Zöldfelületek

Vadvirágos rét
A Magyar Kertépítők Országos Szövetségének (Makeosz)
siófoki találkozóján sokak érdeklődését fölkeltették a virágkeverékekkel
kapcsolatos tudnivalók. Az utóbbi időben mind többször hallhattunk
a vadvirágos fűmagkeverékek előnyeiről, alkalmazási lehetőségeiről.

A

Szervezetfejlesztés
Szabó Gábor, a Team-Tuning Kft. képviseletében a szerve
zetfejlesztés útvesztőiben igyekezett eligazítani a szakem
bereket. A szervezetfejlesztés során a cég működési sebes
ségét növeljük, illetve ha a cég méretei növekednek, akkor
az segít, hogy ennek gyorsulás és hatékonyságnövekedés le
gyen az eredménye.
Az előadó szerint az embert kell igazítani a feladathoz,
és nem a feladatot az emberhez. Kulcsfontosságú, hogy mi
nél pontosabban határozzuk meg az elvárt eredményt. A
végső elvárást bontsuk részeredményekre, résztermékek
re, amik meghatározzák majd az elvégzendő műveleteket.
Ehhez el kell készíteni a pontos műveleti leírásokat, ame
lyek tartalmazzák a művelet célját, a tevékenységet, az el
várt eredményt és az eredményességi adatokat.
Azt ajánlotta, hogy a leírásokat a műveleti tevékenység
gel foglalkozók készítsék el. Később majd javítható, módo
sítható, de a munkatárs szívesebben vesz részt olyan fel
adat megoldásában, amit ő jegyzett le.

virágkeverékekről a ve
tőmagok, fűmagok, hagy
mások nemesítésével és érté
kesítésével foglalkozó, 85 éve
működő német Bruno Nebe
lung GmbH tulajdonosa, Nico
Volmary tartott előadást.
A cég termékei közül a tisz
ta egynyári növények keveré
kei a leglátványosabbak. Jel
lemzőik az élénk színek, a
nagy virágfejek, az intenzív
virágzás, és az egyszerű fenn
tartás. Évenként egy kaszálás
sal rendben tartható a terület,
de minden évben újra kell
vetni. Sokféle változatát for
galmazzák: a talajtakarók 2030, a középmagasak 50-70, a
magasak pedig 100-150 cen
timéter magasra nőnek. A ko
rai virágzású keverékek már a
vetés után 8-10 héttel nyíl
nak. Golfpályákon is beváltak

A Karnevál keverék 50-70 centiméter magasra nő
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színes foltokként vetve. Fi
gyelnek arra, hogy a magho
zás előtt lenyírják őket. Bicik
liutak környékének virágosí
tására alkalmas egynyári keve
rékek is léteznek.

Évelők és kétnyáriak
Az évelők és kétéves növé
nyek keveréke már apróbb vi
rágú fajokat tartalmaz. Ez a
legdrágább, de csak ötéven
ként kell újravetni. A lassú nö
vekedésű fűfélék és az erőtel
jes növekedésű virágos növé
nyek együttese tartozik a leg
olcsóbb csoportba. A fűfélék
az évek során fokozatosan
erősödnek, és mind kevesebb
lesz a virág a területen. Ezzel
számolniuk kell a felhaszná
lóknak. Emellett olyan mag
keverék is kapható, amelyben
egy- és kétéves növényeket,
valamint évelőket is találunk.
A cég az egyedi igényekre
is figyel, kérésre különleges
összetételű terméket is készí
tenek. Az évelőkeverékek kö
zül forgalmaznak olyan össze
tételt, amely nitrogénnel gaz
dagítja a talajt. Az úgynevezett
„bogárparadicsom” keverékek
a biodiverzitás és a biológiai
sokféleség miatt fontosak,
sok rovarnak adnak élőhelyet.
A biotop keverékek az építke
zések után segítik a talajok re
generációját. Méhlegelőként
használatos és zöldtetőre vet
hető keverékeik egyik típusá
ban a Sedum magok mellett
5%-ban gyógynövényeket is
találunk, de csak Sedumot
tartalmazó magkeverék is lé
tezik zöldtetőre. A vadbújtató
típus növényei olyan magasra
nőnek, hogy a vadak könnyen
találnak bennük menedéket.
Az évelővirág-keverékek az el
ső évben a legszebbek. Ezt kö

vetően a virágzás intenzitása
évről évre csökken, egyes faj
ták el is tűnnek.
Ha többhektáros területet
szeretnénk bevetni, akkor a
terület középső részére éve
lő, amíg a külső részekre, a
border-keretbe egynyári ki
ültetést ajánlott tervezni.

A Bruno NebelunG GmbH felvételei

A technológia
A vadvirágos keverékeket ap
rómorzsás magágyba vessük.
Számoljunk a gyommagvak ke
lésével, ezért vetés előtt vegy
szeres vagy mechanikus gyom
irtás javasolt. Hosszadalmas
megoldás kelés után kézzel
végiggyomlálni a területet, ha
megfelelően sűrű a vetés, ak
kor az elnyomja a gyomokat,
jegyezte meg az előadó.
Vetéskor figyelni kell a kü
lönböző méretű magvak
megfelelő arányú keverésé
re, különben nem lesz egyen
letes a fajták eloszlása a terü
leten. A magvak aprók, ezért
vermikulitot vagy aprószemű
homokot ajánlanak a munka
megkönnyítésére.
A virágmagvaknak érintkez
niük kell a talajjal, a sűrű állo
mányba lehulló virágmag nem
jut el a talajig, kicsi az esélye a
csírázásnak. Vetés után, a csí
rázás alatt figyelni kell a talaj
megfelelő nedvességére.
Az egyéves növények mag
jait nem kell takarni, az évelő
fajtáknál is csak csekély be
dolgozásra van szükség. A ve
tés általánosan javasolt idő
pontja az áprilistól júniusig
tartó tavaszi időszak, vala
mint az ősz. Az ajánlott vető
magmennyiség négyzetmé
terenként 5 gramm. Az elő
adó Magyarországon inkább
a kora tavaszi vetési időpon
tot javasolta.
Kaszálásra alig van szük
ség, alacsony a tápanyag
igény és látványos a virágzás.
További előny, hogy a vegetá
ciós időben nincs szükség
tápanyag kijuttatására. Sőt, a
sok tápanyag megdőlést
okozhat, és a gyorsabban fej
lődő füvek elnyomják a vad
virágokat. Ha magas a talaj
tápanyagtartalma, akkor a fel

u Egynyári magkeverék, előtérben a sokszínű pillangóvirággal (Cosmos)

ső termőréteg egy részét eset
leg érdemes letermelni.
A virágkeverékek nem
élik túl az 50 C-fok körüli hő
mérsékletet, ezért betonsá
vok közeibe, burkolt városi
viszonyok közé nem ajánlot
tak. Parkok, országút menti
járdaszigetek növényesítésé
re azonban kiválók. Egészen
szélsőséges talajokra, ho
mok- és agyagtalajokra való
keverékek is léteznek.
Külön csoport a hagymás
növények keverékei, felhasz
nálásuk jellege határozza meg
az összetételüket. A virágzási
idő szempontjából összeállít
ható olyan növényegyüttes,
ahol egy időben nyílnak az
összetevők, de egymás utáni
is lehet a virágzás. Színek sze
rinti keverékek is léteznek. A
hagymások egynyári virágok
kal is keverhetők, tavaszi ve
tésre javasolják őket.
A cég egy helyről szállít a
megrendelőinek, így min
den országba azonos minő
ségű áru érkezik. A többnem
zedékes Bruno Nebelung
GmbH a Kiepenkerl® már
kanévvel a megbízhatóságot
közvetíti a megrendelőinek,
egészítette ki a céggel kap
csolatos tudnivalókat Barabás Bence, a cég területi kép
viselője.
Megyesi Éva

u „Bogárparadicsom” évelőkeverék

A megfelelő ember
Hogyan találjuk meg a megfelelő embert? című előadásá
ban Nemes-Nagy Szilvia (Performia-Hungary Kft.) sok vál
lalkozást, céget érintő gondolatkört tárgyalt. A cég termelé
kenysége nem lehet több, mint a benne részt vevők terme
lékenységének összege. A megfelelő munkatárs megtalálásá
hoz négy szempontból érdemes megismerkedni a jelentke
zővel. Először ellenőrizzük a termelékenységét korábbi
munkahelyén. Figyeljük meg a személyiségét, gondoljuk
át, vajon illik-e a kívánt munkakörhöz, képes-e csapatmunká
ra. Hosszú távon a csapatmunka előnyösebb, mint a jó
egyéni teljesítmény.
Derítsük ki, vajon mi motiválja a jelentkezőt, miért sze
retne épp ehhez a céghez jönni. Figyeljük meg a személyi
ségét: mennyire érdeklődő vagy érdekes ember. Csak ne
gyedik szempontként javasolt az iskolázottság kérdésével
foglalkozni, hogy majd a tudása szerinti munkát kapjon.
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