
                                                        
 Csodasövény Kft                                                                                Tel:  06 70/324-5722, 06 83/ 340-536 
8360, Keszthely, Kinizsi u. 66.                                                           email: laguna@mail.datanet.hu  Telephely: Alsópáhok  , 
Keszthelyi út, Külterület (75 út)                                                        web:  www.csodasoveny.hu   
 

        

ÜLTETÉSI TÁJÁKOZTATÓ 
 
Néhány jó tanács , amire érdemes odafigyelni a  sövény telepítésénél: 
 
 

1. Ültetés előtt   javasolt a talajt meglazítani tőzeggel,homokkal,vagy akár 
virágfölddel. A laza  talajban  sokkal könnyebben megindul a fiatal növény. 

 
2. Ha azt szeretnénk, hogy sövényünk szép sűrű ,bokros legyen mindenképpen 

folyamatosan vágni kell.  Ez alapfeltétele annak, hogy a kíváncsi szemek ne  
láthassanak át  rajta.   
 

3. Szabadgyökeres  növények esetében kora tavasszal és késő ősszel kell az 
ültetést  elvégezni. Amikor még nem hajt , vagy  már nem hajt a növény,illetve 
nem leveles.. Tehát meg kell várni amíg  vissza húzódik, aztán  tehetjük csak 
át másik helyre. Legyen szó akár egy éves, akár több éves növényről. 
 

4. Ahhoz ,hogy a letett  hajtás megeredjen  egyik fontos feltétele  a víz. 
Ügyeljünk a  folyamatos öntözésre, főleg a tavaszi időszakban. Víz nélkül mi 
sem létezhetünk, akár csak a növényeink. 
 

5. A  gondozás során  másik fontos dolog a gyomok eltávolítása. 
 

 

Ültetési idő: 

Hónap 
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Számtalan fontos tényezőt kell 

még sövény  telepítéssel 
kapcsolatban figyelembe venni, 

amit a csodasövény®en keresztül 
most bemutatunk Önnek. 
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CSODASÖVÉNY® 
ÜLTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Miért válassza a CSODASÖVÉNY® márkát ? 
 

Ön nem csak egyszerűen egy növényt vásárol, hanem egy egyedülálló rendszert  
kap!  
 

      -      gyors növekedés (2év alatt  3 méter)** 

- kitűnő árnyékoló képesség 

- igénytelen  (talajra és ápolásra is)  

- magas porzáró képesség 

- zaj csillapító tulajdonság 

- szabályozható növekedés 
 
**Nyilatkozat: ennek a növekedésnek a mértékét a talaj tápanyag tartalma, kötöttsége minősége 
befolyásolja, így ettől eltérő értékeket is mutathat. 
 

Lombhullató, élénkzöld, kicsi fényes levelű, sűrű sövényt alkotó növény. Cégünk 
forgalmazza a növény szil fa, illetve sövény változatát is. 
 

 
 
A CSODASÖVÉNY® márka az Ön számára egy prémium terméket és 

szolgáltatásrendszert biztosít . A világ legszigorúbb (Kanadában érvényben lévő ) 

növény egészségügyi feltételeinek feleltettük meg .  

Valamennyi növény gyökérpenész ellen kezelt .  

Mindez azért fontos mert egy helytelen döntéssel egy életre tönkreteheti kertjének 
talaját.  

 
Hosszú távú gondoskodás, 
amely egy 8 évre szóló utógondozást, gondoskodást jelent. 

http://www.csodasoveny.hu/szil_fa.htm
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Ennek három eleme van, amit elsőként vezettünk be Európában. 
-----------Sövény assistance szolgáltatás 
-----------Profi Tudás szaktanácsadói rendszer. 
-----------Kérdezze kertészmérnökünket: Online chat.  

 
 

Ulmus Klub tagság. 

Ön a vásárláskor egy kedvezményt adó kártyát kap, amely folyamatosan bővülő 

termékkörrel,kedvezményes vásárlást biztosít. Természetesen a nálunk történő ismételt 

vásárláskor is extra kedvezményre jogosítja. 

   

 

A CSODASÖVÉNY® sövénynövény: 

Rendkívül ellenálló, igénytelen fajta ,tulajdonképpen bármilyen talajjal beéri. 
Ha azt akarjuk, hogy intenzíven növekedjen öntözni kell rendszeresen, illetve a  Sövitex 
szövet használata elengedhetetlen. 
 
Amikor elérte a a kívánt sövény méretet kevés vízzel is beéri, és növekedése lelassul. 
Ideális sövény növény. 
Évente képes akár    1,20-1,3*** magasságot is 
növekedni, miközben dúsan 
bokrosodik. Magassága elérheti az 5*** 
métert is. Normál, kerítés magasságú élő 
sövény  1,5- 2 *** év alatt nevelhető belőle.  
Nyírást jól tűri. Apró levelei miatt,  bármilyen 
térbeli forma kialakítható belőle. 
 
*** Nyilatkozat: A fenti számszerűsített értékek mértéke miatt 
változhat a talaj tápanyag tartalma, kötöttsége minősége így ettől 
eltérő értékeket is mutathat. 
 

 

  

                     

  

.  

 

http://www.csodasoveny.hu/videotar.php?vid=0gDtMCgsobo 

 

 

 

 

http://www.csodasoveny.hu/assistance.htm
http://www.csodasoveny.hu/assistance.htm
http://www.csodasoveny.hu/assistance.htm
http://www.csodasoveny.hu/videotar.php?vid=0gDtMCgsobo
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Ültetés ,ápolás: 

 

 

Ültetése csak " alvó állapotában "október vége, novembertől (az első fagyok után) a 
természet "beindulásáig" (március vége április eleje) időszakban 
. 
Természetesen amennyiben pl. Svédországban termelt növényről beszélünk, akkor - 
mivel ott már szeptember közepén megérkeznek az első fagyok és visszahúzódik a 
növény - *már szeptemberben is telepíthető. Ha hűtve hazánkba szállítjuk és hűtve is 
tároljuk akkor akár itthon is lehet már szeptemberben telepíteni, hiszen a növény alvó 
állapotban van.  
Amennyiben már őszi telepítésnél nincs ideje valamennyi növényt helyére 

telepíteni akkor egyszerűen csoportosan vermelje el » 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ültetési javaslat:  

  

 
  

http://www.csodasoveny.hu/vermeles.htm
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Egy soros ültetésnél: 
 

20 cm  távolságra ,tehát  5 tő  
méterenként. 

  

  
  

  

  
 

 
 
               Két soros ültetésnél: 
 
Szebb,dúsabb sövényt kapunk, 
ahol a  méterenkénti 8-9 tő 
alkotja a  dupla sövénysort. 
 
 

  

  
 

   
 Mivel egyik ültetési ideje szeptember végétől , november végéig  , célszerű elkészítenünk előre (még 

jó időben) az árkot ( gödröt ) (kb 25-30  cm mély, és széles), ahova majd a növényeket ültetjük. 

Tavaszi telepítésnél nem szükséges előre elkészíteni a telepítés helyét. 

1. Gyökereit jól áztassuk be 24 órán keresztül,de  legalább  egy  éjszakára , hogy jól teleszívják   
magukat  vízzel. 
2. A kiemelt földet tőzeggel vagy komposzttal dúsítsuk, nehéz agyagos talajoknál homokot adjunk 
hozzá. 
3.Helyezzük a növényt a gödörbe, szórjuk a földet a gyökerekre, majd óvatosan tapossuk keményre, 
hogy a növények egyenesen álljanak. 
 

Tipp: Érdemes   egy kicsit  a növényeket ,felfele  húzni   az ültetés végeztével, hogy a   gyökerei 

biztosan   ne  hajoljanak  vissza, mert ez gátolja a   növekedést. 

Tökélete megoldás  kerítésnek, vagy  akár mellé,  takarási  céllal.  Ültethető közvetlenül   a  kerítés 

mellé, de  amennyiben vágni szeretné   a  sövényt legalább  70-90 cm távolságot  érdemes hagyni  a  

növény és a  kerítés között.  Így   még  kényelmesen  tudja vágni Csodasövényét akkor is  ha már  több éves,  

nagyobb növényről beszélünk.  

Tavasszal  ( őszi ültetés esetén is ) a talaj felett kb. 10-15 cm-re vissza kell nyírni, hogy elágazzon. 
Nagyon gyors növekedésnek indul kellő öntözés mellett. 
 
Figyelem:  Ne  sajnáljuk  visszametszeni, mert ha  ezt nem  tesszük meg akkor , egy kevéssé takaró 
                     ritka  sövényünk lesz.  Mivel  metszéssel  bokrosodik , így minél  kisebb távolságot hagyunk 
                     a vágások között , annál  sűrűbb  sövényt kapunk.                        
 

A nyár folyamán többször nyírjuk vissza a hosszú hajtásokat legalább a felére, és ősszel is tegyük 

meg ezt legalább egyszer, majd a legutolsó ősz végi metszésnél vágjuk vissza közel egy 

magasságúra. 

Első évben ne engedjük magasabbra 1-1,1 méternél, inkább arra figyeljünk, hogy kellően sűrű 

legyen. 

Második évben hagyjuk felnőni akár 1,5- 2 méterig, és mivel ez nagyon gyorsan bekövetkezik, tavasz 

végén már szép formára vághatjuk. 

Tipp: Tegyen Sövitex  szövet csíkot a növények alá (közvetlenűl a talajra) , így nem gazosodik, a 

nedvességet jobban megőrzi a talaj, és így gyorsabban fejlődik a növény 

 

http://www.csodasoveny.hu/ultetes.htm 

 

Kártevői: 

 Kizárólag enyhe teleket követő időszakokban vannak. Az állati kártevők 

normál téli időjárás esetén elpusztulnak. Enyhe telek esetén növényeinket károsítják. Ez jellemzően a gubacs –

atka –légy -szúnyog. Jól felismerhető, hogy a levél  síkjából kiemelkedő (6-12 mm)  piros színű ( zsákocska) 

http://www.csodasoveny.hu/sovitex.htm
http://www.csodasoveny.hu/sovitex.htm
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gubacs melyben fejlődik a kártevő. Ugyan a növényt különösen nem károsítja ( elnövi a növény), viszont 

esztétikailag –nagyszámú megjelenése esetén- igen.  

Toxikus rovarölő szerrel érdemes az enyhe telet követő rügyfakadás utáni 
időszakban lepermetezni a növényt ,hogy elejét vegyük a gubacsok 
fejlődésének.  

 

 

A  CSODASÖVÉNY® márkához fejlesztett 

további egyedi termékek 

 

  -Damisol Csodasövény® Extra folyékony 

koncentrált tápanyag-bomba.            400ml/flakon= 300 

tő 1 évi adagja 

Talajtrágyaként és levéltrágyaként is kimagasló növénytáplálási 
tulajdonságokkal rendelkeznek. 
 2-5 hónappal a telepítést követően, már nehezen határolható be a gyökér 

elhelyezkedése. Ezért a legeredményesebb megoldás a levélen keresztül 

bejuttatni a tápoldatot. Azonnal és hatékonyan. Ott és akkor, amikor 

szükség van rá. Már telepítéskor érdemes tő 

közelben, talajtrágyaként beöntözni, mert dinamikusan beindítja a 

gyökeresedést és a növény robbanásszerű fejlődését. Figyelni kell arra, hogy 

öntözéses talajra juttatás esetén, kétszeres dozírozásra van szükség.  

Sövi-Aqua csepegtető rendszer a megfelelő 

vízellátásért 

A SöviAqua rendszer elemei úgy lettek kifejlesztve, hogy sövényünk 
számára a legszélsőségesebb körülmények között is képes legyen az extrém 
növekedési képességeinek elősegítésére. A műanyag csőrendszer 10 cm-
ként rendelkezik 1cm hosszon csepegtető hézaggal.  
A rendszerhez nem szükséges központi vízhálózat, mert már 0,4-0,5 bár 
nyomásom - pl.föld felett lévő tartály- képes kivallóan üzemelni.  
A SöviAqua rendszer -ahogy a SöviTex fólia- 10 m hosszú egységekből áll, 
10 m-nyi sövény alá elegendő. 

Minden SöviAqua csomag tartalmaz: 

10 m csepegető csövet  
1db csatlakozót az általános kerti vizi tömlőhöz,  
1 db végelzáró darabot, 
1 db toldót, ha további Söviaqua csövet szeretne összekapcsolni 

SöviTex takaró szövet , kapálás helyett a jó talaj 

vízháztartás -helyreállításáért.1 tekercs:  10 m  

hosszú,  60 cm  széles 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csodasoveny.hu/damisol.htm
http://www.csodasoveny.hu/sovitex.htm
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A sokszálú PE szövet átengedi a nedvességet, biztosítja a talaj szellőzését, hogy ne tudjon elsavanyodni, 
ugyanakkor, nem engedi a növény környéki gazosodást, és elzárja az intenzív talaj párologtatás útját. 
A szövetet, 2-3 mm szélességű 15-25 mikron vastagságú PE csíkokból szövik.  
A fonatot 60 cm szélességűre konfekcionáltuk ( hasznos szélesség 40 cm), a széleit felbomlás ellen PE 

hegesztéssel zártuk le. 

Ez a talajtakaró segíti azt, hogy Önnek ne kelljen gyomlálni, gyomtalanító talajlazítást végeznie. A szövet szálai 

között könnyen átszaladó nedvesség biztosítja a talaj nedvesen tartását, szellőzteti és nem engedi jelentősen 

párologtatni. A  tavasz eleji ( első tavasz) talaj feletti ( 10-15cm )  sövényvisszametszést követően hossz- és 

keresztirányú metszést tegyünk a fólián, mert így tudjuk könnyedén és sérülésmentesen áthúzni a növényen. 

                         ÁRAK 

 

 

105.- ft / tő             94.- ft / tő         84.-  ft/ tő       59 .- ft / tő   

A  fenti  árakból  a  nyitó oldalon  szereplő előrendelési kedvezmény kerül levonásra. 
http://www.csodasoveny.hu/arak.htm 

 

 
 
  1690.- ft / fa                1380.- ft / fa  
http://www.csodasoveny.hu/szil_fa.htm 

 
 
1 csomag   10 fm hosszú,  60 cm széles 

1680.- ft / csomag 
http://www.csodasoveny.hu/sovitex.htm 

 
 
 
1 csomag tartalma : 10 fm hosszú csepegtető cső +  tartozékok 

1280.- ft / csomag 
http://www.csodasoveny.hu/sovitex.htm#csepp 

 

0,4 l folyékony  műtrágya.   

1 flakon  300  tő egy éves (levéltrágya) adagolási mennyiségét tartalmazza. Telepítéskor talajba 

öntözni ajánlatos. Így kétszeres mennyiség szükséges. 

980.- ft / flakon 
http://www.csodasoveny.hu/damisol.htm 
 
     RENDELÉS 

 
 

25-100    tő  

között 

101-500  tő  

között 

501-1000  tő  

között 

1000  tő  felett 

1-15 darab 

esetén 

16 db  felett 

SÖVITEX  FÓLIA 

SZILFA 

SZABADGYÖKERŰ SÖVÉNY 

SÖVIAQUA CSEPEGTETŐ  RENDSZER 

DAMISOL  CSODASÖVÉNY EXTRA TÁPOLDAT 

SZÁLLÍTÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉG 

http://www.csodasoveny.hu/damisol.htm
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A  megrendelt növényeket és  kiegészítőit a GLS futárral küldjük. 

FIGYELEM: A megrendelt növény értéke határozza meg a  szállítási költséget. A kiegészítő termékek   
                     ára ,nem befolyásolja azt. 
 
-10.000 .- Ft vásárlási határig :   2550.- Ft 
-20.000 .- Ft vásárlási határig :   3500.- Ft 
-70.000.-  Ft vásárlási határig :   4500.- Ft 
-70.000.- ft-ot meghaladó rendelésnél csak  700.- Ft . (csomagolási költség) 
Áraink (csodasövény ,élő sövény+csomagolás) az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 
RENDELÉS 

 
 

Vásárlási feltételek 
 
 
 
A megrendelését az oldalról letölthető megrendelő lap pontos kitöltésével adhatja le. 
 
   
 
 
 
A szállított növények 70-100 cm közötti méretű, szabadgyökerű növények. 
(Mérete teljesen mellékes, hiszen tavasszal mindenképpen vissza kell vágni a talaj felett  10-15 cm-re 
Nagyszilárdságú kartondobozba csomagolva, gyökérzetük nedvesség visszatartó fóliában hosszú 
ideig is elviseli a szállítást. 
 
A  GLS futárszolgálat biztosítja a gyors ,pontos szállítást. A csomag vételárát 
(növény+szállítás+csomagolási költség) kiszállításakor kell a futárnak kiegyenlíteni. 
 
Amint átvette a  megrendelt növényt min. 24 órára helyezze vízbe !! 
Így  akár 1 -1,5 hétig is tárolható a növény. 
 
Lehetőség van személyes átvételre is  alsópáhoki  telepünkön. Ebben az esetben , tudja jelezni felénk 
a rendelés leadásánál, vagy amikor telefonon egyeztetjük Önnel az adatokat,  szintén tudja jelezni 
felénk. 
 
A szállítás pontos napjával kapcsolatosan telefonon értesítjük. Ekkor még ,amennyiben szeretne, 
lehetősége van a dátumon,vagy adatain  módosítani. 
 
Teljes körű csere éls visszavásárlási garancia 10 napig!!! 
Amennyiben mégsem felel meg Önnek , 10 napon belül a számlát mellékelve, visszaküldheti a  
terméket. Kérjük az árut  „kísérőlevél belföldi postacsomaghoz” megnevezésű nyomtatvánnyal adja fel 
és jelezze, hogy az áru cseréjét kéri. 
Az áru átvételétől számított 10 napon túl  visszavásárlásra nincs lehetőség.  
 
 
 
                      

 

 

Ültetés,ápolás    Vásárlási feltételek Árak Megrendelés Növényről 
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Mennyi  növényt rendeljünk? 

SÖVÉNY KALKULÁTOR 
++++++ 

                                                         

Ismeri azt a nyomasztó érzést, 

-amikor udvarán végif tekintve valami hiányérzése támad? 
-amikor nap mint nap kíváncsi tekintetek vizslatják kertjét,udvarát,magánéletét? 
-amikor kóbor kutyák után kell tisztogatnia az udvart,vagy a kertet? 
-amikor a dísz és  a konyhakertet le kellene választani? 
 
Mit használjunk ? Acél-, fa-, beton-kerítést, vagy élő növényzetet ?  
Melyikből milyent ? 
Ha az élő növény határolást válaszja, abból is melyiket? Tuja, ciprus, mogyoró ,fagyal, fenyő, 
bükk,mézalmácska, csodasövény, fekete berkenye, stb . mi legyen? Számtalan dolgot kell 
tisztázni a döntéshez. 
 

Ebben segít önnek a sövény kalkulátor! 

 Mérjük le milyen hosszú ahova a sövény 
kerítésünket, sövény térelválasztonkat 
szánjuk. 

 Írja be az alábbi kalkulátorba, hogy milyen 
hosszú sövénysort szeretne.  

 Amint rákattint a "kérem az eredményt"gombra, 
rögtön kiszámítja és egy táblázatba rendezi 12 
féle sövénynövény darabszámát 1 és 2 -soros 
telepítési konstrukcióban is. 
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http://www.csodasoveny.hu/calc_megujitott.php 

Képek  - videók 
Vevő vélemények. ültetés  stb….. 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.csodasoveny.hu/videoteka.htm 

Online  CHAT! 
Bármilyen  kérdés merül fel  az  ültetés során , kertészünk késséggel áll 
rendelkezésére.  Írjon  bátran ! 
 

 
 

 http://www.viaszfestes.hu/soveny/chat/index.html     
 
 

 A csodasövény kezelésének technológiája 

 

 

Mechanikus tisztítás  

A földből történő betakarítást követően, 4-5 alkalommal folyóvízzel tisztítjuk meg a növényt a 

természetben rárakódott mechanikus szennyeződésektől. ( A nedvesség növeli az ozonizálás 

hatékonyságát is.) 

 

Kontakt védelem 

A csodasövény termesztése és előkészítése során környezetbarát kezelési 

rendszereken visszük keresztül. A kezelések középpontjában az Ozonizálás, 

ózonos kezelés áll. Ez a sterilizálás leginkább környezetbarát vegyszermentes 

megoldása. A vírusok, baktériumok, és gombák elpusztítására egy három 

 

 

http://www.csodasoveny.hu/calc_megujitott.php
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atomos oxigént használunk. Ezt az eljárást többször ismételjük , szinte a csomagolás napjáig.  

Zárt térben ez elpusztítja ( azonnal oxidálja) a kórokozókat. Nyitott környezetben azonnal stabil 

oxigénné alakul. Ezt az eljárást a gyógyászati műtők fertőtlenítésére használják, már évtizedek óta.  

 

Felszívódó szerek  

Gomba fertőzések prevenciójára olyan enyhe szereket használunk, mely órák alatt felszívódik a 

növénybe, és ellenállóvá teszik.  

A kiszállításaink előtt 4-6 héttel már semmilyen vegyszeres kezelést nem kapnak a növények. Ez a 

kivárási idő szokásos ( előírt )vegyszer lebomlások időtartamának a 12-14 szerese. Ez "Bomba biztos 

!" eljárási rend.  

Kiszállításkor a csodasövény steril állapotú. 

Növény allergiák: 

 

Talán furcsán hangzik de szinte, sőt valamennyi növényünk ami körülvesz bennünket az kisebb 

nagyobb mértékben allergén. Pollenjük, némelyeknél allergiás reakciót vált ki.  

A különböző növényeket ennek megfelelően négy osztályba sorolják be: 

nem allergén 
alacsony allergén hatású 
közepes allergén hatású 
magas allergén hatású 
 
Például magas allergén osztályú: rozs, nyír, perje, parlagfű,ebír, űröm, stb.  
Közepes allergén osztályú: mogyoró, éger, tarack búza, falgyom stb.  
Alacsony allergén osztályú: kukorica, rizs, nád, gesztenye, tölgy, fűz, és ide tartozik a szilek  
családjához tartozó csodasövény is.  
Nem allergén: búza,árpa, zab, cirok, juhar, eper stb. 
 

Erről bővebben: 
http://www.sci.u-szeged.hu/pollinfo/index.php?oldal=allnov 

 

Ami igazán fontos, hogy a saját szervezetünk mire reagál allergén reakciókkal. Vannak akik pl. az 

aranyra mint fémre allergiásak. Vannak akik házi porra, vagy egyes pollenekre.  

 

A csodasövény esetén, mivel alacsony allergén osztályú,nagyon ritka az allergén reakció. 
Viszont fontos figyelembe vennünk, hogy a csodasövénynek kitűnő a por megkötő képessége. 
Tisztítja, megköti a levegőben lévő polleneket, porokat. Ezek a levél felületén kötődnek meg nagyon 
koncentrált formában.  
Egy nyári,- száraz időszakot követően - lenge öltözetben történő, sövény vágás alkalmával ez a 
koncentrált, por pollen válthat ki allergén tüneteket. ( Bőrpír, viszketegség )  
Ez ellen kétféle képen, lehet védekezni, zárt ruházatot használjunk, hogy ne kerüljön a levélzet 
közvetlenül a vagy esőzéseket követő napokban vágjuk, alakítsuk a sövényt.  
Ami a legfontosabb, keresünk fel egy allergológust, aki pontosan meg tudja állapítani hogy mely 
növény pollenjére vagyunk allergiásak. 

 

Mérgező növényeink. 
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A gyöngyvirágnak minden része erősen mérgező . Ha gyerekek mégis esznek belőle, első sorban 

rosszullét, hányás hívhatja fel a figyelmet a bajra. Sajnos okozott már halálesetet az is, hogy a virágot 

tartalmazó vízből ittak. 

-A legtöbb kertben megtalálható aranyeső szintén mérgező , különösen a termése. 

 

-A kroton nedve a tápcsatornába jutva erős hányást, hasmenést, égő , maró érzést, a bőrre cseppen 

pedig kivörösödést, viszketést okoz.  

 

-A fikusz erős hasfájást, hasmenést, hányást okoz, amennyiben lenyeli a gyermek. 

 

-A ciklámen erős hányás, hasmenés, fokozott izzadást, légzési nehézséget okozhat. 

 

-A diffenbachiának minden része mérgez ő . A szájban, torokban égő , maró érzés jelentkezik, nyelési 
nehézség, s ő t akár beszédképtelenség is jelentkezhet. 

 

-A filodendronnak vagy könnyez ő pálmának a légzőgyökerei tartalmazzák a mérgez ő anyagot, amely 
a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve erősen irritálja azt: a bőr  kivörösödik, a szájüregben, torokban 
égő érzés jelentkezik. Mérgezés esetén a gyerek száját jól ki kell öblíteni, majd jégkockát adni neki.
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-A leandernek minden része mérgező , heves hányást, hasmenést okoz. 

 

-A szobai kankalin (primula) levélszőrei bőrirritációt okozhatnak, viszketést, hólyagképződést okozva. 

 

-A mikulásvirág nedve maró hatású. 

 

 

-A maszlagnak nemcsak az illata kellemetlen, de minden része mérgező is. Általános nyugtalanságot, 
beszédzavart, sírógörcsöt, eufóriát, hallucinációt is okozhat. 

 

-A nadragulya minden része mérgező . Elfogyasztását követően nyugtalanság, izgalom, sírógörcs 
jelentkezik, súlyos mérgezés esetén epilepsziás rohamot, kómát is eredményezhet. Az évszázadok 
során sok ember életét oltották ki ezzel a módszerrel. 

 

 

-A gyűszű virág lassítja a szívműködést, súlyos esetben szívelégtelenséget, légzésleállást, továbbá 
veseelégtelenséget is elő idézhet. 

 

A fenti felsorolás a www.webbeteg.hu oldalról származik.  

 
további részletek: 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/1544/mergezo-novenyek-otthonunkban-kertjeinkben 
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Számtalan olyan növény vesz körbe bennünket, aminek a levele, szára, termése stb. mérgező.  

Nagyon jó hír, hogy a csodasövény® tulajdonosoknak ettől nem kell tartani. kutyák gyakran 

nassolgatják mert kedvező hatással van az emésztésükre. Ló, szarvasmarha, és kecske esetén is azt 

tapasztaljuk, hogy előszeretettel fogyasztják.  

Tudományos anyagokban több helyen feltűnik, hogy a kínai gyógyszergyártásban a gyomorbántalmak 

kezelésére használt gyógyszer alapanyaga a szil féleségek levélzete. 

 

 

  

Számtalan információt talál facebook oldalunkon. 

 

htps://www.facebook.com/csodasoveny 

 

 

RENDELÉS 

 


