
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Árnyékban 
 

A kertészkedés az egyik legbiztosabb módja az egészség 
és a lelki nyugalom megőrzésének, amit már számos tudo-

mányos eredmény igazol. Maga a föld is 
boldoggá teszi az embert, még-

pedig egy talajbaktérium 
segítségével, ami beindítja 

a szerotonintermelésün-
ket. A szerotonin pedig 
nemcsak hangulatjavító, 

hanem az immunrendszer 
működését is támogatja. 
Napjainkban pedig éppen 

arra van a legnagyobb szükség. Lap-
zártánk idején zártak be az egyetemek, iskolák és óvodák, 
mi magunk is távmunkában dolgozunk egy ideig. A ko-
ronavírus árnyéka fenyegetően lebeg fölöttünk, mindent 
meg kell tennünk, hogy elkerüljük a fertőzést, csökkentsük 
a társadalmi kockázatot, amit egy erős járvány okozhat.

Szerencsére a kertünk ebben a nehéz helyzetben is 
segítségünkre lehet. Amikor kilépünk a napfényre és a nö-
vények közé, nemcsak fertőtlenítő napsugár ér bennünket 
és több oxigént lélegzünk be, az egészségünket támogató 
fűszereket is szedhetünk. Rövid összefoglalónkban fölsoro-
lunk néhány biztató kísérleti eredményt, ami alátámasztja, 
hogy a növényvilágból hathatós segítség érkezik a megbe-
tegedések leküzdéséhez.

És ha már árnyékról van szó, a kevés napot kapó kertré-
szek benépesítéséhez is adunk ötleteket.

Ezen a tavaszon azt tanácsolják, hogy kerüljük az em-
bereket, de a kertben, balkonon vigaszra lelhetünk a nö-
vények között.

Kertbaráti üdvözlettel,

főszerkesztő
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