
Kerttervezés: 

Egy új családi ház megépítése után, a megfelelő összkép kialakítása érdekében, nagyon fontos a 

stílusos kerttervezés is. Ha már csak ez a lépés hiányzik a tökéletes otthon megteremtéséhez, 

hívhatunk szakembereket, vagy választhatjuk a kerttervezés házi megoldását, amihez bár több 

utánajárás és fantázia kell, a későbbiekben jobban élvezzük majd saját munkánk gyümölcsét. Egy sík 

termőfölddel elegyengetett udvar megalkotásának legegyszerűbb módja, ha lefényképezzük, 

feljegyezzük az említésre méltó tulajdonságokat, mint a szeles sarok vagy az egész napos napsütésnek 

kitett terület. Erre azért van szükség a kerttervezés során, mert nem lesz mindegy, hogy milyen 

igényes, kényes virágokat, fákat, vagy füvet ültetünk ezekre a helyekre. Vannak olyan módszerek is, 

amik felülnézetből mutatják a megszépíteni kívánt földdarabot, ilyen például a CAD alapú 

tervezőprogram. Bármelyik mellet is döntünk, a cél egy: gyönyörű zöld növényekkel, illatos 

virágokkal teli kertet kapjunk. A kerttervezés során, amint körvonalazódik a növényszigetek 

elhelyezkedése, formája, illetve a kerti tavunk pozíciója, és miután kijelöltük a konkrét telepeket és 

kiástuk a tómedret, a füvesítés szakasza következik. Ez azonban egy lépéssel eltolódhat, ha 

kerttervezés során automata öntözőrendszert is kértünk a növények megfelelő locsolása érdekében. 

Ennek lefektetését és próbaüzemét mindenképp a füvesítés előtt kell beiktatnunk. Mikor a kívánt 

zöldeket beszereztük, gondosan ültessük el és locsoljuk, ahogy azt megkívánják. Végezetül a virágaink 

következnek, és ha díszkaviccsal való körbeszórás szerepel a kerttervezés leírásában, akkor azok 

elhintésével kész is a portánk. Persze vannak olyan hatalmas beültetett területek, melyek megkívánják 

a csoportonkénti megvilágítást, ilyenkor igényünk szerint vásárolhatunk kisebb-nagyobb kültéri 

világítótesteket. A kerttervezés a kor haladtával egyre látványosabban képes a megrendelő elé tárni 

akár a jövőbeni kert háromdimenziós képét is. Ennek segítségével úgy járhatunk a virtuális 

kertünkben, mint ahogy azt majd a szabadban is tennénk. A kerttervezés akár saját ötlet és 

megvalósítás alapján, akár szakember által történik, mindenképp olyannak kell lennie, hogy az 

alaprajz alapján elkészült kertet a fenntartó képességeivel összhangban megfelelően tudja a későbbi 

időkben ápolni, gondolva itt a kényes, különös figyelmet kívánó növényekre. 

 


