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Otthonos teraszok



A legtöbb ember, mint ahogy én is, 
szereti mindig az adott évszak han-
gulatát viszontlátni az ablakokban, 

a teraszon. Késő ősztől kora tavaszig, a ter-
mészet szunnyadása alatt a tőle kapott kin-
csekkel, megszárított termésekkel, virágok-
kal várjuk az ébredés utáni újbóli találko-
zást. Amikor aztán szárba szökken az élet, 
és a levegő is kellemesen átmelegszik, az em-
ber mind többet tartózkodik a teraszon, az 
erkélyen vagy a nyári konyhában, sokszor 
tárjuk szélesre napközben az ablakokat. le-
gyen szó nagyobb teraszról, vagy csak ki-
sebb erkélyről, az esztétika és a funkció ösz-
szehangolásával sajátos zöld szoba szerepét 
képes betölteni. A szoba viszont zölddé az 
élő növényektől lesz. A legszebb dekoráció 
az élet, növények formájában.
teraszdekorációkká válhatnak például a la-
kásból kihozott szobanövények, amelyek 
nyáron át üde zöldjükkel hálálják meg a 
kinti létet. Ilyenkor megtölthetjük kedvenc 
fémből, fából, fonott anyagból vagy kőből 
készült virágtartóinkat, a virágukat folya-
matosan ontó egynyári virágok színpom-
pás palettájából választva. ékes színfolt-
ként viríthatnak a kávézóasztal közepén, 
szekrénykéről leomolva, függőkosárban a 
gerendáról lelógatva, támasztékkal a falon 
futva. érdemes minden helyet a lehető leg-
jobban kihasználni, a fényviszonyoknak 
megfelelő növényekkel benépesíteni a te-
rasz- vagy erkélybéli környezetünket, kel-
lemesebbé téve az ott tartózkodást. és per-
sze nem felejtkezünk el a folyamatos öntö-
zésről és tápanyag-utánpótlásról a bőséges 
virághozam érdekében.
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ahogy a terasz összeköti 
a házat a kerttel, 

úgy az erkély is hidat képez 
a benti és a kinti világ között, 

sőt, szűkebb értelemben 
az ablakpárkányoknak is 

lehet ilyen szerepe. 
a teljes harmónia a kint 

és a bent találkozása, 
amelyek egymásba olvadva 

folytatódnak mindkét irányban. 
ezért érdemes minden helyet 
kihasználni és növényekkel, 

hangulatos dekorációkkal 
otthonossá tenni 

akár a pici balkont is.
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télálló cserepekbe évelő növények, kisebb 
termetű örökzöldek, vagy akár fácskák is 
ültethetők, ha megvannak a megfelelő tér-
beli adottságok. Mind nagyobb híve vagyok 
az „ehető-iható kerti helyiségeknek”. Mit is 
értek ez alatt? Fűszer- és gyógynövények, 
oszlopos vagy törpe gyümölcsfák, bogyós 
cserjék ültetése megvalósítható szintén na-
gyobb télálló cserepekben, de jól tudnak 
teljesíteni ezek mellett a különféle zöldség-
félék, például a paradicsom és a paprika is. 
Ezek főleg a jobban benapozott teraszokon, 
erkélyeken, ablakokban valósíthatók meg. 
Nálam az idén került az ablakpárkányra 
csüngő, folyton termő eper, valamint édes-
burgonya is, és bizton állíthatom, hogy lát-
ványban, hangulatban vetekszenek az egy-
nyári-beültetésekkel. Úgyhogy bátran lehet 
az eddig megszokottaktól eltérő, újfajta nö-
vények választásával, társításával próbál-
kozni, kihasználva a növények színei, for-
mái adta kontrasztokban rejlő számtalan 
dekorációs, hangulatteremtő lehetőséget. 
és még hasznunkra is lehetnek főzéskor a 
konyhában.

Uliczki Dóra

mi kerüljön a cserépbe, a ládába? 
• Gyümölcsfák – alma, cseresznye, körte: oszlopos változatban, amik méretüknél fog-
va teljesen jól nevelhetők nagyobb télálló cserepekben a teraszon vagy az erkélyen.
• Törzses bogyósok – egres, ribizli, fekete berkenye, húsos som: esetükben a cserepet 
kétszeresen kihasználhatjuk, mert a tövükhöz ültethetünk például alacsonyabb fű-
szernövényeket.
• Fűszernövények: kakukkfű, borsikafű, majoranna, oregánó, bazsalikom, snidling, 
petrezselyem, tárkony, menta, koriander.
• Zöldségek-gyümölcsök: szamóca (álló és csüngő), édesburgonya, balkonparadicsom, 
chili, paprika, saláták, illetve függőleges falfelületek kihasználására bab és borsó.
• Ehető virágok: levendula, körömvirág, bársonyvirág, sarkantyúka, borágó.
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bájos balkonok, virágos verandák 
– természet az otthonunkban! 

#viragosbalkonok
Manapság számtalanszor halljuk, hogy maradjunk otthon, ha tehet-
jük. Kérdés, hogy mivel foglalhatjuk el magunkat otthon a szabad-
időnkben, ami feltöltődést és minőségi időtöltést jelent számunkra? 

Ha virágokkal és növényekkel vesszük magunkat körül, az ott-
hon tartózkodás is kellemesebbé válik, hiszen szépítjük környeze-
tünket és közben kikapcsolódunk, ami a lelkünknek is jót tesz.

Mindezt bátran megtehetjük társasházban és családi házban egy-
aránt.

Nincs szükség nagy kertre, ahhoz, hogy kertészkedjünk, sokszor 
elég egy balkon vagy egy kisebb terasz, és otthonunkba máris színt, 
életet és jókedvet vihetünk a növények segítségével.

A kiadónk gondozásában megjelenő népszerű kertészeti lapokban 
(Kertbarát Magazin, Kerti Kalendárium, Kertészet és Szőlészet) rend-
szeresen olvashatnak hasznos tippeket a balkonnövények ültetéséről 
és gondozásáról, valamint a balkonok és verandák dekorálásáról.

TEENDŐK:
1. Készítsen egy jó fotót balkonjáról vagy verandájáról!
2. Töltse fel saját Facebook-oldalára!
3. A Magyar Mezőgazdaság Kft. Facebook-oldalának kö -
vetése után a leírásban jelölje meg cégünk oldalát a 
@magyarmezogazdasag segítségével.
4. A leírásban továbbá okvetlenül jelenjen 
meg: #viragosbalkonok
5. Küldje el fotóit a viragosbalkonok@
magyarmezogazdasag.hu e-mail-címre is.

Most mindezeken felül elindítjuk a #viragosbalkonok kampányt, 
mellyel célunk, hogy megmutassuk egymásnak büszkeségeinket – a 
gyönyörű virágokkal és dísznövényekkel, vagy akár zöldségekkel és 
fűszernövényekkel díszített egyedi balkonjainkat, verandáinkat – és 
ezáltal mások is kedvet kapjanak e kellemes időtöltéshez!

 Mutassuk meg, hogy milyen örömet tud okozni a természet 
jelenléte az otthonunkban!

Vegyen részt a kampányunkban, hogy minél többen csodálhas-
suk meg bájos balkonját vagy virágos verandáját!

A balkonokról és a verandákról feltöltött, valamint az e-mailben 
elküldött képeket összegyűjtjük, és a legimpozánsabbakat közöljük 
Facebook-oldalunkon, hírportálunkon és kertészeti lapjainkban!


