
REFIKERT Természetes kapu Álomkert

ágyások rovarhotel

1-2. oszt gyógynövénykert madáritató méhlegelő

3.-4. oszt

égig érő tanterem

házi meterológiai állomás

5.-6. oszt

7.-8.oszt

komposztáló esővízgyüjtő szerszámtáró palántanevelő

már megvalósult



Refikert képekben

Nagyon nagy lelkesedéssel láttak neki diákjaink a kerti munkáknak. Még a technikai 

dolgozónk Imre segítségét ,útmutatását is igénybe vették.

                     

                                  

Kitartó munka eredményeként hamar kibújtak első hajtáskáink. Széljárás megfigyelése 

érdekében újrahasznosított szélforgók is kerültek a kiskertbe, sőt méhlegelő gyanánt 

virágpalántákban is gyönyörködhetünk.

                                    

Sőt a tantermi ablakokban a később kiültetendőek kaptak helyet,petpalackból gyártott öntözővel.

                                



Tavaszi vetésű növényeink.

HAGYMA: Aligha van másik olyan növény, amelyet annyira széles körben fogyasztanának a 

világ minden táján, mint a hagymát, földrajzi elhelyezkedéstől, lakóhelytől, vallástól vagy 

társadalmi státustól függetlenül.. A hagymában sok a természetes cukor, van benne A-, B6-, C- és 

E-vitamin, folsav, nátrium, kálium, vas és más ásványi anyagok, illetve sok rost. A nyers 

vöröshagyma bőrproblémák gyógyszere a népi orvoslásban. A britek például 

a szemölcsöket dörzsölik be vele, s azt remélik ettől, hogy az elváltozások eltűnnek. Egyes arab 

országokban pedig hagymával kevert sót és borsot dörzsölnek a fejbőrbe, hogy orvosolják a 

hajhullást. De a köhögés enyhítésére, a megfázás és a hurutos betegségek kezelésére, és kiemelten

az asztma ellen is bevetik.

SALÁTA: Bár a legtöbben a salátákat a nyulak és kecskék eledeleként azonosítják, rendkívül 

táplálóak, vitaminok és értékes ásványi anyagokban rendkívül gazdagok. Ezért is érdemes őket

rendszeresíteni a táplálkozásunkban. A zöld levelesek és a zöldségek tele vannak C-vitaminnal.

A rostokban gazdag zöldségek és levelesek nagyon sok rostot tartalmaznak, ezzel támogatják 

az emésztést. Alacsony kalóriatartalmuk miatt a saláták a fogyókúrák elengedhetetlen 

kellékei. A levelesek és a zöldségek is sok vizet tartalmaznak, ezért hozzájárulnak a szervezet 

hidratálásához. A saláta összetevői antioxidánsokat és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal 

rendelkező anyagokat tartalmaznak.

RETEK: Gyökérzöldség, melyet minden formájában ehetsz nyersen: gumóját, levelét, csíráját 

is fogyaszthatod. Gumója kenyérre szelve, salátába reszelve vagy lé formájában a 

legegészségesebb, igazi gyógyszer. Leveléből saláta, főzelék készülhet. A csíráját rászórhatod 

bármire: salátára, kenyérre, leves tetejére. Nem csak nyersen fogyasztható, elkészítheted 

levesnek, főzeléknek is.  Emésztést serkentő, gombaölő, köhögést csillapító. Az epe segítője.

https://www.hazipatika.com/tudastar/asztma/40273
http://www.informed.hu/betegsegek/gyacs/respiratory/felso-leguti-hurut-natha-39457.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szem%C3%B6lcs

