár-
lóközpont zöldségosztályán megvásárolhatjuk őket.

kényelmes ínyencnek

Ez az a hely, ahonnan mindennap elindulunk a világba, majd megérke-
zünk, és vendégeinknek is ez adja otthonunkról az első benyomást. Ezért 
e helyiséget sem illik kihagyni a növénydekorációból. Ajtónyitáskor a téli 
beömlő hideg és a huzat azonban nem kis kihívás a növények kiválasztá-
sánál, így ide leginkább a hasonlóan kitett éghajlati körülmények közül 
származó növények, például kaktuszok, szukkulensek valók.

mutasd az előszobád, 
megmondom ki vagy

Optimális körülmények között az orchideák fajtától függően akár 
három hónapig is virágozhatnak. 

Nagyon törékeny, és szállítás közben könnyen megfázik a növény, 
ami a virágbimbók lehullásához vezethet. Az átültetésnél figyel-
jünk arra, hogy a léggyökerek ne sérüljenek meg, és csak speciá-
lis orchideaföldet használjunk. 

A leggyakoribb hiba a túlöntözés. A növény a túl sok víztől is 
ledobhatja a bimbókat, majd a gyökerek is elrothadnak, ami 
tápanyaghiányhoz vezethet. Ha túlöntöztük a növényt, két-há-
rom hónapig vegyük minimálisra az öntözést, hogy a gyökerek 
regenerálódhassanak. 

Az orchideatövek 3-6 hónapig pihennek elnyílás után, majd meg-
felelő gondozás mellett várhatjuk az újabb virágzást.

így ápoljuk az orchideát



72 73

Gondos válogatással még a kis ablakokkal rendelkező, északi tá-
jolású, sötétebb fürdőszobából is növényoázist varázsolhatunk. 
A párásabb levegőért a páfrányok kifejezetten hálásak, és keve-
sebb fénnyel is beérik. A zaminak becézett Zamioculcas zamiifo-
lia (balra fent) nem szereti a tűző napot, teljesen igénytelen. Bár 
nem vízi növény, jól érzi magát a kád végében. A parafa mintájú 
kerámiakaspó (jobbra lent) meleg hangulatot teremt az aszpará-
gusszal és a színezett, hántolt vesszőkkel. A papagájvirág (jobbra 
fent) viaszos, acélos levele harmonizál a koracél kaspóval, amit a 
kád látszó lefolyórendszeréhez választhatunk.

dzsungelérzés 
  a fürdõszobában

Teendők a kertben
Amikor elolvadt a hó, és felszáradt a föld felszíne, gereblyézzük 
össze a gyepről és a növények közül a tavalyi lomb maradékait 
és minden egyéb szemetet. A korai virágzású évelőkről akár még 
korábban távolítsuk el a lombot.

Tavaszi metszés
Díszkertünk fáinak, cserjéinek metszését lehetőleg bízzuk szak-
emberre, mivel a növények fajtától, kortól, funkciótól és állapot-
tól függően eltérő metszést igényelnek. Helytelen metszéssel 
növényeink elveszíthetik formájukat, virágzásuk lecsökkenhet, 
legyengülhetnek, illetve idő előtt elöregedhetnek. Az aranyvesszőt 
(Forsytia) és a törpemandulát (Prunus tenella) csak közvetlenül 
a korai virágzás után vágjuk vissza. A rózsaloncot (Weigela), 
a gyöngyvirágcserjét (Deutzia) és a közönséges gyöngyvesszőt 
(Spiraea* vanhouttei) csak módjával metsszük, mivel az előző évi 
vesszők oldalán hozzák virágaikat. Így az erős metszéssel a vi-
rágrügyeket is eltávolítanánk. Ezekről csak az elöregedett, már 
gyengébben virágzó részeket távolítsuk el. Elnyílás után viszont 
vágjuk vissza a vesszőket, hogy a növény új hajtásokat neveljen, 
és következő évben szépen virágozzon. Az évelő virágokról csak 
az elszáradt leveleket és virágszárakat kell tőből eltávolítani.

Néhány gondolat a hópenészről
A hópenész egy télen és kora tavasszal károsító gombafajta, amely 
a hó alatt kialakult oxigénhiányos körülmények között fertőz és 
terjed. Ha tavasszal a gyepen fehér, 10-30 centiméter átmérőjű 
koncentrikus köröket látunk, a hópenésszel van dolgunk. Na-
gyobb fertőzés esetén a körök összeérnek, és kiterjedt területeken 
okozhat gondot a gomba. A fertőzés általában csak a fű leveleit 
károsítja, de kedvezőtlen esetben a tövét is megtámadja. Ilyen-
kor ezek a fűcsomók elpusztulnak. Előre védekezni vegyszerrel 
nem lehet, mivel a gomba a január-februári időszakban támad. 

A megelőzésben nagy szerepe van az őszi, magas káliumtartalmú 
műtrágyázásnak, amely erősíti és ellenálóbbá teszi a leveleket. 
Fontos, hogy a gyepet ne hagyjuk magasra a téli hónapokra (akár 
decemberben is nyírjuk le a füvet, persze fagymentes időben), mi-
vel a hó által lenyomott fűszálak könnyen bepállanak – ezzel is 
elősegítve a hópenész terjedését. Ha a hótakaró felszíne megfagy, 
törjük meg a tetejét, különben lezárja a levegő áramlását. Gyenge 
fertőzés esetén nincs sok dolgunk, a fehér foltokat erősen gereb-
lyézzük fel, hogy eltávolítsuk az elhalt leveleket, a tövek szépen 
kihajtanak, és a foltok eltűnnek. Erős fertőzés esetén a foltokat 
felül kell vetni, és a gombaölő beöntözés is ajánlatos.

Tavaszi gyepszellőztetés
A szellőztetés előtt üzemeljük be az automata öntözőrendszert. 
Pálcákkal tűzzük ki a szórófejeket, hogy a kések ne tegyenek kárt 
bennük, és nyírjuk le a füvet a lehető legalacsonyabbra. 

Egy speciális gép végzi a gyepszellőztetést. Kései kiszedik az 
elhalt és elöregedett fűszálakat, megszüntetik a felszín levegő- és 
vízátjárhatóságát gátló filcréteget, szétvágják a csomókat, és el-
egyengetik a kisebb buckákat. A szellőztetés akkor a leghatéko-
nyabb, ha a felület teljesen száraz. Utána egyenletesen elosztva 
szórjunk ki nitrogéntúlsúlyos, komplex műtrágyát. Lehetőleg bur-
kolt technológiájú, lassú tápanyagleadású műtrágyát vásároljunk, 
amelyek a hőmérséklet függvényében, egyenletesen, 2-3 hónap 
alatt adja le a tápelemeket. A szabályozott tápanyagleadás miatt 
nem „égetjük” ki a füvet, és a növekedés egyenletesebb lesz.

Az öntözőrendszer beüzemelése
Nézzünk át működés közben is a rendszert, és állítsunk be 
minden szórófejet, hogy megfelelő szórásképpel működjenek. 
A rosszul beállított vagy nem megfelelően működő szórófejek 
komoly kárt tehetnek a gyepünkben, növényeinkben, vagy akár 
az épületben is.

Tizenkét évesen nem is gondolhattam arra, hogy a pa-
takpartról hozott, az udvarunkon földbe szurkált gyéké-
nyekből álló „bambuszerdővel” kezdem a pályafutásomat. 
A bambuszerdőből tíz év szakirányú tanulás után az immár 
tizenkét éve sikeresen működő Tubakert „nőtt ki”. 

Minden feladat új álom, új lehetőség, új kihívás. Aki csak 
egyszer is megérezte az alkotás igazi örömét, megtapasztal-
hatta ezt az elmén túli lelkiállapotot, ahol az „igazi” ötletek 
születnek. Szerencsés embernek tartom magam, mert azt 
csinálom, amit a legjobban szeretek: álmodom, és megvaló-
sítom az álmaim.

 
Tuba Péter kertépítõ
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