7 középsúlyos értelmi fogyatékos szakiskolás tanulóval az iskola eddig gondozatlan
magaságyását és fóliasátrát vettük birtokba. Fűszer-és gyógynövénykertet alakítottunk ki.
A környezetvédelem és a környezettudatosságra való nevelés szerves részét képezi
mindennapjainknak, e mellett egyre nagyon hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra.
Az ültetendő magokat, növényeket a tanulókkal közösen választottuk ki, megbeszélve azok
egészségre gyakorolt hatását, felhasználásának lehetőségeit.
Intézményünkben súlyos, halmozott fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése is folyik. A kert
virágos növényei, illatos fűszerei hozzájárulnak a komplex ismeretszerzéshez, fejlesztéshez:
látják, megszagolják, megkóstolják azokat.
Elhelyezkedését tekintve az ágyást tavasztól őszig éri a déli, délutáni napfény. Az ágyás
szélességéből (120 cm) adódóan a magasabb és az alacsonyabb tanulók is hozzáférnek.
Szegélye jól látható fa ágyásszegély, hogy a véletlenül se lépjenek be az ágyásba.
Mivel gondozatlan volt az ágyás, ezért a felásással kezdtük a munkát, majd komposzttal
javítottunk a talaj minőségén. A munkában minden tanuló aktívan vett részt. Volt aki
rutinosnak számított, de volt olyan tanuló is, aki most fogott életében először ásót a kezébe.
A fóliasátorban magról vetetett növényeket egy hét múlva ültettük ki, figyelembe véve a
különböző növények társítási szempontjait. A növények kiválasztásánál fontos szempont
volt, hogy június közepéig betakarítható legyen, vagy könnyen átvészelje a meleg nyarat.
A kert terve:

„Méhlegelő”

körömvirág
Oregano
citromfű
rozmaring
lestyán
fokhagyma
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ánizs
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9 m petrezselyem
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bazsalikom
stevia
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A kert felásása

A jelölőtáblák képpel és a növény
jellemzőivel
Palántázás

Készül a Méhlegelő

Palántázás

A fűszer és gyógynövénykert növényei:
Oregano: Az évelő növény megszárított és morzsolt leveleit különböző fogások ízesítéséhez
használják.
Citromfű:

Idegerősítő

és

nyugtató

hatásáról

ismert.Serkenti

a

máj

működését,

emésztésjavító,puffadásgátló.
Rozmaring: Használják fűszerezésére. A rozmaringolajat a népi gyógyászatban emésztési zavarok
kezelésére , továbbá enyhe izom- és ízületi fájdalmak enyhítésére használják.
Lestyán: Petrezselyemhez hasonló illatú és ízű fűszernövény, melynek levelét, magját és gyökerét is
felhasználhatjuk.
Fokhagyma
Majoranna: A majoránna étvágygerjesztő, szélhajtó, gyomorerősítő, nyugtató hatású fűszer

Ánizs: étvágyjavító, emésztést serkentő, vértisztító, hurutoldó, idegerősítő, felfúvódást szüntető,
gyomor-, bél- és epebántalmak elleni szerként is használják
Kapor: A belőle készült tea vízhajtóként is jól funkcionál, de használják felfúvódás, emésztési
zavarok, hányinger, fogínygyulladás, álmatlanság vagy éppen étvágytalanság ellen is.
Petrezselyem: A petrezselyem zöldje és gyökere egyaránt gyomorerősítő, vesetisztító, étvágygerjesztő
hatású.
Fűszerkömény: Fanyar, érdekes íze miatt más fűszerekkel ritkán kombinálják. Bizonyos ételekbe
(saláták, körözött) beleszórjuk, másokba (kelkáposztafőzelék, húsok) belefőzzük,
Bazsalikom: javítja az étvágyat és az emésztést, szél- és vizelethajtó, nyugtat, és még a köhögést is
csillapítja.
Stevia:Javítja az emésztést, a bélműködést, megnyugtatja túlterhelt gyomrunkat.
Echinacea: alkalmazzák a gyökeréből készült borogatást mindenféle sebesülés kezelésére: pl.
rovarcsípésre és kígyómarásra.
Borsmenta: emésztési zavaroknál, felfúvódásnál, epegyulladásnál, menstruációs zavaroknál nagyon jó
szolgálatot tesz. Teáját főleg görcsoldásra, felfúvódásoknál alkalmazzák
Tárkony: Leveleit fogyasztják. Friss, zöld állapotában, vagy sóban, illetve ecetes vízben eltéve és
szárítva is felhasználható. Teája vesetisztító, epehajtó, étvágyfokozó hatású.
Borsikafű: Íze, illata a borsra emlékeztet, ezért diétás ételek, saláták, fűszerezésére kiváló.
Kakukkfű: Kitűnő étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is.
Fürdővizekben illatos és frissítő hatású.
Körömvirág: A kertbe ültetve elűzi a gyökérfonalférgeket, és távol tartja a levéltetveket is.[

A kártevők ellen természetes módon védekezünk: körömvirágot ültettünk.
A magaságyás mellett kialakítottunk egy „Méhlegelőt” is. kakastaéj, büdöske, mézvirággal.

