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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A FŐKERT Nonprofit Zrt. ünnepi virágdíszbe öltözteti a Fővárost
A FŐKERT Nonprofit Zrt. idén is több mint 100 000 árvácskát ültet ki a Főváros kiemelten kezelt
zöld területeire; a mintegy 4.500 m2-es virágágy területen több, mint 110 000 darab, vibráló
színű növény teszi majd színesebbé Nemzeti Ünnepünket, virágdíszbe öltöztetve a Fővárost
2016. március 15-ére.
Az idei tavaszi munkálatokat Társaságunk úgy alakította, hogy - a mindennapi feladatok mellett - a
kiemelt ünnepi rendezvényhelyszíneken a zöldfelületek rendezetten, tisztán, a lehető legjobb
állapotban várják a Nemzeti Ünnepet.
A FŐKERT a fenntartása alatt álló városrészek majd minden pontján több mint 110 000 darab
árvácskával és közel 30 000 darab hagymás évelővel igyekszik élénkíteni a városképet. A
virághagymák még tavaly novemberben kerültek a virágágyásokba és a zöldterületekre, így tavasszal
úgynevezett „többszintes virágágyakat” kapunk, melyek esztétikai-, dekorációs értéke így a lehető
legnagyobb.
Március végétől érdemes lesz folyamatosan nyomon kísérni a hagymás növények előbukkanását,
hiszen ezeknek köszönhetően hétről hétre változik majd a virágágyak színe, hangulata, megjelenése.
Közel 30 000 darab nárcisz- és díszhagyma került telepítésre a X. kerület, Kerepesi úti közlekedési
zöldsávban 300 m2-en, illetve az I. kerületi Szarvas téren 70 m2-en 7700 darab nárcisz, prérigyertya
és díszhagyma. Ezek a hagymakeverékek áprilistól-júniusig látványosan virulnak majd a zöld gyepen.
A hagymákkal telepített gyepsávok kaszálására csak azok visszahúzódását követően kerül sor, hogy
a virágok több éven keresztül díszíthessék ezeket a parkterületeket. A tavalyi évben nagy sikerrel
betelepített, V. kerületi, Károly körúti hagymasávokkal együtt idén már három helyszínen lesz várható
tavasszal, hogy az út menti gyepsávok is színesebbek legyenek, kivirágozzanak.
Ezen helyszínek mellett érdemes lesz ellátogatni a városligeti virágágyakhoz, a Margitszigetre, a
Szent István parkba, illetve a Feneketlen-tóhoz is.
A FŐKERT munkatársai kérik, hogy óvjuk együtt a kiültetett virágokat, hogy minél tovább
gyönyörködhessünk bennük mi, fővároslakók és Budapest látogatói egyaránt.
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