7 kérdés, amit feltétlenül meg kell válaszolnia,
mielőtt kertépítésbe kezd!
Ön a közeljövőben szeretné felújítani a kertjét vagy egy új házhoz szeretne
kertet?
Hét rövid pontban összeszedtem azokat a tényezőket, amelyeket feltétlenül
számításba kell vennie, mielőtt kertépítésbe, átalakításba kezd!
Néhány a lenti kérdések közül elsőre egyszerűnek tűnhet. De ahogy majd
mélyebben belegondol, rájön, hogy a válaszok nem is annyira egyértelműek!
Segítségükkel elkerülheti a leggyakoribb buktatókat és a végén olyan kertje
lesz, amiben tényleg örömét leli!
1. Ki fogja használni a kertjét?
Ha csak Ön, akkor nincs gond, mert egyedül a saját szempontjait kell
figyelembe vennie.
De képzelje el, ahogy a gyermekei, vagy unokái az első nyári napon a kertbe
kiszabadulva egyenesen átrontanak a szépen sorba rendezett több ezer
vagy tízezer forintos növényein!
Vagy a kutyája vidáman kapar egy méteres lyukat a gondosan nevelgetett
tujája helyén…
2. Mikor fogja használni a kertet?
Ha nem az állandó lakhelyén készül a kert, hanem például a nyaralónál,
akkor nem lesz ott egész évben.
Egy jó példa:
Biztosan Ön is ismeri az érzést, amikor hosszabb idő után végre eljut a
nyaralóba, de az első napot a gazolással tölti. A megfelelő növények
kiválasztásával ez elkerülhető.
3. Mire fogja használni a kertet?
Sportolásra vagy pihenésre? Szeretne egy konyhakertet, veteményest?
Vagy egy olyan kertre vágyik, ahol nyugodtan leülhet egy fárasztó nap után
de, ha olyan kedve van, sportolhat is és az ebédhez a konyhakertből hozza a
friss zöldségeket?
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4. Édenkert vagy sivatag?
A növények kiválasztásánál dől el, hogy kertjét dús, színes és életteli bokrok,
fák, virágok díszítik majd, vagy fonnyadt kórók csúfítják el.
A kiválasztás nem csak abból áll, hogy fellapozunk egy katalógust és
rábökünk arra, amelyik tetszik!
Egy növénynek fény, táptalaj és víz kell, de nem mindegy, hogy melyikből
mennyi. A növények kombinációját úgy kell összeállítani, hogy ne csak a
képen mutasson jól, de meg is tudjon nőni olyan szépre.
A "rábökős", nem megfelelő módszer szokta azt az eredményt hozni, hogy a
tizedik átültetés és feltúrás után is csak kókadozik az a szerencsétlen virág és a
fű pedig foltokban nő.
5. Milyen nehéz lesz fenntartani?
Elkészült a kert. Gyönyörű, olyan amire vágyott. Igen ám, de ezt meg is kéne
valahogy tartani, hogy ne csak három napig tartson a csoda!
Leesik az első eső és a sár felcsapódik a teraszra. A mozgási vonalak nem
lettek jól megtervezve, ezért csak úgy tud bejönni a kapun, hogy behordja a
sarat a házba. A méregdrága szegélytől nem lehet lenyírni a füvet. Senki nem
mondta el Önnek, hogyan működik az öntözőrendszer és a fű kezd elsárgulni.
És még sorolhatnám milyen problémákkal szoktam találkozni, amikor át kell
vennem egy kert fenntartását.
Természetesen a jó kertépítők vállalnak gondozást is. De a napi gondokkal
Önnek kell megküzdenie, ha a tervezésnél nem vették figyelembe a
fenntarthatóságot.
6. Szabályos minden változtatás a kertjén?
Bizony, hiába Öné a kert, mégis bizonyos jogszabályokat be kell tartania.
Ráadásul a helyi önkormányzat is hozhat saját rendeleteket a kertekkel
kapcsolatban is.
Ilyen például a beépítettségi szint, ami nem érhet el egy bizonyos százalékot a
telek összterületéhez képest.
Hiába szeretne Ön egy 50 méteres úszómedencét, ha azzal eléri a
meghatározott százalékot, és nem készülhet akármilyen nagyságú kerti
burkolat sem!
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Nem vághat ki akármilyen fákat csak úgy. Még ha meg is van a megfelelő
terület, de ahhoz ki kell pusztítania egy őstölgyest, az nem éppen szabályos…
7. Garanciát vállal a kertépítő cég?
Mire lehet egyáltalán garanciát vállalni egy kertben? Jogosan teheti fel a
kérdést! Az igazi garancia nem csak arra szól, hogy olyat építenek, mint ami
tervekben áll.
A probléma az, hogy a kert a terv szerinti állapotát nem egy varázsütésre éri
el, hiszen egy kert különleges alkotás, benne a növényeknek szükségük van
időre, hogy kifejlődjenek, hogy a kert végleges térformája kialakuljon.
Ha Önt csak úgy otthagyják és jövőre a növények nem nőnek semmit, csak
küzdenek az életükért, akkor egy új céggel rendbe hozatni egy félbemaradt
művet nem lesz olcsó mulatság. Ezért a Kert Stúdió például a növényekre 1 év
garanciát vállal.
A fentiekből kiderül, hogy a legtöbb dolog egy kertben az előzetes
tervezésen és a tervezőn múlik. Meg van-e a megfelelő szakmai tudása?
Képes-e Önnel egy olyan személyes kapcsolatot kialakítani, amelynek
segítségével tényleg valóra tudja váltani az elképzeléseit?
Persze tervezni is többféleképpen lehet.
Lehet A/4-es papírra vázlatot készíteni és majd néhány év múlva kiderül, mit
ért. Vagy lehet tájépítész mérnökökkel és profi programokkal is, amire az építő
garanciát is mer vállalni.
Most biztosan azt gondolja magában, hogy a profi sokkal drágább is.
Igen, drágább. De nem sokkal. És pláne nem annyival, amennyibe az kerül,
hogy növényeket kell átültetni és újra fel kell túrni a kertet.
Arról nem is beszélve, hogy nem olyan lesz a végeredmény, amire vágyott.
Remélem sikerült segítséget nyújtanom és hasznosnak találta az itt leírtakat.

Sikeres kertépítést kívánok Önnek!

Üdvözlettel: Domokos Balázs
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