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Kertészek közt - különlegességek a
paneldzsungelben

Dancza József és Németh Anikó. Fotó: Frank Yvette
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Ajjaj - mondja Dancza József felesége, ha látja, hogy a
fér már megint a kiskertjén agyal. Olvasónk egzotikus
kertet ápol a szegedi Nyitra utca paneljai között. Hogy
,,szakmai" kérdéseit megválaszoljuk, találkozót
szerveztünk a füvészkert vezetőjével, Németh Anikóval.
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Jó gazdák
Miért száradhattak el a főnixpálmám hajtásai? – ez volt Dancza József első
kérdése az SZTE Füvészkertben. Olvasónk a szegedi Nyitra utcában egzotikus
kiskertet létesített a panelrengetegben. – Minden reggel körbejárom a
„birtokot", és megkérdezem a növényektől, hogy aludtak. Nincs olyan, hogy ne
akadna valamilyen feladat körülöttük, ezért is ültettem egy földcsere után a
városban. Villanyszerelő vállalkozásom mellett nem lenne időm egy különálló
„birtokra" – beszélt kertjéről a szegedi fér , amelybe császárfát és szundavilt is
telepített.
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Partnereinktől

Ám egy-két növénybetegséggel és a pockokkal is meggyűlt a baja, így
összehoztunk egy „szakmai" látogatást a szegedi füvészkertben. Az intézmény
vezetőjével végigjárta az ösvényeket, és átbeszélték a kertművelés kérdéseit.
– Ami tavaly bevált, idén már lehet, hogy nem fog a szélsőséges időjárás miatt.
Előfordulhat, hogy a pálma is az UV-sugárzás miatt szárad – kezdte
magyarázatát Németh Anikó, amíg a rózsakert felé sétáltunk. Gyorsan
hozzátette: náluk szabad a fűre lépni. Megtudtuk, hogy ami a rózsákon beválik
a gombák ellen, azzal például a magnólia is kezelhető. A hobbikertész maga is
állandóan járja a szaküzleteket, keresi a legjobb tippeket. Még permetezési
naplót is vezet. Amikor a füvészkert vezetője bio-pocokriasztót javasolt, heves
jegyzetelésbe kezdett.
A környezettudatosság jegyében Németh Anikó a tetvek ellen csalánfőzetet
ajánlott. Jót nevettünk, amikor a kártevők „mechanikai úton" való eltávolítására
terelődött a szó: mind szedtünk már burgonyabogarakat vödörbe. – Egyszerű
parasztgyerek vagyok. Törökszentmiklóson születtem, ahol a családom mindig
földet művelt. Ami szép, az nekem mindig tetszett – mesélte a hobbikertész. –
Azóta a nejem mindig látja az arcomon, hogy már azon agyalok, mit hova
szeretnék ültetni, min változtatok.
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Szolgáltatások

Ajjaj – ezt szokta mondani – fogalmazott Dancza József, aki legutóbb
ültetőhálót és vakondrácsot rakott kertjébe eredménnyel. A füvészkertben is
okoznak némi bosszúságot a kis rovarevők, de védettek, így állatbarát
megoldásokkal próbálkoznak.
Komposztkérdés
A füvészkertben megtudtuk: ha kiskertünkbe szeretnénk komposztot
hinteni, fordulhatunk a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-hez. Egy
tonna komposztot 3800 forint (plusz áfa) áron értékesítenek. Igény
esetén vállalnak kiszállítást magánszemélyeknek Szeged közigazgatási
területén belül külön térítési díj ellenében. További információt hétfőtől
péntekig 8–16 között a 62/777-267-es vezetékes telefonszámon
kérhetünk.
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Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 34 m2,
15.500.000 Ft
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Klebelsberg-telep,
Szeged, ingatlan,
eladó, ház, 21 m2,
3.999.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
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Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
Állat, növény
Utazás, üdülés
Társkeresés
Még több apróhirdetés »
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