Vegyszermentes megoldások
növények felhasználásával
A zöld növények és színes virágok a legtöbb háztartásban csak díszek,
pedig vegyszermentes alternatívát jelentenek sok problémára. Ültess
növényeket okosan, aszerint, hogy mire akarod később felhasználni őket.
Mire jók a növények a házban és a ház körül?
Vegyszermentes megoldások

A természet kincsei hatékonyabbak, mint gondolnád, ezért a kemikáliák
vásárlása helyett érdemes először a zöld, vegyszermentes megoldások
felé fordulni.1. Zöld szigetelés

1. Zöld szigetelés
Egyre többen ismerik fel a zöld területek növelésének szükségességét és
a növények szigetelő képességét – főleg a városokban. A kettő együtt
vezet a zöldtető ötletéhez. A háztetőkön lévő zöld növényzet segíti a

belső hőmérséklet megtartását, nyáron hűt, télen fűt, valamint védi a tetőt
a csapadéktól.
Az iparilag előállított szigetelőanyagok gyártásához nagymennyiségű
kőolajat használnak fel, ezért környezetszennyező és drága folyamat. A
vegyszermentes szigetelés egyre inkább előtérbe fog kerülni a jövő
házainak építésekor.
A vegyszermentes növényi szigetelés lehet extenzív zöldtető, intenzív
zöldtető vagy tetőkert, aszerint, hogy mennyi terhet bír el a tetőszerkezet,
és milyen növényekkel ültetjük be azt. Tetőkert tervezéséhez szükséges
megvizsgálni a födém teherbírását, ha ez megvan, utólag is lehet
növényekkel kiegészíteni a tető szigetelését.
A másik felület, mely szigetelhető növénytakaróval, a fal. A
futónövények bizonyos fajtái hatékonyan járulnak hozzá a falak
hőmegtartó képességéhez, védik a vakolatot a szennyeződéstől, és az utca
hangzavarát is tompítják.
2. Árnyékolás kint és bent

A különböző növényfajok amellett, hogy díszítik a kertet, árnyékot is
adnak. Az egyre melegebb nyarakon fontos, hogy kertedben le tudj ülni a
fa alá, és háziállatodnak is legyen menedéke a tűző nap elől.
A fát érdemes aszerint kiválasztani, milyen a talaj – a fűzfa és a fenyő
például szereti a nedvességet, más fajták szárazságtűrőbbek. Hogy két
legyet üss egy csapásra, ültess gyümölcsfát, így árnyékot és csemegét is
nyertél vele.
A lakás hűsítésében is segítenek a zöld növények, akár az erkélyre teszed
őket, akár az ablak elé.

3. Vegyszermentes fertőtlenítés

A lakás levegőjét nem kell drága légszűrőkkel vagy vegyszerekkel
fertőtlenítened, a megfelelő növényekkel megoldható a feladat. Remekül
használható például az Aloe vera leveleiből kipréselt folyadék, a kis
sebek gyógyítására éppúgy, mint takarítás során a kórokozók kiirtására.
4. Viszlát, bosszantó rovarok!

A kert kártevői ellen folytatott harcban nagy segítség, hogy az erős illatú
növények elűzik őket. Téged a szúnyogoktól óv meg a levendula, a
burgonyabogarat távol tartja a csalánlé, a pockokat a földbe szórt
fokhagymagerezdek rettentik el. A káposzta mellé zsályát érdemes
ültetni, hogy a meztelen csigáktól megszabaduljunk.

5. Zöld panelek

Akkor sem kell lemondanod a növényekről, ha nincs kerted. A
balkonkertészet sok lehetőséget tartogat, az erkélyre, ablakpárkányra
kihelyezett ládákban a dísznövényeken túl paradicsomot, paprikát
termelhetsz. A főzéshez fűszernövényeket érdemes ültetni, a tea vagy
limonádé vegyszermentes ízesítője pedig a menta lehet, melynek leveleit
frissen szedheted be az ablakból.

Reméljük, hasznos ötleteket meríthetnek gyűjtésünkből!

forrás: http://tisztakriszta.hu/vegyszermentes-megoldasok-novenyekfelhasznalasaval/

