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Beszélhetünk a gyerekeknek a fenntartható ker-

tészkedésről? Hogyne, de még jobb, ha példák 

segítségével mesélünk nekik róla. Kertészpalánta 

rovatunkban évek óta buzdítjuk a gyerekeket a ker-

tészkedésre. Lelkes szerzőpárosunk – Thalmeiner Tünde és Szakács-Nagy Zsuzsa – immár 

egy éve minden lapszámunkban saját és más gyerekekkel kipróbált, könnyen megvalósít-

ható játékos feladatokat oszt meg az olvasókkal. Magánkezdeményezésként, Szamóca 

Kiskertész Tanoda néven a gyerekek környezeti nevelését vállalták fel. Újszerű oktatási 

programjukat a Climate KIC Central Hungary díjazta. 2013-ban 50 kísérleti programjukban 

850 gyerek vett részt. Az ELTE Füvészkertért Alapítvánnyal együttműködve tavaly már rend-

szeres programokat hirdettek a budapesti Füvészkertben, 3–10 éves korú gyerekeknek 

szombati klubösszejöveteleken, illetve óvodai, iskolai műhelyfoglalkozásokon.

Nagyon jól érzik (és érezzük mi lapszerkesztők is), hogy nagy szükség van erre. Gyerme-

keink elszakadtak (talán nem visszafordíthatatlanul) a földtől, a természettől. Valahol az 

óvodás- és a kisiskoláskor között szakad meg rendre a kapcsolat. Egyszer csak azt vesz-

szük észre, hogy a földet túrni, sarazni imádó óvodást „elrabolják” az elektronikus játékok. 

Totyogókorban kell „megfertőzni” a csemetéket, vallják szerzőink.

Cikkeinkben a zöldebb, környezettudatosabb életforma kialakítása érdekében játékos ker-

tészkedéssel szeretnénk megváltoztatni a gyerekek, és általuk a szüleik életszemléletét, 

ahol érték a saját kertben, saját munkával megtermelt zöldség, és a fűből, fából, virágok-

ból, újrahasznosított anyagokból való alkotás is örömmel teli.

Megismertetjük a gyerekekkel a hétköznapi világban rejlő kimeríthetetlen lehetőségeket: 

hogyan lehet akár egyetlen balkonládában vagy az ablakpárkányon konyhakertet nevelni, 

zölddé varázsolni a sivár falat, vagy veteményeskertté, színes virágoskertté az óvoda és az 

iskola poros udvarát. Bevezetjük őket az újrahasznosítás rejtelmeibe: azaz megmutatjuk, 

hogy a környezetünkben található, már nem használatos tárgyakból, kidobásra ítélt hulla-

dékokból hogyan lehet kreatív alkotásokat létrehozni.

Egy kis fondorlattal elérhetjük, hogy az egyszerű feladatokba is élvezettel vessék bele ma-

gukat: az avokádó helyett mennyivel izgalmasabb az aligátorkörte elnevezés! Méretes 

magja a legkisebbeket is megihleti, hát még amikor előbújik belőle az erőteljes csíranö-

vény. Erről, és több más kiskertészeknek (kertészpalántáknak) szánt praktikáról írunk idei 

első lapszámunkban.
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Tavasszal kertünk árnyékos részei lehetnek a legszebbek, ha a fák alatti területeket 
árnyéki évelőkkel, hagymás, gumós növényekkel ültetjük be.

Az elSŐ VIrÁgok 1

A tél elmúltával alig 
várjuk, hogy kiléphes-
sünk a szabadba. 
Kertünk első virágai-

nak különösen örülünk. Ezek kö-
zött számos erdei aljnövényt találunk, me-
lyek eredeti termőhelyükön lombfakadás 
előtt nyílnak. Virágaik általában szeré-
nyek, a kertekbe inkább a díszesebb, ne-
mesített változataikat ültessük. Az erdei 
aljnövények pompás virágú, gazdagon 
nyíló fajtái kerültek ki a növénynemesítők 
műhelyeiből. A nemesített növények 
ugyan igényesebbek, mint vad testvéreik, 
de dús virágzással hálálják meg a gondo-
zást.
Humuszban, tápanyagban gazdag, kö-
zépkötött talajban fejlődnek a legszeb-
ben, és különösen tavasszal fontos szá-
mukra, hogy ne száradjon ki a talajuk.

Sok növény virágzáskor igényli a legtöbb 
fényt. Az erdő gyepszintjében élő lágy 
szárú növényeink ezért az első tavaszi 
napsugarak hatására gyorsan előbújnak, 
virágoznak, és mire a cserjék, fák kilom-
bosodnak felettük, már gyakran termést 
hoznak. Száraz nyarakon visszahúzód-
nak, így vészelik át a számukra kedvezőt-
len időszakot.

Az évelők elvirágzás után csak a lombjuk-
kal díszítenek. Ettől függetlenül szép ma-
radhat az ágyásunk, ha a fajok összeválo-
gatásakor nemcsak a virágokra, hanem a 
növények levélzetére is figyelünk. Szép 
szín- és formakontrasztot hozhatunk létre 
a különféle színes és tarka levelű növé-
nyekkel és az eltérő levélmintázatokkal.

Ambrus Mária

1. Nagy szívvirág 
(Dicentra spectabilis ’Gold Heart’)

2. Égszínkék keltike 
(Corydalis flexuosa ’Purple Leaf’)

3. Turbántok 
(Tiarella ’Spring Symphony’)

4. Tüdőfű 
(Pulmonaria ‘Excalibur’)

5. Hamvas árnyékliliom 
(Hosta sieboldiana)

6. Égszínkék keltike 
(Corydalis flexuosa ’Chine Blue’)

7. Pettyegetett tüdőfű 
(Pulmonaria officinalis ’Sissinghurst White’)

8. Nagyvirágú nadálytő 
(Symphytum grandiflorum)

9. Pirosló hunyor 
(Helleborus purpurascens)

10. Tűzeső
 (Heuchera ‘Rave On’)
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Balatonakarattyán lévő kertjükbe  a zajos 
színházi események után kikapcsolódni, 
felüdülni jár férjével, Fábri Péter íróval. 
Akarattya csendes hely, tulajdonképpen 

mindenki átrohan rajta, ők viszont a telepü-
lés szélén, az erdő mellett hihetetlenül 
csendes környezetben élvezik a környék 
nagyszerű adottságait. Itt feltöltődik, kikap-
csolódik, mondja.
Krisztáékhoz hosszú nyeles telek vezet, 
nagy előnye, hogy az utcáról egyáltalán 
nem lehet belátni a kertbe, a házhoz. Az 
utat szőlő szegélyezi, a termését minden 
évben élvezik, jófajta csemegeszőlővel lát-
ja el a családot.
A kert jobb sarkában áll a 70-es években 
épült „kockaház”, amely már megérett a 

korszerűsítésre, a kertre azonban mindig 
sok figyelmet fordítottak.
Mindig is vágytam rá, hogy legyen tera-
szunk, ahová kiülhetünk beszélgetni, va-
csorázni, olvasni – itt most ez is teljesült –, 
mondja a háziasszony. A kerti tűzrakó he-
lyen bográcsban főzni nagy kaland, öröm-
mel  készül rá, és a barátaik is szívesen 
látogatják meg ilyenkor.
Sok a gyümölcsfa, legtöbb a körte, abból 
több fajtát is örököltek. A finom gyö mölcsöt 
termő sárgabaracktól végleg el kell bú-
csúzniuk, tönkrement, már nem is terem. 

De jól érzi magát itt a füge, a hatalmas  
bokor szinte megőrült, olyan burjánzásnak 
indult, mutatja. Gyakori vendég náluk sok 
mókus és számtalan madár, nekik mindig 
van itt inni- és persze ennivalójuk is. Láttak 
már őzet és rókát is átutazóban a kert-
jükben.
A kerti tipegőt fák, bokrok kísérik, míg el-
jutunk a házhoz, a terasznál az „égig érő 
tuja” mellett szívesen üldögélnek, enyhet 
adó árnyát élvezik a forró nyarakon. Ez a 
rozmaring igazi meglepetés, az illata igen 
finom, simítja végig az ezüstöszöld lomb-

A tavalyi nyári 
szabadtéri kínálatban 

a szegedi Mamma Mia! 
volt az egyik

 legnagyobb „durranás”. 
Kováts Kriszta 

nagyszerű színpadi megjelenése 
feltűnést keltett, 

még ha meglepetést 
nem is okozott, 

hiszen a színésznő korábbi 
zenés-táncos szerepeire 
sokan emlékezhetünk. 

Nevét az Evita
 címszereplőjeként ismerte 

meg az ország, győri és pécsi 
színházi évei után 

az volt Kriszta számára 
a nagy berobbanás. 

A Rockszínház alapító tagjaként 
8 évig erősítette a társulatot, 
azután a Madách Színházban 

kapott szerepeket. 
Ehhez a mostani 
Mamma Mia!-hoz 
500 jelentkezőből 

esett rá a választás. 
A 170-es volt a sorszámom 

a válogatásban, mondja, 
a 7-es szám világ életemben 

a kabalám volt, 
teszi hozzá mosolyogva.

leveleket. Pompás virágával, illatával ör-
vendeztet a rózsabokor.
Itt a faluban is biciklivel jár, a meredeken 
fölfelé vezető út nagy kihívás, muszáj min-
dennap fölkapaszkodni rajta. Napközben 
elpiszmog a kertben, estefelé pedig a te-
raszon ülve bámulják a csilllagokat. Ilyen 
élményben nincs mindennap részünk, 
amikor itt vagyunk, úgy érezzük, hogy a 
természetben élünk.
Ha csönd van, itt akkor sincs csönd, 
mondja, figyelni kell a hangokat, és kide-
rül, hogy a természetnek is van saját zaja. 

Öröm hallgatni ezeket a zajokat, az erdőt, 
a madarakat. A természethez hasonló 
harmóniában él a zenével.
Előbb énekelt, mint beszélt, így aztán nem 
volt kérdéses, hogy a zene az egész éle-
tében szerepet kap majd. A Rádió Gyer-
mekkórusában énekelt, zenét tanult, majd 
színjátszást. A nagy kérdést, hogy karve-
zető legyen-e vagy színész, az döntötte 
el, hogy előbb volt a felvételi a színművé-
szetire, és azonnal föl is vették. Élete so-
rán a zene volt a segítsége, ha a színház 
cserben hagyta, a zenéhez menekült. A 

legjobb persze, ha együtt van mindkettő, 
és most ez történt.
Az augusztusi szegedi próbasorozat előtt 
az akarattyai kertben töltődött föl, naponta 
úszott, nagyokat sétált és pihent. Szege-
den aztán mindenhová biciklivel járt, egy-
fajta edzésként az előadások nem minden-
napi fizikai próbatételéhez. Tavasszal újra 
kezdődik az előadássorozat a fővárosban, 
előtte a szabad levegőn, Balatonakarattyán 
kerti munkákkal is erősít.

Biza Klára

hA nIncS zAj,
Akkor SIncS 
      cSönd
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263 település nevezett a versenyre, a leg-
többen Somogy, Tolna és Baranya me-
gyéből. Az európai versenyszabályzathoz 
igazodva tavaly megújultak a hazai ver-
seny zsűrizési szempontjai, nagyobb 
hangsúllyal esett latba a település straté-
giai gondolkodásmódja, a civil szerveze-
tek munkája, az önkormányzatok fölké-
szültsége, az oktatási-nevelési intézmé-
nyek környezettudatos programja, a turiz-
mus, a szabadidő eltöltésének lehetősé-
gei, a hulladékgazdálkodás, illetve a meg-
újuló energia hasznosítása.
Most először öt kategóriában hirdettek 
nyertest, a városokat 50 ezer fő alatti és 
fölötti, a falvakat pedig kétezer fő alatti és 
fölötti kategóriákban értékelték, illetve Bu-
dapest egyik kerületét is díjazták.
Az 50 ezer fő fölötti települések közül 
Veszprém, az az alattiak közül Siófok, a 
kétezer fő fölöttiek közül Rajka, az az alat-
tiak közül pedig Balatongyörök kapta az 
első helyezést. A főváros kerületei közül  
a 8. kerület, azaz Józsefvárosé lett az el-
ső díj.
Az idei európai versenyben Siófok és Ba-
latongyörök képviseli hazánkat, a tavalyin 
Gyula és Zebegény vett részt. Mindkette-
jük igyekezetét kimagaslónak ítélte a zsű-
ri: Gyula arany, Zebegény pedig ezüst mi-
nősítést kapott, emellett Zebegény elnöki 
különdíjban részesült közösségi kertjeiért.

  SiófoK

Siófokot a nyár fővárosaként is emlegetik. 
A Balaton-part legnagyobb települése 
már a 19. században is kedvelt üdülőhely 
volt. A gyökerekhez ragaszkodva, ugyan-
akkor a kor kihívásainak megfelelve arra 
törekednek, hogy a hazánkból és a világ 
minden tájáról érkező vendégek kultúrált 
körülmények között pihenhessenek.
A felújításnak köszönhetően otthonos ta-
lálkozópont és igazi látványosság lett a Fő 
tér, ami fölött immár 102 éve őrködik Sió-
fok jelképe, a Víztorony. Legfölső szintjére 
panorámás üveglifttel juthatunk, ahol kilá-

tó, körbeforgó kávézó és cukrászda várja 
a vendégeket.
Siófok a Balaton-parti települések között a 
leghosszabb, mintegy 17 kilométeres 
ápolt partszakasszal rendelkezik. Említés-
re méltó a hajó- és vitorláskikötője, a Ró-
zsakert, illetve az évszázados parti pla-
tánsor. A közel öthektáros Jókai-park ős-
fenyői között tavat, játszóteret, virág- és 
cserjeágyakat és korszerű szabadtéri 
színpadot alakítottak ki.
A város zöldfelületeit 2014-ben mintegy 
4500 négyzetméteren díszítette egynyári 
virág. Ezenkívül az önkormányzat évről év-
re nagyobb figyelmet és összeget fordít ar-
ra, hogy a lakosság virágosítási kedvét is 
növelje. A városi kedvezménykártyaként 
működő Siófok-kártyán személyenként 
3500 forinttal támogatták a lakossági vi-
rágvásárlásokat. A májusi kedvezményes 
virágvásáron több mint ötezer lakos élt ez-
zel a lehetőséggel. A turizmusban érdekelt 
helyiek a városkasszába befizetett idegen-
forgalmi adóból 15 ezer forintot igényelhet-
tek vissza virágpalánta vásárlására.
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A Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyt Siófok 

és Balatongyörök nyerte. Ők képviselik hazánkat 
az idei európai megmérettetésen (Entente florale).
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  BAlAToNgyöRöK

A hazai virágosítási verseny elindulását 
megelőzően Balatongyörök már 1990-
ben részt vett az európai megméretteté-
sen, munkájukat a hazai települések közül 
elsőként különdíjjal értékelte a szakmai 
zsűri. 1994 óta folyamatosan részt vesz-
nek a Virágos Magyarországért környe-
zetszépítő versenyben.
A községgondnokság megközelítőleg 15 
hektár zöldfelületet gondoz, amelynek 
nagy része intenzív fenntartású. Közel 500 
négyzetméternyi virágágyukba mintegy 

tízezer tő egynyári virágot, a téli 
időszakban pedig 200 négyzet-
méterre árvácskákat ültetnek ki. 
A strandon virágoszlopok, az 
önkormányzati épületek abla-
kaiban pedig 350 tő muskátli 
köszönti az odalátogatókat.
A településen több civil szerve-
zet is működik, tagjaik szívesen 
részt vesznek a környezetszépí-
tő programokban, a hulladék-
gyűjtésben, a TeSzedd mozga-
lomban, a faültetésben, vagy a 
közösségi komposztálásban.
A Balatongyörökön működő 
óvo da 2014-ben nyerte el a 
Zöld Óvoda címet; szelektíven 
gyűjtik a szemetet, és zöldsé-
geskertet hoztak létre a gyere-
kek számára.
A közelmúltban megújult a Ba-
laton-part mentén húzódó sé-
tány és a móló előtti tér, gyógy-
növényszigeteket alakítottak ki, 
évelőágyakat létesítettek, kiülő-
helyeket és parkolót hoztak lét-
re a községháza udvarán. A falu 
bejáratát képező körforgalmi 

csomópontnál csepegtetőöntözéssel ellá-
tott évelőágyak, sétautak készültek.
A közeljövőben tervezik a templom kör-
nyékének építészeti és kertészeti rendezé-
sét, a parti sétányok bővítését és az egy-
kori falukert visszaállítását.
A település északi határát képező erdő a 
Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park része, ahol a Pele apó tan-
ösvény és az újonnan létesített Boroszlán 
tanösvény mutatja be a környék állat- és 
növényvilágát, geológiai képződményeit. 
Tavaly felújították a kilátókat, az erdei pi-
henőket és a hegyoldalban található a táj-
sebek gyógyításának egyik iskolapéldája: 
Mőcsényi Mihály tájépítész professzor 
bányarekul ti vációja szép példája annak, 
hogy az emberi tájrombolás eredménye 
hogyan illeszthető vissza a környezetbe.

Algeier Wendy
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mutasd a kerted
A Kertnézőben programsorozat eseményeit követve 

tavaly hat kertet kerestünk föl, megismertük a tulajdonosokat és kertjeiket is. 
A mozgaloma amely hazai magánkertek megismerésére kínál lehetőséget, 

2012-ben angolszász mintára kezdte tevékenységét.

Több kertet magunk is 
fölkerestünk. Először 
nem tudtuk, hogy mire 
számítsunk, a kezdeti 
izgalom azonban csak addig tart, amíg be 
nem lépünk a nyitott kertkapun. Sokak szá-
mára nehezen elfogadható, hogy idegenek 
járnak kertjük szépen rendezett növényei 
között, és azt is nehéz elképzelni, hogyan 
érzi majd magát a tucatnyi, egymás szá-
mára ismeretlen ember egy másik kertjé-
ben. Miről tudnak majd beszélgetni, létre-
jönnek-e kapcsolódási pontok? Az első 
percek várakozását pillanatok alatt felold-
ják a házigazdák kedves szavai, és kiderül, 
bőven vannak közös gondolatok. Hisz a 
kert, a növények szeretete és ismerete min-
den kertbarát számára kimeríthetetlen té-
ma. A természet a legnagyobb ösztönző 
erő, igazából nem is lehet összehasonlítani 
a kerteket, hiszen különböző álmokat válta-
nak valóra.
A szervezők célja, hogy a jó példákon ke-
resztül próbálják ösztönözni a lakosságot 
zöld környezetük fejlesztésére, kertészeti is-
meretük, tudásuk gyarapítására. Fon tos a 
tapasztalatcsere, az egymástól való tanu-
lás. A kertlátogatások va lóban élő kapcsola-
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tot teremtenek a tulajdonosok és a kertsze-
rető közönség között. Barátságok szövőd-
nek, akik egy-egy új programon már isme-
rősként üdvözlik egymást.
A tulajdonosok és a szervezők számára 
egyaránt fontos, hogy a látogatók jól érez-
zék magukat: finom sütemények, különle-
ges, gyakran saját receptek szerint készí-
tett üdítők oltják a vendégek éhét, szom-
ját. A vendéglátók kedvessége, szívélyes-
sége mindenkinek nagy élmény, egy perc 
elteltével már nem vagyunk idegenek – 
mondják többen is.
Az ország egész területén találunk láto-
gatható kerteket, bár nagyobb részük Bu-
dapest vonzáskörzetében fekszik. Stílu-
sukban sokfélék, a gyűjteményes kerttől, 
a japánkerten át a szabad kialakításúig. 
Többségük évenként többször nyitja meg 
kapuit, így az évszakok változásának kö-
szönhetően szinte mindig más kertet lát-
hatunk. Olykor messzire kell utazni értük, 
ezért néhányan egész napos kirándulás-
sal kötik össze a kertlátogatásokat, hiszen 
érdemes alaposabban megismerni az or-
szág különféle tájait.

Megyesi Éva
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www.kertnezoben.hu

500 fT  KEdVEzMÉNy 
bármely kert meglátogatása esetén, 
mely a helyszínen való fizetéskor 
kerül levonásra e kupon felmutatásával. 
Kertlátogatásra jelentkezés:
www.kertnezoben.hu. 
Egy személy egyszerre 
egy kupont használhat fel. 
A kupon érvényességi ideje: 
2015. december 31.
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Néhány részlet a kertlátogatók és -tulajdo-
nosok véleményei közül:

„Sajnos túl gyorsan eltelt a kertlátogatás” 
– mondja az egyik vendéglátó. „Kellemes 
társaság jött össze, és úgy láttuk, nagyon 
jól érezték magukat. Bármikor szívesen 
megnyitjuk a kertünket.”

„Jó dolog a saját kertemtől eltávolodva, 
egy másikban új növényekkel, növénytársí-
tásokkal találkozni. Nagyon érdekes a ve-
zetés, ahol a kert készítője, megálmodója 
elmeséli a történetét, bemutatja a növé-
nyeket, felhívja a figyelmünket egy-egy 
részletre. Lelkesedése rám is azonnal átra-

gad, átérzem aggodalmát, izgalmát, hogy 
kertje a legszebb arcát mutassa nekünk. 
Ugyanígy nagyon hasznos a többi látogató 
kérdése, egy-egy reakciója, mivel mást 
látnak, mást tartanak érdekesnek, mint 
én.”

„A legmeghatározóbb a háziasszony egyé-
niségéből áradó közvetlenség, melegség, 
ami valamilyen meghatározhatatlan mó-
don a kerten is érződik.”

„Meglepő, hogy átlagos környéken, jelleg-
telen kerítés mögött milyen titkok rejtőzhet-
nek. A varázslatos hangulatban két órára 
kiszakadtunk a mindennapokból.”

A látogatók mondták



Szobrok kertje Szentendrén
Szeptember 19., Szentendre
Egyszerű fakerítés fogadja az arra járót, 
aki nem is sejti, milyen kincsek rejlenek a 
házat ölelő kertben. A szobrász és család-
ja a szobrainak is megtalálta méltó helyét. 
A szobrászat és a kertészet kedvelőinek 
és azoknak ajánljuk e kertet, akik szívesen 
fogadják, ha a legmeglepőbb helyen talál-
nak apró, vagy éppen méretes szobrokat.

1918

nyIToTT kerTek
A Kertnézőben programsorozat idei, nyitott kertekbe hívó

 programajánlatát adjuk közre. Azon növénykedvelő 
kertbarátokat várják, akik néhány órára szeretnének kiszakadni 

a megszokott hétvégi tevékenységükből, hogy a kertek 
világába lépve, hasonló érdeklődésű társakkal felejthetetlen 

perceket tölthessenek el, tapasztalatokat, ötleteket 
merítve a látottakból. Az idén hat új kerttel bővült a kínálat.

A	programok	időpontja	időjárás	és	egyéb	nem	tervezhető	körülmények	miatt	változhat,	
amiről	a	Kertnézőben	csapata	weboldalukon,	illetve	írásban	értesíti	a	jelentkezőket.

Bővebb	tudnivalók,	hírlevélre	való	feliratkozás,	programokra	jelentkezés,	illetve	kerttulajdonosok	jelentkezése	
a	kertek	megnyitására	a	www.kertnezoben.hu	honlapon,	illetve	az	info@kertnezoben.hu	e-mail	címen.

Kövesse	a	programot	a	Facebookon	is!	(www.facebook.com/Kertnezoben)
A	mozgalom	támogatója	a	Hill	&	Garden	Kft.

Hanami japánkert cseresznyefa-virágzáskor
Április 4., Szentendre
Hanami japánkertünk több részből áll: szárazkert (karesansui), teakert (roji) és vízkert 
(chisen shiki teiene) együttese shakkei (háttértájat bevonó) stílusban. A látogatót a japán-
kert szellemében nyugodt, időtlen, a természethez nagyon közeli tájérzés várja, betekin-
tést adva a japánkertek történetének 1500 éves múltjába.

Erdő ölelésében
Április 26., Gödöllő
Azoknak ajánljuk e kertet, akik kedvelik a 
természetes hangulatú, tájba illő kerteket 
és a növények változatosságát. A kerti tó, 
a patak, a sziklakert, a gyümölcsös és a 
veteményes kialakításánál az esztétikai 
élményen túl fontos szempont volt a 
meglévő környezethez való alkalmazko-
dás, az erdő és annak lakóinak alázatos 
tisztelete.

Kúriakert
Május 9., Jobbágyi
A kert példásan felújított kúria mostani 
igényekhez alakított és újragondolt kertje. 
Az angol irányzatot követő parkrész mel-

lett zöldséges- és gyümölcsöskert is he-
lyet kapott. A honos növények mellett an-
gol rózsákat, fűszer- és gyógynövényeket, 
színes évelőket, cserjéket és egy zegzu-
gos, titkos játékteret találunk benne.

Ezer írisz kertje
Május 10., Tolna-Mözs
A tavaszi virágszínek pompája jellemzi e 
kertet. A tündérrózsás tavat és a szik-
lakertet íriszek, egynyári virágok, vala-
mint a sásliliomok ölelik körbe. A kertet 
az íriszek szerelmeseinek ajánljuk – má-
jusban e csodás növény virágának több 
mint ezer színárnyalatában gyönyörköd-
hetnek.

lotti kertje
Május 23., Szentendre
Ez a kertet egyfajta „rendszertelen rend” 
jellemzi. A tulajdonos a természetesség hí-
ve, szereti a humoros növénytársításokat, a 
sok kis apró kiegészítő tárgyat. Rózsák, 
hagymás és egynyári virágok, kúszó- és fu-
tónövények, zöldségágyás, bogyós gyü-
mölcsök, gyümölcsfák, szőlő, madárbarát 
ötletek gazdagítják a látnivalókat.

Nagykövetségi Rezidenciakert
Május 30., Budapest
A kertben az örökzöld növények a megha-
tározók: az épület előtti területet elegáns, 
szabályos formák és kiültetések uralják, 
míg a hátsó rész kis, természetes hangula-
tú ligetes erdő. Ajánljuk e kertet mindazok-
nak, akik szeretik az eleganciát, az egysze-
rű, tiszta formákat.

Titkok kertje
Május 31., Budapest
Az igazi titkokat e kertben a növények őrzik, 
hiszen minden négyzetméteren akad nézni-
való. A növények láthatóan megtalálták a jó 
barátokat, a kedves szomszédokat, és 
örömmel élnek együtt velük. Tavaly ősszel 
volt látogatható ez a kert, most májusi pom-
páját mutatja majd meg az érdeklődőknek.

Évelők és rózsák társaságában
Június 6., Székesfehérvár
A tulajdonosok szinte minden szabadidejü-
ket a kert gondozásával töltik. Különösen a 
ház asszonya kedveli a rózsákat és az éve-
lőket. A színes, vidám hangulatú kert a sok 
évelő és illatos virágú cserje miatt a pillan-
gók kedvence, a kerti tó pedig a madarakat 
vonzza. A hátsó kertben rendezett zöldsé-
gest és gyümölcsöst láthatunk.

Rózsa, rózsa, rengeteg
Június 7., Decs
A tulajdonosok 2010-ben kezdték átépíte-
ni a kertet, hogy kedvenc növényeik, a ró-
zsák méltó helyre kerülhessenek. Több 
mint kétszáz rózsafajtát ültettek el, és min-
den kerti kiegészítő a saját munkájuk 
eredménye. Az érdekes rózsa-évelő páro-
sításokon kívül csak olyan bogyós gyü-
mölcsöt és dísznövényt találunk, melyek 
ehető termést nevelnek az unokák és a 
madarak legnagyobb örömére.

Pilisi virágözön
Június 13., Csobánka
A Pilis hegység lankái adta szép kilátás mellett rózsák színkavalkádjában, balkonládák, 
kaspók és az ágyások egynyári virágainak özönében gyönyörködhet a látogató. Közel 
60 rózsafajtát is megcsodálhatunk. A vidám nyári színek kedvelőinek ajánljuk e kertet.

Négy évszak
Június 14., Siófok
A jól tervezett és gondosan fenntartott 
kertben összhangban vannak a nyolc, a 
négy és az egy évvel ezelőtt épített rész-
letek. Az évelők és a rózsák sokszínűsége 

vonzza a tekintetet. Láthatunk színek sze-
rinti kiültetéseket, és a romantikus rózsák 
kedvelői sem csalatkoznak. Sok tapaszta-
latot szerezhetnek azok, akik maguk is 
tervezik biozöldséges kialakítását.

Tárgyak és növények együttélése
Június 20., Balatonfüred
Hogyan tud együtt létezni egy tárgy és 
egy növény? Fagombák, vasmadarak, 
szélcsengők, madár- és rovarházak, és 
sok más színes, néha bolondos figura kel 
életre a zsályák, a hortenziák, a rózsák és 
a díszfüvek mellett. Rendezett szőlősoro-
kat és gyümölcsfákat is találunk.

Harmonikus, nyugodt egységben
Június 21., Nadap
A kert és a kertet körülvevő táj tökéletes összhangját élvezheti a látogató. Évelő 
tollborzfüvek, levendulák, rózsák, sudárzsályák, szellőrózsák, gaurák és csenkeszek 
uralják a növényeknek szánt majd 100 négyzetméteres felületet. Az újszerű növénytár-
sításban a Piet Oudolf által bevezetett mátrixelrendezés jelenik meg: a növényeket nem 
foltokban, hanem a különböző fajtákat keverve találjuk meg.

Káptalan évelőkert
Június 28., Budaörs
Levendulával, fűszernövényekkel és virá-
gokkal ültették tele a 15 éve ellenőrzött, 
minősített biokertet. Minden sarok, lép-
csőforduló, árnyékos zug megtalálja a la-
kóját. A tiszta, vegyszermentes környezet 
a rovarok, madarak számára is vonzó élő-
hely, így válik élettől nyüzsgő, vidám 
biokertté a kis birodalom.

zen tündérkert
Július 4., Budapest
A kert keleti ihletettséggel megkomponált 
művészi alkotás, amelynek formavilága a 
fengsuj formaiskola szabályaira épül. A 
mindössze 100 négyzetméter területen fek-
vő kert növényzete 90 százalékban örök-
zöld. Varázslatos hangulata a cédrusokkal 
és a természetes anyagokkal válik teljessé.

Egy kis mediterrán
Szeptember 12., Budapest
A vízivárosi társasház lakója nyolc év alatt 
európai ciprusokkal, kínai kenderpálmákkal, 
jukkákkal, termő olajfákkal és egyéb érde-
kességekkel teli kertté varázsolta a ház bel-
ső udvarát és utcai előkertjét. Az épületekkel, 
falakkal körülvett védett kert meszes talaja 
befogadta a mediterrán különlegességeket.

Angol tradíciók alapján
Szeptember 19., Budajenő
Az izgalmas növénytársítások kedvelőinek 
és az építészeti megoldások iránt fogéko-
nyaknak ajánljuk e kertet, ahol padok, 
székek és nyugágyak adnak lehetőséget 
rövidebb-hosszabb szemlélődésre. A ki-
alakítás során fontos szempont volt, hogy 
a kert mindig az emberért van, a feltöltő-
dés a meghittség és a pihenés helyszíne.
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Bár a Cambridge melletti, 46 hektáros bir-
tok 900 éves múltra tekint vissza, a je-
lenlegi kert kiképzése csak 1930 után kez-
dődött, az új tulajdonos, Lord Fairhaven 
elképzelései szerint. Halála után, 1966-
ban, az Anglesey Abbey a National Trust 
fennhatósága alá került, és megnyitotta 
kapuit a nagyközönség előtt. Minden 
idényben van bőségesen látnivaló, de a 
„csúcs” vitathatatlanul a téli sétány, azaz a 
Winter walk.
A lord századik születésnapjának emlékére 
1996-ban elhanyagolt erdőrészből alakítot-
ták ki. A meghagyott fák kezdettől fogva tö-

kéletes mikroklímát teremtettek, a széltől 
való védelem ugyanis a szép téli kert elen-
gedhetetlen feltétele. Az sem volt közöm-
bös, hogy a sok koros tiszafa nemcsak a 
széltől védett, de kiváló örökzöld hátteret  
is nyújtott a vibráló téli színeknek.
Az alapterv egyszerű: a széles növénysá-
vot fél kilométernyi, kanyargós út szeli ket-
té. A kiválasztott növények különösen a téli 
és a kora tavaszi hónapokban mutatósak. 
A feltűnően szép kérgű fák, színes vesz-
szők, virágzó örökzöld és lombhullató bok-
rok és színes talajtakarók között korai vi-
rágzású virághagymák ezrei kaptak helyet.

SzíneS Tél
A téli hónapokban kevés kert dicsekedhet látnivalóval, 

néhány örökzöld bokron és fán kívül leginkább 
csak csupasz ágak és kopár vagy hóval borított föld 

látványa fogadja a szemlélőt. 
Szerencsére mind többen fölismerik, hogy megfelelő  

növényválasztékkal télen is vonzó lehet a kert. 
Remek példa erre az angliai Anglesey Abbey téli sétánya.

Id
eg

en
 T

Á
jA

ko
n

Id
eg

en
 T

Á
jA

ko
n

20

Hófehér nyírfák

kígyószakáll (ophiopogon) és aranysárga sás (Carex) Barnakérgű juhar (Acer griseum)

Bogyóspuszpáng (sarcococca) 
közé ültetett aranyvesszőjű fűz 

(salix alba var. vitellina)
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Már a sétány kezdetén is gyönyörű a beül-
tetés, de minden kanyar után fokozódik a 
hatás, a látogató pedig az egyik ámulatból 
a másikba esik. A témakert „koronája” a 
sétány végére ültetett nyírfaliget. A több 
mint száz, sűrűn ültetett himalájai nyír (Be-
tula utilis var. jacquemontii) hófehér törzse 
felejthetetlen látvány. A főkertész, Richard 
Todd szerint a liget „műtárgy”, ezért a le-
hető legszebb oldalukról kell bemutatni a 
fákat. Fehér kérgüket évenként kétszer 
gondosan megtisztogatják, hogy vissza-
kapják a fényességüket. Eleinte vizes kefé-
vel távolították el a zöld algákat és a hámló 
felső kéregréteget, de mióta a fák 7-8 mé-
teresek lettek, (alacsony nyomásra állított) 
magasnyomású vízszóróval végzik ezt a 
kellemesnek éppen nem nevezhető mun-
kát. Az eredmény lenyűgöző, sehol nem 
láttam még olyan vakítóan fehér nyírfatör-
zset, mint Anglesey Abbey kiserdejében.

A nyírfaligeten túl is tömeges, sűrű és  
nagyon hatásos a beültetés. A külön- 
böző, színes vesszejű somokból jókora 
fe lületeket alakítottak ki. A még szebb  
hatás érdekében a vesszők erdejét fák- 
kal „tűzdelték” meg, melyek alakjukkal,  
és mutatós kérgükkel is kellemes ellen-
pontok.
Érdekes a csoportokkal és a szoliterekkel 
való játék; az egyik csoportban tömeges 
színes vesszejű cserje néhány lépéssel 
odébb szoliterként szerepel. A talajtaka-
rók hasonlóképp szoliterekkel megbon-
tott tömegekben váltogatják egymást 
anélkül, hogy mesterkélt benyomást ten-
nének. A színellentétek néha nagyon he-
vesek, mint például a szibériai som 
(Cornus alba ‘Sibirica’) és a díszszeder 
(Rubus cockburnianus) esetében, de tá-
volabb lágyabb kontrasztokkal kelle-
mesen kiegyenlített lesz a látvány. A kike-
leti bangita (Viburnum x bodnantense) 
rózsaszín virága és a kúszó kecskerá- 
gó (Euonymus fortunei ‘Silver Queen’) 
szürkésfehér levele gyönyörű lágy szín-
társítás.
Sok, télen virágzó cserje virága illatos. A 
redős bangita (Viburnum plicatum) szépen 
virágzik télen, ráadásul az illata is finom. 
Néha nem is látni a virágokat, olyan aprók, 
az illatuk azonban annál erősebb. A bo-
gyóspuszpáng édes illatát (Sarcococca) 
már a parkolóban érezhetjük, fontos illat-
forrás, és szép örökzöld bokor. Citromo-
san édeskés a korai lonc (Lonicera x 
purpusii), dinnyére hasonlít a tündérfa virá-
gának illata (Chimonanthus praecox), amíg 
a japán mahónia (Mahonia x media ‘Winter 
Sun’) gyöngyvirágillatú.

A talajtakarók között találhatunk ezüstös 
levelű, télen virágzó cikláment (Cyclamen 
coum), vörösre színeződő bőrlevelet 
(Bergenia) és számos, fűszerű levelekkel 
díszítő évelőt, mint a majdnem fekete kí-
gyószakáll (Ophiopogon planiscapus 
‘Nigrescens’) vagy az aranysárga sás 
(Carex oshimensis ‘Evergold’).
Meg kell még említenünk a hunyorokat 
(Helleborus), és nem felejtkezhetünk el a 
hóvirágról sem. Anglesey Abbey különö-
sen híres a hóvirággyűjteményéről, nem 
kevesebb, mint 240 fajtájuk van. Minde-
nütt talákozhatunk velük, nem csak a téli 
sétány mentén.
Anglesey Abbey joggal az Egyesült Király-
ság egyik legszebb téli kertje, kevés kert-
ben ilyen örömteli a téli séta. Jól mutatja, 
hogy gondosan megválasztott növénytár-
sításokkal a legszürkébb évszakban is 
hangulatemelő lehet a kert.
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fénylőkérgű meggy (prunus serrula)

A tarackos som 
(Cornus stolonifera) 

fiatal vesszői 

veresgyűrű som (Cornus sanguinea) tömeges vesszői

illatos kányabangita (viburnum opulus)

szibériai som (Cornus alba ‘sibirica’) 
és díszszeder (rubus cockburnianus)
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elemek is vegyültek, ezzel az utazgató fel-
ső középosztály külhoni tapasztalatait igye-
keztek brit földre átültetni.
Dewstow Gardensben is föllelhető ez az 
eklektikus gondolkodásmód. Elsőként a 
századfordulót megelőző öt évben a föld 
fölötti részek, a páfránygyűjteménynek és 
a trópusi virágritkaságoknak helyet adó 
üvegházak, illetve a kiterjedt tó-, vízesés- 
és patakrendszer készült el. A nagyszabá-

sú kertrendezés második ütemében, 
1912-től folyamatosan épült ki a szikla-
kertrendszer és a kert északi részén elte-
rülő grottaegyüttes.

A páfrányos és a tufagrottát a teljes szép-
ségében fennmaradt oroszlános grottával 
összekötő barlangrendszer a sziklakert- 
és tórendszer alatt-körül terül el. A félig 
föld alatt, félig fölötte levő feltárt területe-

2524

A történet a késő viktoriánus, majd Edward 
korabeli időkben, Henry Oakley-val kez-
dődik, aki tehetős vasúttársaság-igazga-
tóként szabadidejében két szenvedélyé-
nek – a lótartásnak és a kertészetnek – 
hódolt. Oakley úr 1893-ban megbízta az 
akkor már igen híres londoni Pulham és 
Fiai céget, hogy Dewstow-ban olyan ak-
kortájt divatos, félig épített, félig természe-
tes, tájba illő kertet hozzon létre, ami a 

Belle Vue Park nyomdokaiban jár, ugyan-
akkor a terület léptékéhez igazodik, kiala-
kításában mégis egészen egyedülálló.

A 20. század hajnalán divatos eklektikus 
kertépítészet akkoriban az Európát bejárt, 
tehetős felső középosztály ízléséhez iga-
zodott, akik nemcsak az olasz formális 
kerteket, hanem az alpesi élőhelyekről be-
gyűjtött növényritkaságokkal egyetemben 

a sziklaszirteket és a magashegyi vízmo-
sásokat is szerettét volna viszontlátni bir-
tokukon. Természetes kő híján Pulhamék 
a saját fejlesztésű cementadalékkal von-
ták be a tetszetős alakzatokba felhalmo-
zott zúzott követ és téglát, így készültek az 
első, színükben és formai részleteikben is 
megszólalásig élethű műsziklakertek.
A kertművészeti ízlés változásával a ker-
tekbe olasz reneszánsz és japán formai 
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dewSTow 
     elveszett kertje

Az elveszett kertek sorában a 2000-es évek egyik legnagyobb 
fölfedezése egy dél-walesi birtok, az ezredfordulón került 

a Harris család tulajdonába. Akkor még senki sem sejtette, 
illetve senki sem emlékezett rá, hogy mi lapul az alig háromhektáros, 

jórészt legelőnek használt föld alatt.

1 Az oroszlános grotta egyik 
látványossága a malomkerék-

csobogó. A legnagyobb és leg-
látványosabb grotta balusztrádos 
korlátjával, üvegháztetejével, a falból 
több helyen előtörő forrásaival  
tökéletes hely a páfránygyűjtemény 
elhelyezéséhez. A lépőkövek között 
áramló víz és a védett, már-már  
trópusi klímát teremtő páratartalom 
a csüngő fuksziagyűjteménynek is 
kedvező életteret nyújt, sőt, a nyurga 
főnixpálma (phoenix canariensis) 
sem nőtte még ki a helyét

2 A krokettpályát szegélyező, 
lombhullató évelőágyás a ház 

hosszanti oldalában terül el, és  
a megszokott, dús növényanyaggal 
fogadja a mit sem sejtő látogatót.  
A falon túl viszont egészen más  
világba csöppenünk: a faragottkő 
bolthajtáson túl az oroszlános 
grottába, a cseréptetős átjárón át 
pedig a szabadtéri sziklakert- 
együttesbe juthatunk el

3 Az erdős-csobogós, tavakkal 
szabdalt, enyhén lejtős kertrészlet 

egyik gyöngyszeme ez a pihenősarok. 
A helyben bányászott kövekből  
rakott támfalak és lépcsők kezdő- 
és végpontjában elhelyezett kőedé-
nyekben egynyáriak gondoskodnak  
a színekről: csüngő lobélia lazítja  
a begóniák masszív tömegét.  
A formára nyírt puszpángok között 
hamvaska- (senecio cineraria) és 
begóniahibridek töltik ki az ágyást

4 A kacsaúsztató (Duck pond) 
az alsó kert egyik legnagyobb tava, 

amelybe a csöppnyi szigettel  
szemben kialakított vízesésrendszer 
torkollik. ez az egyetlen tó, amelyik 
nem áll összeköttetésben a másik 
néggyel. szökőkút és a vízesésrendszer 
gondoskodik a víz forgatásáról

1 2

3 4



ket és a trópusi házat – a tetőrendszer fel-
újításáig – páfrányok lakják. Addig is bá-
dogtetővel óvják a feltárt tufa- és szikla-
építményeket.

Az építéskor nemcsak helyben használa-
tos kővel dolgoztak, hanem a beton élet-
tartamával és szívósságával rendelke- 
ző, újfajta keverékkel, a Pulham család 
kertépítő-nemzedékei által kikísérletezett 
adalékanyaggal „megbolondított” építő-
anyaggal, a pulhamittal. A végeredmény 
száz éve dacol az idő viszontagságaival, 
látványban alig vagy egyáltalán nem ma-
rad el a természetes kövektől. Tufabar-
langot és vízmosást egyaránt kialakítot-
tak belőle, a látogatókat a kanyargós út 
szeszélyesen viszi az egyik csodás te-
remből a másikba, néhol barlangjárato-
kon, másutt keskeny csobogókon át a 
föld alatti rendszer ékkövéig, az oroszlá-
nos grottáig.
Ez a terem önmagában is elég lenne láto-
gatócsalogatónak, annyira egyedi a vará-
zsa. A buja növényanyag és a félig föld 
alatti, üvegháztetővel és barlangot idéző 
falakkal körbevett csobogó-patakrend-
szer együttesével Pulhamék olyat alkot-
tak, amire az emberek száz év elteltével is 
csodálattal tekintenek.

A kert föld fölötti része sem marad el lát-
ványban az előzőektől: a déli részén, az 

enyhe lejtőt és a terep adottságait kihasz-
nálva Pulhamék tó- és csobogórendszert 
építettek, amelyek árnyas-ligetes-erdős 
tisztásokkal ölelik körbe egyik oldalról a 
ház előtti területet. A fák közül előbukka-
nó, majd eltűnő patakrendszert követve 
érdemes bejárni a területet, ami visszave-
zeti a látogatót a ház előtti nagy gyepre.

A tulajdonos 1940-ben, örökös nélkül be-
következett halálával a kert is majdnem az 
enyészeté lett, illetve a pusztulástól ön-
kéntelenül is megmentve soktonnányi ter-
mőfölddel fedték be a barlangokat, majd 
a grottarendszer fölött legelőt alakítottak 
ki az új tulajdonos jószágainak. Sem a 
Pulham-örökségben, sem a fennmaradt 
Oakley-iratokban nem maradt nyom a 
kertről, így 2000-ben, az új tulajdonos óri-
ási meglepetésére először a lefelé vezető 
lépcsősorra akadt, majd az ásatások 
megkezdésével egész föld alatti világot 
tártak fel az ötven évvel azelőtt a grottákba 
töltött termőföldet kitermelő kezek.
A feltárások után a hely konzerválása volt 
a legégetőbb feladat. A fokozottan vé-
dett, Grade I-es minősítést elnyerő kert-
ben a következő évek a kert épített részé-
nek teljes helyreállításáról szólnak majd, 
így minden belépődíj és adomány ezt a 
célt szolgálja.

F. Gergely Ágnes
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díszfűfélékkel dúsan beültetett 
nagy tava japán juharokkal  
és talajtakaró örökzöldekkel.  
Az előtérben szálkafű (Hakonechloa 
macra ‘Aureola’) és terülő boróka 
(Juniperus ‘Blue Carpet’), a túlparton 
japánfüvek (Miscanthus), a mocsár-
zónában pedig magtokjait bontogató 
mocsári írisz (iris pseudacorus)  
díszlik

2 A grották főbejáratához 
a süllyesztett bambuszligeten át 

juthatunk el. A kőkapun túl a falból-
sziklából és más rejtekhelyekről 
előbukkanó víz az úr

3 Gigantikus csigafigura 
és hortenziasövény fogadja  

a kert látogatóit. A bejáratnál   
az elmaradhatatlan növényvásár  
és ódivatú erdei menedékházra 
emlékeztető kávézó áll. Bár a terep itt 
még semmit nem árul el a bent rejtőző 
csodáról, a kézhez kapott 
ismertetőfüzetben az írásos, majd  
a belépőjeggyel szóban is elismételt 
figyelmeztetést ebben a kertben 
valóban komolyan kell venni, mert  
az óvatlan bámészkodásnak könnyen 
vízbe pottyanás lehet a vége

4 A Dewstow House ugyan nem áll 
műemlékvédelem alatt, de egyedül-

álló kialakítású kertje miatt a teljes 
birtok megkapta a fokozottan védett 
(Grade i.) besorolást, és mint ilyen,  
a kertet csak eredeti állapotában lehet 
helyreállítani. A tulajdonosok  
az ezredforduló, vagyis a kert 
megvásárlása és a földben addig 
lapuló grottarendszer fölfedezése óta 
fáradhatatlanul munkálkodnak ezen

5 A grottarendszernek a ház 
túloldalán elterülő szakasza 

szubtrópusi dzsungelbe torkollik,  
ahol törzses jukka, császárfa, 
pálmafélék, csavartfűz és indiai 
rebarbara zöldell buja össze-
visszaságban. A szintkülönbségek 
ügyes kihasználásával a kerti ösvény 
itt-ott a föld alá visz, majd újból a 
felszínre ér csobogó víz kíséretében

6 Az elmúlt évszázad úgy egybe-
csiszolta a helyben bányászott kő 

és pulhamit felhasználásával kialakított 
partvonalat, hogy a határuk már alig 
észrevehető. A nagy tóból csobogó-
rendszer, majd patak vezet át a grották 
bejáratáig. partján a murvaborítás és 
az eklektikus beültetés a magashegyi, 
gyors sodrású patakok világát idézi

Nyitva tartás: 
március végétől november elejéig 

10–15 óráig naponta
Cím: Dewstow Gardens

Caerwent
Monmouthshire

South Wales
NP26 5AH
Telefon: 

01291 431020
Belépődíj: 

felnőtteknek 7, 
gyerekeknek (11–18 év) 4 font, 

10 év alatt ingyenes, 
3 gyermekenként 

egy szülő kötelező felügyeletével.
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A kankalinok, vagy primulák tudományos 
neve (Primula) az olasz primavera, azaz 
tavasz szóból ered. A legtöbbjük tőlevélró-
zsás növény jellegzetesen erezett levelek-
kel. Közepükből emelkedik a rövidebb-
hosszabb virágszár, amin ritkán egy, 
gyak  rabban több, nektártermelő virág fej-
lődik. Az árnyékos, nedves, humuszos ta-
lajok lakói, gyakran találkozhatunk velük 
nyirkos talajú erdőkben, vagy vízpartokon. 
Most a virágboltokban vagy kertészeti 
árudákban kapható fajokról szólunk.

Legismertebb, a kereskedelemben leg-
gyakrabban kapható fajuk a szártalan, 
vagy közönséges kankalin (Primula vulga-
ris). Virágai valóban majdnem szártalanok: 
2-3 centiméteres rövid szárakon ülnek, a 
leveleik hosszúkásak, fogazottak, a fonák-
juk enyhén molyhos. Könnyen keresztez-
hetők más fajokkal, a nemesítők élnek is 
ezzel az adottsággal, és nagyon sokféle 
színváltozatukat hozták létre. Megpróbál-
kozhatunk kerti kiültetésével, árnyékos, 
nyirkos helyet keressünk neki, például víz-
csap vagy esőcsatorna-kifolyó közelében.

A tavaszi vagy orvosi kankalin (Primula 
veris) sokfelé előfordul Európában, így ná-
lunk is. A levelei nagyon hasonlítanak a 
közönséges kankalinéra, de virágaik egé-
szen mások: hosszú száron 10-15 virág-

ból álló virágzat fejlődik. A virágok kicsik, 
bókolók, sárgák, jól látható, megnyúlt 
csészelevelekkel. Ahogy a neve is jelzi, 
gyógynövényként is számon tartják: ható-
anyagai vérzéscsillapító és nyugtató hatá-
súak. A szártalan kankalinhoz hasonlóan 
megtelepíthető a kertben.

Tőlünk távol, Kína déli részén honos a me-
rőben más megjelenésű tündérkankalin 
(Primula malacoides). Hosszú levélnyelein 
kerekded, durván fogazott, molyhos leve-
lek ülnek, mintegy 20 virágból álló virág-
zata rendszerint lila, fehér, vagy bíborszí-
nű. Robusztusabb megjelenésű tövei 
meg találhatók a virágboltok tavaszi kíná-
latában. Nálunk nem telel át, nem érde-
mes a kertbe kiültetni.

A szobakankalin (Primula obconica) is 
Dél-Kínából került hozzánk. Tojásdad le-
velei finoman molyhosak, érintésre bőr-
gyulladást okozhatnak. Virágzatát mint-
egy 15 csipkés szirmú levendula vagy bí-
borszínű virág alkotja. Sajnos ez a faj sem 
télálló nálunk.

Ugyancsak Ázsiában, a Himalájában ho-
nos a bronzlevelű kankalin (Primula rosea). 
Ragyogó, élénk rózsaszín virágai a levelek 
előtt, hosszú tőkocsányokon fejlődnek. 
Ne cserepes dísznövényként a virágbol-

Januárban megjelennek 
a virágboltok kínálatában 

a kankalinok, 
vagy igencsak 

meghonosodott 
tudományos nevükön, 

a primulák. 
Alig akad, aki megállja, 

hogy ne vegyen 
egy-két cseréppel 

e tavaszjelző növényekből. 
Alig drágábbak az árvácskánál, 

így azt sem bánjuk, 
hogy csak rövid ideig 
díszítik otthonunkat. 

Bár cserepes 
dísznövényként vásároljuk őket, 

mégsem a szobanövények, 
sokkal inkább 

a kerti évelők közé illenek.
 

TAVASzVÁró 
      PrImulÁk

szártalan 
vagy közönséges 

kankalin

Gömbös kankalin

Bronzlevelű kankalinszobakankalin

Cifra kankalin
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űtokban, hanem az árudák évelő növényei 
között keressük. A levelei fogazottak, fia-
talon gyakran bronzos árnyalatúak. A szik-
lakert árnyékos, nyirkos talajú, jó vízelve-
zetésű részén érdemes megpróbálkozni a 
telepítésével.

A gömbös kankalin (Primula denticulata) 
Afganisztántól Délkelet-Tibetig és Burmá-
ig honos kankalinfaj. Gömbös virágzata 
mályvaszínű vagy lilás, ritkán fehér, az új 
levelek megjelenése előtt vagy velük egy 
időben nyílik.

A cifra kankalin (Primula auricula) Dél- és 
Közép-Európa hegyvidékein él. A többi 
fajtól eltérően a levelei húsosak, világos-
zöldek, kerekdedek. A virágaik nagyok, 
10-15 centiméter hosszú szárak végén, fe-
jecskevirágzatban fejlődnek. Számos kü-
lönleges színváltozatuk ismert. Árnyas 
sziklakertekben meghonosíthatók.

A Kína nyugati részén honos kosborképű 
kankalin (Primula vialli) nevéhez hűen va-
lóban a vadon élő orchideákhoz hasonlít. 
Keskeny, molyhos, fogazott szélű levelei 
10-30 centiméter hosszúak. Hengeres vi-
rágzata nyáron nyíló, apró, rózsaszín virá-
gokból áll. A virágzat csúcsán a még ki 
nem nyílott vöröslő bimbók is díszítenek. 
Enyhén fagyérzékeny, a sziklakert védett 
részén, takarással átteleltethető.

Algeier Wendy összeállítása

korÁn kelŐk

Ahogy nő 
a fagyos napok száma, 

úgy hűl át a talaj 
mind mélyebb rétegekben. 
A kőkeményre fagyott föld 

a csapadék előtt sem 
nyílik meg, tálcaként tartja 
maga fölött a jeget, havat, 
hogy majd, amikor eljön 

az enyhülés, 
lassan hagyja leszivárogni 

az éltető nedvességet.

ElKAlANdozHATuNK
Jobbára a meleg szoba ablakából figyel-
jük a kertet, és ha épp van rá időnk, elka-
landozhatunk a madarak kedves világá-
ban és a természet magától formálódó ké-
peiben. A fagy, a jég, a zúzmara sajátos 
bájt kölcsönöz a kertnek, elgondolkodta-
tók a napfénytől épp csak parányit meg-
szelídülő szigorúság pillanatai.

ViRágzáSRA 
KÉSzülŐdNEK
A téli fakóság apró részletekkel kezd 
eltűnni, mind többet süt a nap, és 
vannak időszakok, amikor már azt 
hisszük, hogy itt a tavasz. A márciu-
si napütés lassan megolvasztja a 
havat, mely alatt újra kizöldül a fű, 
és virágzáshoz készülődnek a korán 
nyíló cserjék. 

tündérkankalin

A tavaszi vagy orvosi kankalin 
‘victoriana’ fajtája

kosborképű 
kankalin
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Mikor mehetünk a talajra?
Csapadékban gazdag télen a talaj felszí-
ne telítődik nedvességgel. A hirtelen jött 
olvadás után nem árt várni, mert a talajba 
süppedő lábnyom felületi egyenetlensé-
get okoz a gyepen, és károsítja a fű gyö-

kerét is. Az évelőágyásban akaratlanul is 
eltaposhatunk olyan növényeket, amelye-
ket eddig féltve gondoztunk.

Mikor metsszünk?
A február végi fagymentes időben vissza-
vághatjuk a díszfákat, a sövény- (fagyal, 
gyertyán) vagy a szoliter cserjéket, a ké-
sőn virágzókat (borbolya, som, pusz-

páng, kékszakáll, madárbirs, gyöngyvi-
rágcserje), a kúszónövényeket és a rózsa-
töveket. Az év során figyeljük a növényein-
ket, jegyezzük föl, hogy melyik, mikor vi-
rágzik. Ne metsszük az orgonát, a horten-
ziát, a lombfakadás előtt nyíló fajokat 
(gyöngyvessző, aranyág, magnólia, japán 
birs) pedig csak a virágzás után.

Mikor áshatunk?
Akkor a legkönnyebb az ásás, ha a talaj 
már nem fagyott, de még nem engedett 
föl teljesen. Az ásással fellazítjuk az ösz-
szetömörödött földet, amely így levegő-
sebbé válik. További előnyei, hogy a laza 
földben könnyebbé válik az ültetés és a 
vetés, a növények gyökerei könnyebben 
utat találnak benne a megkapaszkodás-
hoz, a kialakult rések pedig segítik elve-
zetni a fölösleges nedvességet. Az ásás-
sal egy időben a talaj szerkezetét javító 
szerves anyagot, komposztot is beforgat-
hatjuk.

Szabad-e öntözni?
Talán sokan nem gondolnak rá, hogy a té-
li hónapokban kiszáradhatnak a kert örök-
zöldjei, különösen azok a napsütéses, 
szeles napok veszélyesek, amikor nagy a 
hőingadozás. Az örökzöld növények 
anyagcseréje ugyanis nem áll le, lelassul-
va ugyan, de párologtatnak. Egy-egy kan-
na vízzel öntözzük meg őket, sőt, ha túl 
erős a fény, árnyékoljuk is őket.

Mikor vessünk?
Még a hidegtűrő növényeket sem érde-
mes addig helybe vetni, amíg a talaj hő-
mérséklete el nem éri a 7 °C-ot, a márciusi 
vetési idővel jelzett növényeket is csak a 
hónap végén vessük. Túl hideg vagy túl 

nedves földben egyenetlen a csírázás, a 
visszatérő talaj menti fagyok károsítják a 
kikelt csíranövényeket. A melegigényes 
egynyári növényeket a lakásban is előne-
velhetjük. Kezdjük az apró magvúakkal, 
mint a begóniák, lobéliák, azok lassab-
ban, nehezebben csíráznak. Keverjük el a 
magokat finom homokkal, hogy lássuk a 
szórás egyenletességét. A talajfelszíni 
magvetést a csíranövények megjelenésé-
ig üveglapos takarással óvjuk a kiszára-
dástól. 

3332
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Amikor a kerti munka gondolata még távolinak tűnik, a felszín alatt és fölött, a gyökerek-
ben és a rügyekben lassan megindulnak az életfolyamatok. A megújulás nagyszerű ér-
zése hatja át a téli álmából ébredező kertet; előbukkannak a „koránkelők”. A hunyorok 
kezdik a sort, utánuk dugják ki a fejüket az első hóvirágok, szirmukat bontják a tarka 
krókuszok, majd a kankalinok és a sárga nárciszok. Öklömnyi bimbókkal a jácintok, har-
sogó színekkel a korai tulipánok. Felszínre törnek a pünkösdi rózsák rügyei, és a sok hi-
deg nap után kisimulnak az árvácskák virágai.

BEPóTolJuK

Előfordulhat, hogy ősszel nem tudjuk megfelelően a télbe „küldeni” a kertet. Az idő-
hiány vagy a hirtelen beállt rossz idő, esetleg a növényekre telepedett ónos eső  
megakadályozhatott minket a munkában. Az enyhe napokat kihasználhatjuk ezek  
pótlására; összegyűjthetjük a szétázott lombot, elvégezhetjük az elmaradt metszé-
seket, visszarendezhetjük a futónövények széltől megtépázott vesszőit, levághatjuk  
a sérült ágakat, összeszedhetjük a letörteket, és gyomlálhatunk. A gyomok hihetet-
lenül életképesek, az első enyhe napon élénkzölden jelzik, hogy ezt a telet is átvé-
szelték.

A RáKViRág

A rákvirág Kelet-Ázsia trópusi őserdei-
ből származik. Indonéziában, Thaiföl-
dön, Srí Lankán őshonos: nedves-ár-
nyékos környezetben cserjeméretűvé 
fejlődő örökzöldként él.
Lakásban könnyen tartható levéldísznö-
vény. Elegáns levelei hosszúkásak, szé-
lesek, szép mintázatúak. A szélükön sö-
tétzöld, az erek között hamvasan ezüs-
tös, tarka levelű változatok a legérdeke-
sebbek. A meleg félárnyékos helyet ked-
veli, szobahőmérsékletű vízzel öntözzük. 
A 15-18 °C-nál alacsonyabb lég- és talaj-
hőmérsékletet nem viseli el. Rendszeres 
vízellátást kíván, a növekedési időben 
nagyobb, télen pedig kisebb adagokkal. 
Áprilistól szeptember elejéig keverjünk 
az öntözővizébe levéldísznövényekhez 
ajánlott tápanyagot. A leveleken ritkán 
megjelenő barnás foltok száraz levegőre 
utalnak. Nemcsak fölfelé növekednek, 
de jól bokrosodnak is. Az átültetés ideje 
a tavasz, melyhez laza, tőzegalapú föl-
det használjunk. A kinőttnél egy mérettel 
mélyebb és szélesebb cserepet ve-
gyünk, amelyben kényelmesen elférnek 
vaskos gyökerei.

 Kérdések        és válaszok

összeállította: merényi Alexandra
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Még nem tudhatjuk, hogy meddig tart a tél. Két éve még húsvétkor is esett hó, 
tavaly pedig nem is volt igazi tél. Tél végi, kora tavaszi kerti munkáinkat ezért mindig 

az időjáráshoz igazítsuk. A kemény tél kedvező, mert gyéríti a kártevőket. 
A fagyok enyhülésével néhány teendő azonban nem tűr halasztást.

idŐS gyüMölCSfáK 
áTülTETÉSE
Olykor előfordul, hogy nagyobb mére-
tű gyümölcsfát kell átültetnük a kert 
egyik feléből a másikba. Minél na-
gyobb földlabdával, fagyos időben ül-
tessük át, ehhez azonban már koráb-
ban el kell kezdenünk az előkészülete-
ket. Enyhe időben a fa körül ássunk 
40-50 centiméter széles árkot úgy, 
hogy a földlabda lefelé keskenyedjen. 
Ha homokos a talajunk, akkor alapo-
san öntözzük be a földlabdát, hogy a 
víz megfagyva összetartsa azt. Janu-
ár-februárban, teljes nyugalmi állapot-
ban ez semmilyen kárt nem okoz a nö-
vénynek. Szintén fagymentes időben 
alapos visszametszéssel arányosan 
kurtítsuk vissza a koronát. Ez sem árt a 
fának, de tavaszal az arra hajlamos fa-
joknál erőteljes vízhajtásképződéssel 
kell számolnunk. A fa új ültetőgödrét is 
ássuk meg előre, szükség esetén javít-
suk a talajt érett marhatrágyával vagy 
komposzttal. Fa gyos napra időzítsük 
az átültetést, lete rített fólián húzzuk át 
a fát az új helyére. Ne feledkezzünk 
meg a karózásról! A fa körül 15 centi-
méter vastagon takarjuk be a talajt 
érett istállótrágyával, hogy a gyökér-
labda megőrizze nedvességtartalmát, 
tavasszal gyorsabban fölmelegedjen, 
és hamarabb meginduljon a gyökere-
sedés. Idősebb korban az almafa tűri a 
legjobban az átültetést, a csonthéja-
sok gyakran mézgásodással válaszol-
nak az átültetési stressszre.

TÉli SARJAdÉK-
HAgyMA
A téli zöldségfélék szerény választékát a 
vitamindús, friss sarjadékhagymával bő-
víthetjük. Évelő növény, nagy biztonsággal 
áttelel, hagymái hosszúkásak és fiók-
hagymákat is nevel. Talajban nem válogat, 
a száraz, meleg nyarat, és a kemény telet 
is jól elviseli, így a kert eldugottabb részé-
ben is termeszthetjük. Korai zöldhagyma 
csak jól fejlett sarjnövényről szedhető, 
aminek kineveléséhez elegendő táp-
anyagra és vízre van szüksége.
A téli sarjadékhagyma magját gondosan 
előkészített, porhanyós talajba vessük 
márciusban. Ha sűrűn kel, egyeljük. Sar-
jakkal is szaporíthatjuk, tavasszal vagy 
ősszel. Ültetéshez 2-3 centiméterre vágjuk 
vissza az egyesével szétszedett növények 
gyökerét, és a leveleket is kurtítsuk vissza. 
30 × 30 centiméterre ültessük a sarjakat. 
A téli sarjadékhagymát tél végén szedhet-
jük először, amikor a talaj már nem fa-
gyos. A következő évi terméshez töven-
ként 1-2 sarjat hagyjunk meg. Fehér szára 
mellett zöld leveleit is fogyaszthatjuk. 
Négy-öt évig tartható egy helyben.

ÚJBuRgoNyáT HAJTATuNK
Május elején szedhetjük a fóliaalagútban vagy kisebb légterű fóliában hajtatással 
termesztett újburgonyát. Ehhez a cserépben nevelt „burgonyapalántákat”, vagy 
az előcsíráztatott gumókat március elején, közepén, belső takarással akár már 
február végén ültessük. A burgonya hidegtűrő növény, a gumók már 6-8 oC körü-
li talajhőmérsékleten fejlődésnek indulnak. Azt azonban ne hagyjuk, hogy a kelő 
növényt hirtelen hideg, netán fagy érje. Korai, tövenként 8-10 gumót kötő fajtát (pl. 
Balatoni Rózsa) válasszunk hajtatásra.
Ha cserépben hajtatott palántákat ültetünk, akkor a kiültetést követően, különösen 
éjszaka a hideg ellen takarjuk az állományt fátyolfóliával. A hajtatáshoz 12-14 cen-

timéter átmérőjű cserépbe 
ültessük el a kisméretű 
(bio)gumót, és tartsuk 15-
16 oC-os helyiségben. Öt-
hat hét múlva ültethető pa-
lántánk lesz. A gumót vilá-
gos helyen, 8-12 oC-os he-
lyiségben gyökereztessük 
elő, az ültetésnél pedig 
ügyeljünk arra, hogy ne 
törjön le a csíra. Csak jól 
fejlett, egészséges, növe-
kedésben lévő palántát ül-
tessünk ki. Az elöregedett 
burgonyapalánta ugyanis 
„elül”, kiültetve nehezen 
indul újból fejlődésnek.
Fontos, hogy a talajunk 
porhanyós, jó vízgazdál-
kodású és gyommentes 

legyen. Négyzetméterenként 8-10 növényt ültessünk 6-7 centiméter mélyen. Ön-
tözzük be, és takarjuk öntözéssel tömörített, 10-15 centiméter vastag szal-
mamulccsal. Szalmatakarással kiváltható a töltögetés, a takaróanyag elzárja a 
fényt a gumók elől, így azok nem zöldülnek, és nem alakulnak ki bennük mérgező 
vegyületek.
Folyamatosan figyeljük a fóliaalagút vagy -sátor hőmérsékletét: 21 oC fölött szel-
lőztessünk, ezzel a lombot fertőző gombabetegségek károsítását is megelőzhet-
jük. Csak a talajt öntözzük, a növény levelére ne kerüljön víz.
Április végén, május elején 3-5 centiméteres gumóátmérőnél kezdhetjük a sze-
dést. A fölszedett primőrburgonya helyére ne ültessünk paprikát, paradicsomot, 
tojásgyümölcsöt, uborka, salátafélék, valamint korai karalábé azonban ültethető.

A zöldségnövények magját csak kiváló 
minőségű, fertőzésmentes szaporítóföldbe 
vessük. Vásárolhatunk kész palántaföldet, 
ám ha magunk készítjük, akkor homok és 
rostált tőzeg 1:1 arányú keverékébe ves-
sünk, rostált komposztföldet csak fertőtle-
nítés után használhatunk. Ehhez véko-
nyan terítsük szét a közeget használaton 
kívüli gáztepsiben, nedvesítsük be, és egy 
órára helyezzük 100 oC-ra hevített sütőbe. 
A forró gőzben elpusztulnak a gyommag-
vak és a talajlakó kórokozó gombák 
szaporítóképletei, a talajlakó fonálférgek, 

és egyéb, szabad szemmel nem látható 
károsítók.
Hagyjuk a földet kihűlni, és csak azután 
töltsük a tiszta palántatálcába. Ha hasz-
nált tálcába vetünk, akkor azt is fertőtle-
nítsük ki egyszázalékos hipóoldattal. Ala-
posan öblítsük le, hogy ne maradjon rajta 
vegyszer. Szárítsuk ki, és csak ezt követő-
en töltsük meg földdel. A föld és a tálca 
alapos fertőtlenítésére különösen akkor 
ügyeljünk, ha saját magfogásból szár-
mazó csávázatlan vagy biovetőmagot  
vetünk.

Remek palántatálca készíthető a kettétört 
papír tojástartó dobozból. Egynyári fű-
szernövények, például a majoránna, a 
borsfű, a levélpetrezselyem és a bazsali-
kom magját vethetjük bele.
Töltsük meg a rekeszeket porhanyós (fer-
tőtlenített) palántafölddel, öntözzük be, és 
helyezzük tálcára, vagy burkoljuk be az al-
ját alufóliával, hogy ne eressze át a ned-
vességet. Rekeszenként 5-7 szem magot 
vessünk el, és takarjuk legföljebb fél cen-
timéter vastagon homokkal. Ezt a réteget 
már ne öntözzük, mert a nedvességtől 

megkeményedett homok elzárja a leve-
gőt, és a kis csíranövény nehezen tudja 
áttörni. A tojástartó palántatálcákat he-
lyezzük nem túl meleg, napfényes helyre, 
például a kamraablakba.
A 4-5 leveles növényeket kiültetés előtt a 
szabadban – hideg idő esetén fóliasátor-
ban – eddzük. A szétvágott kis papírreke-
szek közvetlenül a talajba ültethetők. Né-
hányat közülük ültessünk 10-12-es cse-
répbe, és rakjuk a konyhaablakba, így 
már korán friss fűszernövényekkel főzhe-
tünk.

összeállította: Pap edina

ÚJRAHASzNoSíToTT ToJáSTARTó

MAgVETÉS CSAK TiSzTA földBE
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Csapadékos tél után ol-
vadáskor megemelkedik 
a folyó vízszintje, és sok-
szor elönti a környező 

területeket. Tízévenként kétszer-
háromszor fordul ez elő. Az áradás sok-
szor egybeesik a tőzikék virágzásával, 
előfordul, hogy a virágok teljesen víz alá 
kerülnek, de szerencsés esetben még ki-
látszanak a vízből.

Fölvetődik a kérdés, hogy mi történik a vi-
rágokkal az árvíz után. Az aggódó virág-
rajongókat megnyugtatjuk, hogy semmi 
bajuk nem esik. A tavaszi tőzike alkalmaz-
kodott a zord körülményekhez, és túléli az 
árvizeket. Két évvel ezelőtt az árvíz után 
beköszöntött a márciusi tél, és jégbe 
fagytak a virágok, a kis virág még ezt a 

katasztrófát is túlélte. A terület árvíz idején 
is látogatható, de gumicsizma vagy hor-
gászcsizma viselése ajánlott.
A Csáfordjánosfa közelében fekvő tőzikés 
erdő a Kisalföldön, a Répce mentén talál-
ható. A mindössze 21,4 hektáros erdő 
tölgymatuzsálemei a régmúlt mérsékelt 
övi őserdeinek hangulatát idézik, csoda, 

hogy túlélték a történelem viharait. Az er-
dőt 1955-ben nyilvánították védetté, a Fer-
tő-Hanság Nemzeti Park felügyelete alatt, 
az odavezető ösvény a falu északkeleti 
határától indul (táblával jelzik). Tömeges 
virágzás idején a nemzeti park őrei folya-
matosan felügyelik a területet, hiszen a ta-
vaszi tőzike védett növény. Hasonló tőzi-
kés állományok találhatók még Körmend 
mellett, a Rába és a Pinka árterében fekvő 
Dobogó-erdőben, illetve a Gyékényes 
mellett elterülő Lankóci-erdőben.
A tőzike az időjárás függvényében február 
vége és március vége között virágzik kö-
rülbelül két hétig. A virágzás pontos idejé-
ről a nemzeti park honlapján (www.ferto-
hansag.hu) találhatunk naprakész tudni-
valókat. Nemcsak tőzikevirágzás idején 
érdemes fölkeresni az erdőt, később, ta-
vasszal az odvas keltike, a ligeti csillagvi-
rág, a sárga tyúktaréj és a berki szellőró-
zsa pompás egyedeivel is találkozhatunk.

Molnár Péter

Az árvízi túlélőIT
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A Csáfordi-erdő tőziketengere 
az ország egyik legszebb természeti látványossága. 

2013-ban virágzásakor elöntötte az árvíz 
a tőzikés erdőt, ezt a különleges hangulatot sikerült 

lencsevégre kapnunk.

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
te

le
i



A botanikában nagyon gyakori, hogy a 
növények latin neveit a görög mitológiából 
kölcsönzik. Így járt a Kelet-Ázsiában ho-
nos, talajlakó orchideanemzetség, a tibeti-
orchidea, latin nevén a Pleione.
A görög mitológia szerint a hét nővért, a 
Plejádokat Órión vadász üldözte az ég-
bolton, mígnem Zeusz galambokká vál-
toztatta őket, hogy megmeneküljenek. 
Be lőlük lett a Fiastyúk csillagkép. A 
Plejádok szülei Atlasz és Pléioné voltak.

A nemzetség körülbelül 20 tagja 600 és 
4200 méter közötti magasságban fordul 
elő a Himalájában és környékén. Virágaik 
a Cattleya-kéhoz hasonlók, ezért szokták 
őket törpe kerti Cattleya-knak is nevezni. 
Színük a fehértől a sötétbíborig terjed, il-
letve sárga virágú fajok is ismertek. A vi-
rágszáruk 10-15 centiméter hosszú, erős, 
megbízhatóan tartja a nagy virágot vagy 
virágokat. Rojtos szélű ajkuk pöttyözött 
vagy foltos, esetleg csíkos. Az egyes virá-
gok 10-14 napig nyílnak, de több tő rend-
szerint jóval hosszabban virágzik.

Sok fajukat termesztik, a legsikeresebb 
közülük a legtűrőképesebb és vegetatív 
módon legjobban szaporodó Pleione 
formosana. Megfelelő tartás esetén 3-4 év 
alatt házilag is szép nagy tömeget hozha-
tunk létre belőle. A formosana név a faj 
élőhelyére, Tajvan szigetére utal, amelyet 
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A TIbeTIorchIdeA
A tibetiorchidea 

– bár nem fagytűrő – 
kerti dísznövénynek 

sem utolsó. 
Az ablakpárkányon, 

erkélyen cserépben nevelve 
a tavasz gyönyörű dísze lehet. 

Egyszerűen tartható, 
kezdő kertészek, 

növénybarátok is nyugodtan 
próbálkozhatnak vele.

a portugálok Ilha Formosának (jelentése: 
szép sziget) neveztek el a fölfedezése 
után. A virága sötét rózsaszín vagy bíbor-
színű, de fehér fajtája is létezik.

Talajlakó növény, humuszos, nedves he-
lyeken, olykor mohával vastagon borított 
sziklákon tenyészik. Körte alakú álgumója 
(bulbája) egy évig él, majd új fejlődik mel-
lette. Tavasszal a bulbából egy-két virág 
nyílik, elvirágzás után egy világoszöld 
bordás levél bújik elő, amely egész nyá-
ron kitart, ősszel sárgára színeződik, majd 
lehull. A nyár folyamán a levél tövénél ki-
fejlődik az új álgumó, amely felhalmozza a 
levelek által termelt tápanyagot. A növény 

ezzel telel át, és ebből virágzik következő 
tavasszal.

Februárban már kaphatók a bulbák. Na-
gyon jó vízáteresztő képességű orchidea-
földbe ültessük, ami fenyőkéreg és tőzeg 
vagy szárított tőzegmoha fele-fele arányú 
keveréke. Az álgumó felső harmada lát-
szódjon ki a közegből. Ha több bulbánk 
van, ültethetjük sűrűn, lapos, alján lyukas 
tálba. Jól érzik magukat egymás társasá-
gában, és a hatás is sokkal szebb. Ültetés 
után alaposan öntözzük be, majd ne ad-
junk több vizet, csak, amikor már szépen 
fejlődnek a bimbók. A gyökerek a virágzás 
közben és után fejlődnek ki, ezért ha túl 

pleione formosana

Cserepestül 
besüllyeszthetjük 

a kerti talajba

A pleione limprichtii 
védett helyen, takarással 
nálunk is átvészeli a telet, 
ám a téli nedvesség 
elpusztíthatja
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nedvesen tartjuk, könnyen elrothad a gyö-
kértelen bulba. Nagyon vigyázzunk tehát, 
hogy soha ne álljon vízben. A többi orchi-
deához hasonlóan a nyár folyamán is igen 
érzékeny a pangó vízre. Amikor már fejlőd-
nek a levelek, elkezdhetjük rendszeresen 
öntözni, melegben akár hetenként kétszer-

háromszor. Hetenként adhatunk neki or-
chidea-tápoldatot, de felére hígított bal-
konnövény-tápoldat is megfelel. Ha lehet, 
esővízzel öntözzük, de az állott vagy a for-
ralt csapvíz is megteszi. Tarthatjuk ablak-
párkányon, erkélyen, de a kertbe is kite-
hetjük, cserepestül a talajba süllyesztve. A 
jó vízelvezetés érdekében tegyünk alá 5 
centiméter vastagon apró kavicsot, murvát 
vagy durva szemű homokot. Levelei szé-
pen mutatnak más árnyéki évelők között. 
Nyáron hűvös, árnyékos helyen tartsuk, 
semmiképp ne érje tűző nap, legföljebb 
kora reggel. A szabad levegő is fontos a 
számára, ezért legföljebb a virágzás ide-
jén vigyük a lakásba, utána tartsuk a sza-
badban. Októberben kezdenek sárgulni a 
levelek, hagyjuk, amíg maguktól lehul-
lanak, és ne öntözzük tovább. A bulbákat 
hagyhatjuk a cserépben, és szárazon, hi-
degben, de fagymentesen (0-5 °C-on) te-
leltessük. Ha nincs más lehetőségünk, ak-
kor száraz homokba, tőzegbe, vagy fafor-
gácsba keverve zacskóban a hűtőszek-
rénybe is tehetjük, de semmiképp se a 
mélyhűtőbe. Februárban ültetés előtt vág-

juk az elszáradt gyökérzetet 2-3 milliméte-
resre. Tisztogassuk meg a bulbát, az eset-
leges sarjakat szedjük le, és külön ültes-
sük el. A virágrügy is a bulba aljánál kép-
ződik, vigyázzunk, hogy le ne törjük. A kis, 
új bulbák zöldek, akárcsak az anyanö-
vény, a virágrügyek viszont vörösesek.

A tibetiorchideának alig van károsítója. Túl 
száraz melegben az atka-, túl nedves  
körülmények között pedig a gombafertő-
zés fenyegeti. A világos szívásnyomok a 
levélen atkafertőzésre, a barna foltok pe-
dig gombára utalnak. Ha idejében észre-
vesszük a bajt, mindkettő ellen sikeresen 
védekezhetünk a kereskedelemben kap-
ható szerekkel. Növények között, árnyé-
kos helyen megfelelő mikroklíma alkul ki, 
amelyben a károsítók nem fertőzik az élet-
erős növényt. Kerti tartásnál figyeljünk 
még a csigákra.
Áprilisban egy kis cserépnyi virágzó tibeti- 
orchidea szép ajándék lehet növényked-
velő barátainknak.

Józsa Kata

A legkorábban virágzó pleione humilis 
nagyon rosszul viseli a nyári hőséget, 

ezért nálunk nehezen tartható

A tavaszi orchideakiállításokon
 fehér virágú fajok és fajták is kaphatók

Ültetésre 
előkészített 
álgumók

A tibetiorchidea levelei (jobbra lent) 
jól mutatnak más, lombbal díszítő évelők

 között a kertben



Az avokádó vagy aligátorkörte a „ronda, 
de finom zöldségek” közé tartozik. Vajsze-
rű, dióízű húsából finom édes vagy sós 
kence készülhet, de kikanalazva is ízletes 
eledel. Ha félbe vágjátok, a közepében 
szép nagy magot találtok, amelyből szo-
banövény nevelhető. Amerikában vagy 
Mexikóban fává nő, és termést is hoz. A 
héja zöld, vörösesbarna vagy feketés. Fé-
nyes, sima, ráncos vagy érdes felületű és 
vékony bőrnemű egyaránt lehet.
Az aligátorkörte magjának felső harmadá-
ba (a tompa része legyen alul) szúrjatok 
három fogpiszkálót. Nem nehéz munka, a 
gyerekkezeknek is sikerül. Ezek támasztják 
majd meg, hogy a mag alja a vízbe érjen, a 
felső része viszont levegőhöz jusson. He-
lyezzétek az előkészített magot vízzel teli 
befőttesüveg peremére, úgy, hogy a mag 
alja a vízbe érjen. Ha csökken a víz szintje, 
töltsétek föl. Tegyétek meleg helyre, és fi-
gyeljétek a fejleményeket. Körülbelül 6-8 
hét után hosszú gyökér jelenik majd meg, 
nem sokkal később a csúcsrügy is elindul, 
eközben megreped a mag. A növényke 
napról napra változik, nagyon látványos 
megfigyelés. A rügy megjelenése után he-
lyezzétek világos helyre, mert akkor már 
fényre is szüksége van a kis magoncnak.
Ha már két egész levél kifejlődött, ültessétek 
cserépbe, virágföldbe, és ápoljátok szoba-
növényként. Nyáron kiköltözhet a kert árnyé-
kos részére, olyankor nagyot növekszik.

Ültessetek zöldségeskertet! A saját kert-
ben, saját munkával megtermelt zöldsé-
gekkel megtakarítjátok a piacon vásárlás 
idejét és költségét, ráadásul egészséges, 
finom eledel kerül az asztalotokra.

Készítsetek bogárszállodát a hasznos bo-
garak becsalogatására! Az ingyen szál-
lást ők majd a kártevők távoltartásával há-
lálják meg. Megfigyelhetitek, hogy hogyan 
népesül be a szállodátok, tanulmányoz-
hatjátok a környéketeken lakó bogarak 
életét.

Ültessetek okosan. Ismerünk olyan növé-
nyeket, amelyek segítik egymást, és ha 
egymás mellé ültetitek őket, akkor na-
gyobb termést szüretelhettek. Az egyik 
ilyen növénytársítási módszer az indiánok 
által használt „három nővér”: a bab, a tök 
és a kukorica. Ha egy fészekbe kerülnek a 
magok, akkor együtt fejlődnek, és jó test-
vérként segítik egymást. A kukorica tá-
maszt ad a futóbabnak, amire az felka-
paszkodik, ezért a bab cserébe táplálékot 
ad a nővéreinek (leköti a talajban a nitro-
gént). A tök pedig nagy leveleivel lefedi a 
talajt, megvédi testvéreit a kiszáradástól, 
és a gyomoktól.

Használjatok a kertészkedéshez újrahasz-
nosított anyagokat! A Szamóca Kisker té-
szek egyik kedvence a tejesdoboz. Ülte-
téshez, palántaneveléshez is kiváló. Ilyen 
a PET-palack is, amiből készülhet madár-
etető, bogárszálloda vagy ültetőedény.
Komposztáljatok! A növényi eredetű hulla-
dékokból értékes föld lesz. Takarjátok a 
zöldségeskert talaját fűnyesedékkel 
(mulccsal), így lassabban szárad ki, és rit-
kábban kell locsolni. A teraszon növekvő 

zöldségek is szeretik, ha cserepükre, bal-
konládájukra mulcs kerül. Ha nincs kerte-
tek, akkor kérhettek fűnyesedéket a ker-
tésztől, aki az óvodában, iskolában vagy a 
közeli parkban nyírja a füvet.
Helyezzetek ki madáretetőt, és télen etes-
sétek a madarakat. Készítsetek maggo-
lyókat, magbombákat, amelyekkel virágba 
boríthatjátok az üres, rendezetlen földterü-
leteket. Keressetek ilyen helyet a közele-
tekben, dobjátok el a maggolyót, és figyel-
jétek meg az eredményt.

Ha szeretnétek, hogy kertetek „fenntartha-
tó” legyen, gyertek el a Szamóca Kisker-
tész Klubba a Füvészkertbe, ahol a Fenn-
tartható városi kertészkedés programunk 
keretében megtanulhatjátok a mesterfo-
gásokat.

Thalmeiner Tünde 
Szakács-Nagy Zsuzsa
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a növények, bogarak 
   és madarak

Vajon mitől lesz a kert fenntartható? 
Leginkább attól, ahogy a kertész megműveli. 

Az alábbi tanácsokat követve elérhetitek, hogy a kertetekben
 barátságban éljenek a növények, bogarak, madarak és gyerekek.

Avokádó 
vagy 
aligátorkörte

SóS KENCE PiRíTóSRA

Hozzávalók: egy érett, puha aligátor-
körte, villával apróra törve és kikavarva, 
két teáskanál citromlé, só, bors. Fok-
hagymával is megízesítheted a pirítóst.

ÉdES KENCE  
CSoKiKRÉM HElyETT

Hozzávalók: egy érett, puha aligátor-
körte villával apróra törve, kikavarva, 
kakaó és méz.
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A tervezés kezdetén gondoljuk át, hogy mi-
lyen növényeket és milyen mennyiségben 
szeretnénk termeszteni, mekkora azok 
helyigénye. Mérlegeljük, mekkora helyet 
szánunk az üvegháznak a kertünkben, il-
letve mennyi pénzt fordítunk az építésre és 
a fenntartásra. Érdemes bővíthető és szét-
szerelhető típust választanunk, hátha a ké-
sőbbiekben megváltoznak az igényeink, 
vagy más helyre szeretnénk költöztetni.

Az üvegház helyének kiválasztásakor a 
fényviszonyok a legfontosabbak. Kerüljük 
a szeles, fagyzugos helyeket. A növény-
ház szerkezetének nagy teherbírásúnak 
kell lennie, hogy akár a 100 kilométer/óra 
széllökésnek is ellenálljon. A fűtetlen 

üvegház tetejéről nem olvad le azonnal a 
hó, így akár 50 centiméter vastag hótaka-
rót is meg kell tartania a szerkezetnek.

A munkálatok megkezdése előtt érdeklőd-
jünk a település építési hatóságánál az 
építési engedély szükségességéről. Érde-
mes laboratóriumban bevizsgáltatni a ve-
zetékes, vagy főképp a kútvíz minőségét. 
Sokféle készen kapható üvegház közül 
választhatunk, de ha egyedi igényeink 
vannak, és érzünk magunkban elég erőt 
és kreativitást, akkor magunk is megpró-
bálkozhatunk az építéssel.

Nemcsak méretük, hanem alakjuk is igen 
változatos: a leggyakoribbak a szabadon 

álló nyeregtetős üvegházak. Érdemes 
észak-déli tengelyirányban felállítani a mi-
nél jobb benapozottság érdekében. Egyik 
végfalát célszerű a lakóházhoz építeni. 
Bár így csökken a bejövő fény mennyisé-
ge, könnyebb megközelíteni, illetve a vizet 
és az áramot bevezetni.

A félnyeregtetős üvegházak egyik hosz-
szanti oldalukkal épülethez illeszkednek, 
ezért toldalékháznak is nevezik őket. Ve-
gyük figyelembe, hogy a déli tetőesé- 
sű házaknál nyáron árnyékolásra lehet 
szükség.
A pavilonüvegházak sokszögű vagy kör 
alaprajzú építmények. A földbe süllyesztett 
ma már kevésbé elterjedt, bár sok az elő-
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Az üvegházakban 
mesterségesen teremtjük elő 

a növények fejlődéséhez 
szükséges életfeltételeket. 

A kedvezőbb hőmérsékletnek 
köszönhetően 

meghosszabbíthatjuk 
a nyarat: előnevelhetjük 
az egynyári virágokat,

 a szabadföldinél 
jóval korábban ültethetjük 

a zöldségpalántákat, 
azok pedig előbb 

és jóval többet teremnek, 
mint kerti társaik.
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2 × 5 méteres hobbiüvegház 
építés közben. 
A tető dőlésszöge legalább 
25 fokos legyen, hogy a hó 
biztonságosan lecsússzon róla

átgondolt tervezéssel az üvegház 
kertünk szerves részévé válhat

Az alacsony térdfalhoz alumínium 
tartóelemeket rögzítettek, 
majd üveglapokat illesztettek a vázra

Belső hőszigetelő fólia rögzítésével 
csökkenthetjük a fűtési költségeket



nye. A talaj szintjétől csak a tető és az azt 
hordozó térdfal vagy az alap megmagasí-
tott része emelkedik ki. A 150-170 centimé-
ter mélyen ásott gödröt alapozás után tég-
lával falazzuk föl 30-50 centiméterrel ma-
gasabbra a talaj szintjétől. Így csupán a 
tetőt kell fa- vagy fémszerkezetből elkészí-
teni, illetve beüvegezni. Előnye, hogy nyá-
ron hűvösebb, télen pedig melegebb, mint 
a terepszintre épült társai. Hátránya, hogy 
könnyen beárnyékolódhat a környezet nö-
vényeitől, vagy más építményektől.
Mindig fagymentes mélységben (0,8-1 
méterre) alapozzunk. A ház szerkezete 
épülhet alumíniumból, acélból, vagy fá-
ból. Az alumínium drága, de nem rozsdá-

sodik és könnyű, az acél nagy teherbírá-
sú, kecses váz építhető belőle, de rozsdá-
sodás ellen rendszeresen kezelni kell. A fa 
jól illeszkedik a kerti környezetbe, de 
impreg ná lóanyaggal kell védeni.
Gyakran fölmerül a kérdés, hogy műanyag-
gal vagy üveggel borítsuk-e a növényhá-
zat. Az üveg rosszabb hőszigetelő, viszont 
több fényt enged át, mint a műanyag. Az 
üveg lehet áttetsző vagy csiszolt kerti táb-
laüveg. Ha a műanyag mellett döntünk, ak-
kor a polietilénfólia és az üvegszállal erősí-
tett poliészter közül választhatunk.

Érdemes összegyűjteni az üvegház tete-
jéről lecsorgó vizet, így lágy vízzel öntöz-

hetjük a növényeinket. Mindemellett veze-
tékes vízellátásról is gondoskodnunk kell. 
A vízvezetéket a téli használat miatt 80 
centiméteres mélységben vagy fagymen-
tes helyen kell elhelyezni. Érdemes az ára-
mot is bevezetni az üvegházba, ez elen-
gedhetetlen a világítás, a párásítás, a 
szellőzés, a ventilátor, illetve a fűtés üze-
meltetéséhez.

A tetőszerkezeten szellőzőket is ki kell ala-
kítanunk, a szellőzőnyílások felülete az 
alapfelület 20 százalékánál nagyobb le-
gyen. A meleg levegő a légtér fölső részé-
ben helyezkedik el, ott a legkönnyebb ki-
engedni. Fontos, hogy több fokozatban 
állítható legyen a szellőző, hogy mindig 
csak a szükséges mértékben nyithassuk, 
azaz ne pazaroljunk energiát. Mindkét ol-
dalra helyezzünk tetőszellőzőket, és min-
dig a széliránnyal ellentétes oldaliakat 
használjuk, hogy a szél ne rongálja meg a 
ház szerkezetét.

Kényelmesebb a munka, ha 1-1,2 méter 
magas asztalokkal szereljük föl a házat. 
Olyankor megnövekszik a hasznosítható 
felület, hiszen az asztalok alatt is nevelhe-
tünk növényeket. Ne feledjük, hogy a váz-
szerkezetre is akaszthatunk kisebb csere-
pes növényeket.
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A hobbiüvegházak építéséről, kiala-
kításáról, műszaki berendezéseiről, 
illetve a termeszthető növények kö-
réről részletesebben olvashatunk a 
Cser Kiadó Üvegház a kertben című 
könyvében. Bővebb tudnivalók: 
www.cserkiado.hu

A magról vetett palánták 
nevelésének helytakarékos módja 

a tálcás magvetés

A magvető vagy dugványnevelő 
tálcákba perlittel kevert földet töltsünk

KÖNyVAJÁNLÓ

gyümölcstermesztés 
a házikertben
Amikor gyümölcsfa telepítésre szánjuk magunk, akkor szá-
molnunk kell azzal, hogy több évre szól majd, így nagy körül-
tekintéssel kell ter-
veznünk. A Cser 
Kiadó gondozásá-
ban meg jelent könyv 
ehhez nyújt segítsé-
get. Beavat az ül-
tetés, a növényvé-
delem, a tápanyag-
utánpótlás és a kü-
lönféle metszésmó-
dok részleteibe. 18 
legfontosabb gyü-
mölcs fajunk ter-
mesztéséről és faj-
takínálatáról olvas-
hatunk benne. Me-
gyeri Szabolcs ok-
leveles kertészmér-
nök tollából született könyv tömör, de alapos gyüjte mé nye a 
házikerti gyü mölcs ter mesz téshez szükséges legfontosabb 
tudnivalóknak.

Bővebb tudnivalók: www.cserkiado.hu
Bízunk abban, hogy kiváló minőségű termékünk felkeltette érdeklődését, 

bővebb információkért bizalommal forduljon hozzánk bizalommal.

• Korrózióálló, horganyzott acél vázszerkezet
• Házilag csavarkötésekkel összeszerelheti
• Egyenletes fényeloszlást biztosító „HElioS” üveg (4 mm)
• üveglehelyezés gumiágyra
• Széles kétszárnyas ajtó
• Tetőszellőző ablakok
• Az üvegházak elemekre bontva, biztonságos csomagolásban 
    kerülnek leszállításra
• Az összeszereléshez szükséges információkat a termékkel 
    átadott dokumentáció tartalmazza.

VARiANT 

üVEgHázAK 
nagy választékban!

gyŐRi AgRoKER zRT., VEgyES üzlETág
9028	GYŐR,	Külső	Veszprémi	út	10–12.

Tel.:	96/520-890,	520-891	•	06-30/288-3251
96/436-394		•		E-mail:	vegyes@agroker-gyor.hu

http:	www.agroker-gyor.hu
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mangold élénk színű fajtái a zöldséges-
kertek szép díszei, de vegyes évelőágyás-
ban is meghökkentő hatást, derűs lát-
ványt nyújtanak.

A kerti laboda (Atriplex hortensis) is a 
cékla családjába tartozik, hazája Dél- 
Európától Közép-Ázsiáig terjed. Igényte-
len, 2 méteresre is megnövő, régóta ter-
mesztett levélzöldség. A friss fogyasz-
tásra termesztett zöld levelű fajták mellett 
piros levelű díszfajtái is elterjedtek. Magas 
vas- és magnéziumtartalmú, bélmozgást 
serkentő hatású. Kora tavaszi helyre ve-
téssel termeszthetjük. Fiatal levelei, hajtá-
sai mag szárképzésig szedhetők. Frissen 
használjuk föl, mert könnyen megfony-
nyad.
Közeli rokonai a libatopok. Nemcsak a 
levelek, hanem zsenge korukban a teljes 
növények is alkalmasak főzésre, de a szár 
meghagyásával többször is szedhetők. 
Az óriás libatop (Chenopodium gigan-
teum) magasra növő (2-3 méteres) egy-
éves növény. Fiatal hajtásai vöröses ár-

nyalatúak, levele deltoid alakú. Indiai ere-
detű, de Európában, így nálunk is megho-
nosodott gyomtársulásokban. Magjából 
rizspótló köret vagy lisztté őrölve kenyér is 
készíthető. Áprilisi magvetéssel szaporít-
hatók, bár ritkán termesztik őket, inkább 
vadon szedik. Az erőteljes szárú, évelő 
parajlibatop (Chenopodium bonus-hen-
ri cus) a spenót és a sóska termesztésbe 
vétele előtt, az ókorban nagyon kedvelt 
főzeléknövény volt Európában.

A káposzta (Brassica) nemzetséghez tar-
tozó növények páratlanul nagy változa-
tosságban bontakoztak ki az ember ne-
mesítő keze alatt. Az olajrepcét és a mus-
tárt olajban gazdag magjáért, a tarlórépát 
vaskos gyökeréért, a karfiolt és a brok-
kolit meghúsosodott virágzatáért, a kel-
bimbót kicsi, tömött levélrózsáiért, a 
karalábét szárgumóiért termesztik, és ak-
kor még nem is említettük a leveléért ülte-
tett számtalan káposztafajtát. Utóbbiak 
közül a fejes káposzta és a kelkáposzta 
közkedvelt zöldségnövényünk, de nálunk 

A cékla, a fejes és kelká-
poszta, a karfiol és a ka ra-
lábé a legkedveltebb zöld-
ségeink közé tartoznak, 

kiválóan tartósíthatók, illetve tárolhatók, 
és jól beépültek a magyar konyhakultúrá-
ba. Rokonságukba olyan növények tartoz-
nak, melyek egyelőre nálunk ritkaságnak 
számítanak, de könnyen nevelhetők, és a 
konyhánkban is sikeresek lehetnek.

A mangold (Beta vulgaris var. flavescens) 
ugyanahhoz a fajhoz tartozik, mint a cék-
la, csak míg annak megvastagodott karó-
gyökerét esszük (bár a levele is fogyaszt-
ható), a mangoldot húsos nyelű és erű, 
ízletes levele miatt termesztik. Európától 
Nyugat-Ázsiáig, a mediterrán tengerparti 
térségben őshonos. A rendkívül alak gaz-
dag tengeri répától (Beta vulgaris ssp. 
maritima) származik, attól a növénytől, 
mely a céklán kívül a cukorrépa és a ta-
karmányrépa őse is. A mangold kétéves 
vagy rövid életű évelő, de egynyáriként 
termesztik. Április-májusban magról sza-

poríthatjuk, de későbbi, nyári vetést is  
beiktathatunk, hogy késő őszig szed-
hessük. Meleg, nem túl száraz helyen, 
mély rétegű, humuszos talajban gazda-
gon terem, a nagy nyári melegeket és a 
kisebb fagyokat is jól tűri. Nagy levélfelü-
lete miatt aszály idején bőséges öntözést 
igényel.
Már a görögök és a rómaiak is fogyasztot-
ták, ma leginkább a francia és az olasz 

konyha kedveli. A vitaminokban, rostban 
és ásványi anyagokban gazdag levelek 
felhasználása a spenóthoz, a levélnyélé a 
spárgához hasonló. Párolva, tejszínes, 
sajtos, tojásos mártásokkal is kiváló. Két-
féle mangoldot ismerünk: a metélőman-
goldnak keskenyebb, sima a levele és 
zöld a levélnyele, a bordás mangold szé-
les levélnyelű, a közepe fehér vagy színes, 
a levéllemeze pedig hullámos, ráncos. A 
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A céklA éS A kÁPoSzTA 
   kÜlönlegeS rokonAI

A hazai gasztronómiai kultúra felvirágzásának 
és a zöldségkertészkedés, a konyhakertek újraéledésének 
korát éljük. Ma már többen eljutnak mediterrán és trópusi 
országokba, egzotikus piacokra, és a világ minden tájára 

elkísérő ismeretterjesztő filmek is sok furcsa élelmiszernövényt 
mutatnak be. Sokan divatból, mások a kertészkedés szeretetéből 

vagy pusztán étrendjük változatossá tétele miatt érdeklődnek 
a különleges zöldségek és gyümölcsök iránt. 

A nagyobb zöldségüzletekben, bevásárlóközpontokban 
és ázsiai boltokban sok egzotikus termény megvásárolható, 

a szaporodó ökopiacokon, internetes honlapokon 
pedig sokféle mag és palánta beszerezhető. Sorozatunkban 

különleges zöldségeket mutatunk be.

Az AMARáNT
Az amarántok Amerikában és Ázsiában 
évezredek óta termesztett egyéves élel-
miszernövények. A tarka amaránt 
(Ama ranthus tricolor) Dél- és Délkelet-
Ázsiából származik, ott széles körben 
fogyasztják. Az egész növény ehető, 
nyersen salátának, főzve a spenóthoz 
hasonlóan sokoldalúan elkészíthető. 
Előnyös tulajdonsága, hogy a spenótnál 
is magasabb vas- és mésztartalmú, 
nyáron is fogyasztható növény. Meleg-
igényes, kora tavaszi szabadföldi mag-
vetéssel vagy palántáról szaporítható. A 
dél-amerikai származású, magas, bok-
ros növekedésű amarántok (A. pani cu-
la tus, A. hypochondriacus, A. caudatus) 
fiatal, friss leveleit is fogyasztották az in-
diánok, de inkább kupakkal nyíló, ap-
rócska tokterméseiben fejlődő, fehérjé-
ben gazdag magja miatt váltak az An-
dokban élő inkák alapélelmiszerévé.

A mangold ’pink lipstick’ és a ’Canary yellow’ nevű fajtái 
a zöldségeskertek szép díszei, de vegyes évelőágyásban is szépek

Az egynyári növényként nevelt mangold 
virágzati szára a második évben jelenik meg

A kerti laboda könnyen termeszthető, 
igénytelen, ősi levélzöldség

A bordás mangold vastag nyelű és középerű, húsos levelét már 
a rómaiak is fogyasztották, ma leginkább a francia és az olasz konyha kedveli

tarka amaránt



is mind divatosabbak a többnyire Kelet-
Ázsiából európai termesztésbe került ká-
posztafélék.
A legkorábban termesztésbe vett káposz-
tafélék a leveles kelek (Brassica olera-
cea var. acephala), jellegzetességük, 
hogy nem fejesednek. A vadkáposzta ős-
hazája Európa atlanti és nyugat-mediter-
rán partvidékén van, itt kezdték termesz-
tését néhány ezer éve. Mielőtt a fejes ká-
posztát nemesítették volna, a leveles kel 
volt a fő levélzöldség Európában. Ma már 
sok fajtája ismert, vannak köztük sima és 
nagyon fodros-bodros levelűek, élénk-
zöldek, sötét hamvaskék levelűek és bor-
dók, lilák egyaránt. Termesztése hálás fel-
adat, mert nem különösebben kényes nö-
vény. Jó vízellátottságú talajt kedvel, de 
napon és félárnyékban is jól nevelhető, 

nyári szárazságban öntözést igényel. Jól 
tűri a hideget, általában csak az első fa-
gyok után takarítják be, de egész télen, 
még havazás idején is szedhető. A- és 
K-vitaminban, rostban, antioxidánsokban 
és ásványi anyagokban gazdag leveleit 
párolva vagy lassan főzve fogyasztják.

Az ázsiai kelek (Brassica rapa) fodros 
vagy ép szélű, változatos levelű zöldsé-
gek, ízük enyhébb, üdítőbb, mint a nálunk 
népszerű káposztáké. Legelterjedtebb 
közülük a kínai kel (Brassica rapa var. 
pekinensis). Kelet-Ázsiában 1500 éve ter-
mesztik, és ma is a legfontosabb zöldség-
félék közé tartozik. Bár misszionáriusok 
már a 18. század közepén elvitték a mag-
ját Angliába, csak az 1970-es évek köze-

pétől ért el igazi sikert Európában. Az át-
ültetést rosszul tűri, ezért helybe vetéssel 
szaporítsuk augusztus elején, mert késő 
tavasszal, alacsony hőmérsékleten köny-
nyen felmagzik. Magas C-vitamin- és ás-
ványianyag-tartalmú, a többi káposztafé-
létől eltérően könnyen emészthető. A ká-
posztához hasonlóan jól tárolható. A kínai 
kel a híres koreai erjesztett savanyúság, a 
kimcsi fontos alkotórésze.

A bordás kel vagy pak-csoi (Brassica 
rapa var. chinensis) szintén Kínában ho-
nos, gyorsan növő salátanövény. Ropo-
gós, lédús levelei salátaként vagy a spe-
nóthoz, levélnyelei a mangoldhoz hason-
lóan készíthetők el. Az uborkához hason-
lóan savanyítható is. Palántáról vagy ápri-

lisi helybe vetéssel egyaránt jól fejlődik. 
Sok tápanyagot és öntözést igényel.
Szedésénél talajszintben elvágják a nö-
vényt. Az ázsiai keleket csak röviden kell 
főzni vagy párolni, de nyersen salátának is 
fogyasztják őket. Lassú tűzön készülő 
ételekbe csak a főzés végén teszik. Apró-
ra vágva, dobva-rázva készült kínai éte-
lekben nélkülözhetetlen alapanyag.
E különleges zöldségek ritkán kerülnek 
nálunk kereskedelmi forgalomba, de 
megpróbálkozhatunk nevelésükkel. Mag-
jukat, sok más egzotikus zöldség sza-
porítóanyaga mellett hazai termesztőktől 
is beszerezhetjük: www.facebook.com/
valeyrac.ex.

Fráter Erzsébet
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A fejes- vagy áltiszafafélék családjának 
egyetlen nemzetségéhez 8-11 (egyes bota-
nikusok szerint csak 4) faj tartozik. Vala-
mennyi Kelet-Ázsiában őshonos, de Euró-
pából és Észak-Amerikából is előkerültek a 
kövületeik. Örökzöld, tűlevelű bokrok vagy 
fák, fésűsen, két sorban álló levelekkel. 
Kétlaki növények (a hím és nő virágok kü-
lön példányokon fejlődnek). Sokban emlé-
keztetnek a közeli rokon tiszafákra (Taxus) 
és a nagymagvútiszafákra (Torreya), de 
azokkal ellentétben virágzataik gömböly-
ded, nyeles fejecskékbe tömörülnek. Innen 
származik tudományos nevük is: cephale 
(kefali) görögül = fej, taxus = tiszafa.
Mivel nyitvatermő növények, nem nevel-
nek valódi termést. A húsos, édes és ehe-

tő magköpenyszerű réteg 
teljesen beborítja a mag-
vaikat, így apró szilvára, 
vagy még inkább olajbo-
gyóra emlékeztetnek. A 
hasonló megjelenésű ti-
szafák magköpenye (arillusz) élénkpiros, 
és sohasem fedi teljesen a magokat. Az 
áltiszafák termőhelyükön veszélyeztetetté 
váltak, de kertészeti felhasználásuk régi 
keletű és elterjedt.

A hosszúlevelű áltiszafa (Cephalotaxus 
fortunei) nagy termetű örökzöld bokor 
vagy akár 20 méter magasságig növő, 
nem ritkán soktörzsű örökzöld fa, emele-
tekbe rendeződő ágrendszerrel. Kérge 

ÁlTISzAfÁk vagy 
fejeSTISzAfÁk

Kevés olyan növényt 
ismerünk, ami a középkortól 

napjainkig az összes 
európai kerttörténeti 

korszakban jelen volt, 
és folyamatosan

 fontos szerepet játszott. 
ilyen a közönséges tiszafa 

(Taxus baccata),
 amely sokoldalú 

felhasználhatóságával 
vívta ki ezt a rangot. 

A tiszafák közeli rokona 
és azokhoz hasonló megjelenésű 

a kertészeti kultúrában 
sokkal kevésbé gyakori 

nagymagvútiszafa (Torreya) 
és az áltiszafa (Cephalotaxus) 

nemzetség. 
Többek közt jóval nagyobb 
magvaikkal különböznek 

a tiszafáktól, 
illetve a nagymagvútiszafák 

tűlevelei jellemzően 
kemények, merevek 

és szúrósak, 
a másiké lágyabbak. 

Az áltiszafafajok és -fajták 
nagy kertészeti jövő előtt állnak, 

mindent tudnak ugyanis,
 amit a tiszafa, 

de annál lényegesen jobb 
a szárazság- és hőségtűrő 

képességük. 
Tűleveleik hosszabbak,

 és a legmélyebb árnyékot is 
kivételesen jól viselik. 
Az alábbiakban három, 
a mi éghajlatunkon is 

könnyen nevelhető áltiszafafajt 
mutatunk be.

A leveles kelek a konyhakertek különös, szokatlan kinézetű, 
de nagyon könnyen nevelhető újdonságai

A leveles kelek a legősibb káposztafélék, változatos fajtákkal (balról jobbra: 
rossignol, starbor, Cavolo palmizio senza testa, scarlet, nero di toscana)

A pak-csoi ’summer Breeze’ fajtája 
jól tűri forró nyarainkat. 
salátának, párolva, vagy dobva-rázva 
elkészítve kitűnő zöldség
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Hosszúlevelű áltiszafa 
a nemzeti Botanikus kertben, vácrátóton

Érett magvai húsos 
burokkal borítottak

A kérge látványos, 
vöröslő és leváló



 

vörösbarna, sima, vékony csíkokban levá-
ló. A tűlevelek két sorban, átellenesen, fé-
sűsen állnak, 30-90°-ot zárnak be a hajtás 
tengelyével. A fényes sötétzöld levelek la-
posak, lándzsásak, hegyes csúcsba kes-
kenyednek, 3-5 milliméter szélesek és 
4-13 centiméter hosszúak. A fonákukon 
szürke vagy világoszöld légzőnyílássávok 
húzódnak. A porzós hím virágzatok (tobo-

zok) 6-10 milliméter átmérőjűek, krém sár-
gák, majd barnák, gömbölydedek, 6-14-esé-
vel fejecskébe rendeződnek. A női virág-
zatok (tobozok) 3-6-osával szintén fejecs-
kébe tömörülnek. A magvakat borító hú-
sos, tojásdad réteg kezdetben zöld vagy 
sárga, éréskor bíborbarnára változik, fel-
színén számos, alig észlelhető hosszanti 
borda fut. A magvak kemények, a húsos 

réteg ehető, éretten jellegzetes, erős illatú, 
puha, kissé kocsonyás, édeskés, terpenti-
nes utóízzel. Kínában sokfelé fogyasztják, 
sőt piacra is kerül. Április-májusban virág-
zik, a magvak októberre érnek meg.
Nagy területen, Kína déli felében és Észak-
Burmában él, lombos és tűlevelű kevert 
erdők, bozótosok, útszélek lakója 200–
3700 méteres tengerszinti magasságban, 
főként mészkő anyakőzeten. Robert For-
tune neves skót botanikus, növényvadász 
1849-ben hozta Délnyugat-Kínából Nagy-
Britanniába.

A közönséges áltiszafa (Cephalotaxus 
sinensis) örökzöld cserje vagy legföljebb 
15 méter magas, soktörzsű kisebb fa. A 
kérge vöröses, szürke vagy szürkésbarna, 
sima, sávokban leváló. A tűlevelek közel 
merőlegesen állnak a hajtástengelyen. A 
2-5 centiméter hosszú, 2-4 milliméter szé-
les levelek átellenesen, két sorban, fésű-
sen állnak a hajtásokon, csak a végüknél 
keskenyednek hegyes csúcsba, foná ku-
kon fehérek a légzőnyílássávok.
A rózsásbarna porzós virágzatok 6-7-esé-
vel gömbölyded, 5-7 milliméter átmérőjű 
fejecskébe tömörülnek. A női virágzatok 
egyesével állnak, vagy 3-8 alkot gömböly-
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ded fejecskét. A magvakat borító húsos 
réteg vörös vagy bíborbarna, a felszínén 
hat hosszanti borda fut, ehető, puha, ko-
csonyás, édes, terpentines utóízű. Április-
májusban virágzik, a magok október-no-
vemberben érnek.
A természetben Kína déli és délnyugati 
tartományaiban, Tajvanon fordul elő. 
Hegyifenyő- vagy kevert erdőkben, bozó-
tosokban, patakok mentén, völgyekben, 
de gyakran nyílt sziklás helyeken él, 600–
3000 méter tengerszint fölötti magasság-
ban, gránit, homokkő és mészkő anyakő-
zeten. Keresett fája miatt sokfelé vissza-
szorulóban van, csak járhatatlan sziklás 
helyeken maradt meg.

Könnyen nevelhető, kevés gondozást 
igénylő, széles tűrésű, szívós, igénytelen 
növények. A különféle éghajlatokhoz és 
talajtípusokhoz kémhatásuktól függetle-
nül jól alkalmazkodnak. Laza, jó vízgaz-
dálkodású talajokon érzik a legjobban jól 
magukat, de homokos, vályogos vagy ne-
héz, agyagos talajokon is szépen díszle-
nek. Szikes talajokon elpusztulnak. Jól tű-
rik az aszályt és a magas hőmérsékletet.
Legfőbb értékük az árnyéktűrés: mély ár-
nyékban és félárnyékban a legjobb örök-
zöld nyitvatermők. Ligetkertek és parkok 
lombos fái alá vagy facsoportok szegé-
lyeként kiválók. Tölteléknövényként, védő-
sávnak is sikerrel ültethetők, de szoliter-
ként is igen hatásosak. Mivel kitűnően tű-
rik a nyírást, nagyszerű, mutatós sövény 
nyírható belőlük, árnyékos helyeken a leg-
jobb sövénynövények.
A japán áltiszafa törpe változata árnyéki 
talajtakaróként elsőrendű, a nagyon kitett, 
tűző napos helyeket nem szereti. Fehér, 
húsos gyökérzete sérülékeny, ezért  sza-
badgyökérrel nem, de konténeresen köny-
nyen és sikeresen átültethető. Gyakorlati-
lag kórokozó- és kártevőmentes.

A húsos buroktól megtisztított magvak ve-
tésével szaporíthatjuk érés után azonnal, 
hidegágyban, a következő tavaszra egy 
részük már kicsírázhat. Sztratifikáció, azaz 
hideg, nedves rétegzés (10-12 hét) után 
tavasszal is vethetők. Kemény maghéjuk 
miatt sokszor akár 18 hónapig vagy még 
tovább is elfekszenek. Minél korábban 
tűzdeljük szét a magoncokat, ajánlatos az 
első évben védett helyen teleltetni őket, és 
tavasszal csak az utolsó fagyok után ül-
tessük ki a szabadba.
Félfás, 10-15 centiméteres dugványokkal 
augusztus-szeptemberben szaporíthatók 
párás hidegágyban. Valójában júliustól 
márciusig bármikor dugványozhatók, a lé-
nyeg, hogy a hajtások és tűlevelek már ne 
legyenek „lágyak”. Lassan gyökeresedik, 
melegtalpon 3-4, egyébként 6 hónapig. 

Gyökerezést serkentő anyagokat nem 
igényel. Dugványozással csak fölfelé álló 
csúcshajtásokból nyerhetünk formás nö-
vényeket, az oldalágakról szedett dugvá-
nyok többnyire alaktalan, kusza növénye-
ket eredményeznek.

Az áltiszafák leveleiben lévő alkaloidák (ce-
phalotaxine, harringtonine) a valódi tiszafá-
kéhoz hasonlóan daganatellenes hatású-
ak, a leukémia és melanoma elleni gyógy-
szerkutatásokban jelentős a szerepük.
Eredeti termőhelyükön értékes, kemény fá-
jukat sok mindenre használják, a népi 

gyógyászatban vérzéscsillapító, gyulladás-
csökkentő szerek alapanyagai. A magva-
kat borító köpenyt és a magokat (főként 
Japánban) főzve és nyersen is fogyasztják, 
a magvakból sajtolt olajat mécsesekben 
használják.

Az áltiszafák és fajtáik a hazai faiskolai 
forgalomban még nem igazán, vagy csak 

kevés helyen kaphatók. Rendkívül kedve-
ző tulajdonságaik – árnyék- és szárazság-
tűrés, edzettség, könnyű fenntarthatóság, 
nyírhatóság – miatt sokkal nagyobb fi-
gyelmet érdemelnének. Mindehhez hoz-
zájön még sokoldalú felhasználhatóságuk 
és igen nagy díszértékű lombozatuk, a 
magokkal berakódott példányok is na-
gyon mutatósak.
A Vácrátóton, a Nemzeti Botanikus Kert-
ben bemutatott fajok szépen díszlenek. 
Az egyik, ma 50 évesnél idősebb vácrátóti 
japánáltiszafa-példány fényképe szerepel 
a világhírű holland dendrológusok, D. M. 

van Gelderen és J. R. P. van Hoey Smith 
1980-ban megjelent Conifers című neves 
munkájában. A nőivarú egyedek alatt né-
ha magoncok is kelnek. Kisebb termetük 
és viszonylag lassú növekedésük miatt 
házikertekben is kiválók. Mindhármukat jó 
szívvel ajánlom kipróbálásra.

Kósa Géza

A JAPáN álTiSzAfA
A japán áltiszafa (Cephalotaxus harringto nia) nagy termetű 
örökzöld bokor vagy 10 méteresre növő kis fa. Törzsátmérője 
akár 30 centiméter is lehet, szürkésbarna, hosszú, keskeny 
csíkokban leváló. Ágai világosbarnák, hajtásai zöldek. 2-3 
centiméter hosszú és 3-4 milliméter széles tűlevelei a felálló 
hajtásokon spirálisan, a vízszinteseken pedig fésűsen állnak, 
csúcsuk hirtelen keskenyedve rövid, puha hegyben végződik. 
Felszínük matt zöld, fonákukon két fehér sztómacsík fut végig.
Hím virágzatai fehéressárgák, gömbösek, a levelek tövében sű-
rű sorba rendeződnek. A nő virágzatok fejecskébe tömörülnek, 
rövid kocsányon a hajtáscsúcsok közelében nyílnak. Mind a hím, 

mind a nő virágzatok az előző évi hajtásokon jelennek meg, már-
cius-áprilisban. Magköpenyszerű húsos réteggel teljesen bebo-
rított magvai tojásdadok, csíkosak, októberben barnára vagy 
vörösesbordóra érnek.
Eredeti elterjedési területe Japánban Hon sú, Sikoku és Kjúsú 
szigetén, valamint a Koreai-félsziget délibb felén van, ahol 
lombhullató erdőkben, völgyekben, szurdokokban 600–1000 
méter tengerszint fölötti magasságban nő. Törpe, kúszó, szét-
terülő egy méter magas változata (C. h. var. nana) Honsú kele-
ti felén és Hokkaidó déli részén él, főként tengerparti sziklákon, 
de elegyes erdők tömeges cserje szint alkotója is lehet.
A japán áltiszafa ’Fastigiata’ nevű, felálló, sűrű ágrendszerű, 
oszlopos fajtája idehaza is többfelé megvásárolható.

be
m

u
TA

Tj
u

k

  

be
m

u
TA

Tj
u

k

54

Hosszú tűlevelei íveltek

idősebb törzsének kérgeA japán áltiszafa húsos burkú, érett magvai

közönséges áltiszafa 
vácrátóton

C. sinensis húsos burkú érett magvai

A közönséges áltiszafa nő virágzatai 
fejecskékbe tömörülnek. A tűlevelek 
fonákán feltűnőek az ezüstös sávok
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AlmÁk 
         fArSAngjA

Mindennap egy alma, az 
orvost távol tartja – üzeni 
a mondás. Az ünnepi 
asztalon is ott a helye az 

almának, farsang idején pedig különös-
képpen, hiszen ez a legtökéletesebb és 

legsokoldalúbb gyümölcsünk. Az idén le-
gyen a fánk is almás. Nálunk gyakran ké-
szül bundában sült alma, a dédanyám re-
ceptje szerint. Télen rendszeresen várt 
minket ezzel a finomsággal: „alma slaf-
rokban”, ahogyan ő nevezte. A kertben 

termett alma ott pihent a kamra mélyén, 
ládákban.
Tehát almára fel, itt a farsang, próbáljuk ki 
az almás fánkokat, finomságokat!

Halmos Monika

Hozzávalók (8-10 brióshoz): 50 dkg 
finomliszt, 10 dkg cukor, 5 dkg ol-
vasztott vaj, 2 dl tej, 1 nagy csipet 
só, 1 tojássárgája, reszelt citrom-
héj, 3 dkg élesztő, kb. 10 dkg vaj a 
szirmok kenéséhez, 2 nagy alma

Kevés tejbe morzsolva felfuttatjuk az 
élesztőt, majd a többi hozzávalóval 
együtt bedagasztjuk. Letakarva a két-
szeresére kelesztjük. Amíg kel a tész-
ta, két nagy almát megtisztítunk, négy-
be vágjuk, majd a negyedeket véko-
nyan fölszeleteljük. A megkelt tésztát 
lisztezett deszkára borítjuk, 2-3 milli-
méter vastagra nyújtjuk, és 6 centimé-
ter átmérőjű szaggatóval korongokat 
vágunk belőle. 11 korongból rózsát 
formálunk: minden korongra egy-egy 
almaszeletet fektetünk, és virág alakú-
ra hajtogatjuk őket. A szirmokat szé-
pen eligazgatjuk, és kivajazott muf fin-
formába ültetjük a virágokat. Olvasz-
tott vajjal bőven megkenjük, és újabb 
fél órán át kelesztjük. Esetleg cukorral 
a szirmok széleit megszórjuk, majd 
előmelegített sütőben 180 °C-on 20-
25 perc alatt megsütjük.

Hozzávalók: 25 dkg túró, 3 tojás, 2 
dl tejföl, 2 savanykás alma, csipet-
nyi só, 2 evőkanál cukor, 1 citrom 
reszelt héja, fél csomag sütőpor, 
25-30 dkg kukoricaliszt, a sütéshez: 
olaj, a tetejére fahéjas porcukor

A túrót villával összetörjük, az egész 
tojásokat a tejföllel simára dolgozzuk. 
Belereszeljük az almákat. Csipetnyi 
sóval, cukorral, reszelt citromhéjjal 
ízesítjük, azután annyi kukoricaliszttel 
dolgozzuk össze, hogy sűrű masszá-
vá váljon. Végül belekeverjük a sütő-
port, és hagyjuk fél órán át állni. A 
masszát evőkanállal nem túl forró 
olajba szaggatjuk, és a fánkok mind-
két oldalát aranyszínűre sütjük. Az 
olajból kiemelve szalvétán lecsöpög-
tetjük. Fahéjas porcukorral megszór-
va kínáljuk.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 4 dkg élesz-
tő, 7 dkg cukor, csipetnyi só, 6 tojás-
sárgája, 2,5 dl tej, 1 citrom, szerecsen-
dió, 1 kg savanykás alma, a sütéshez 
zsiradék

A lisztet tálba szitáljuk, belemorzsoljuk 
az élesztőt, és beleöntjük a meglangyo-
sított tejet. Hozzáadjuk a cukrot, a csi-

petnyi sót, a tojások sárgáját, majd az 
egészet alaposan kidolgozzuk. Lefedve 
a kétszeresére kelesztjük. Eközben az al-
mát megtisztítjuk, és apró kockára vág-
juk. Citromlével meglocsoljuk, reszelt cit-
romhéjjal és szerecsendióval ízesítjük. A 
megkelt tésztát lisztezett deszkán kisujj-
nyi vastag téglalappá nyújtjuk, elsimítjuk 
rajta az almás tölteléket. Szorosan fel-

csavarjuk, és 2 centiméter vastag szele-
tekre vágjuk. A szeleteket további 20 
percre lisztezett deszkára fektetjük. A 
szépen meghízott fánkokat lapát segít-
ségével forró zsiradékba emeljük, és 
előbb fedő alatt, majd anélkül aranyszí-
nűre sütjük. A zsiradékból kiemelve le-
csöpögtetjük, és szerecsendióval ízesí-
tett porcukorral megszórva kínáljuk.

Almafánk

Almás-fahéjas túrófánk

Almás rózsabriós
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Szabó János 
rovata

Amikor 1990-ben a Magyar Virágkötők Szakmai Egyesülete megrendezte az első Valen-
tin-ünnepet, nem gondoltuk, hogy ilyen nagy sikere lesz. Habár más értelemmel, de ná-
lunk is gyökeret vert a Valentin-napi angolszász ünnep. A szeretet, a gondoskodás, az 
egymás iránti tisztelet napjának szántuk az első tavaszi ünnepet, ám a médiának kö-
szönhetően a szerelem ünnepévé vált. Valentin-napra piros szívvel, szalaggal a piros 
rózsa dukál, de a rózsacsokortól kezdve a földíszített cserepes növényig sok mindennel 
köszönthetők a hölgyek, illetve az ünnep eredeti jelentését nem feledve akár a férfiak is.
A fő kellék a szív, bármilyen anyagból, hozzáillő felirattal készülhet. Ma már nemcsak pi-
ros szívet árusítanak a virágüzletek, hanem a virágok, növények színéhez illőt is. Képe-
inken néhány szíves ötletet mutatunk.

Mind gyakrabban találkozhatunk esküvőkön szív alakú csokrokkal,  
autódíszekkel, illetve a temetéseken szív virágpárnákkal. A tűzőhab 
magában tartja a vizet, a virágok sokáig frissek maradnak, sőt színes 
kivitelben is létezik, így nem kell hozzá sok virág, mert önmagában is 
díszít. A képeinken látható szív alakú virágdíszeket, csokrokat Franky 
Bollingh  (Hollandia) és Pánczél Péter készítették.

VAlenTIn-nAPrA

SzíVeSen

 franky Bollingh  

pánczél péter



  

Kövér Krisztián virágkötőmester tavaszi vi-
rágokkal, az ébredező természet anyagai-
ból készített virágdíszeket. Hamarosan a 
tavaszi virágok árasztják el a tájat, az ottho-
nunkat, fölkészülésként néhány egyszerű 
virágdísz készítését mutatjuk meg.

k ü l ö n l e g e s

k ü l ö n l e g e s

a k t u á l i s

a k t u á l i s
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A virágkötészet is alkalmazkodik korunk változó igényeihez. Mind gyakrabban használ 
különleges, egyszerű alakú növényeket, és a belőlük készült összeállítások is követik a 
vonalaikat. A Móri Imre mestervirágkötő tanfolyamán részt vevő virágkötők néhány szép 
alkotása ezt a stílust követi.

1 Aprólékos munkával készülnek 
a tavaszt idéző virágdíszek

2 A kerámiatálra mohával bevont 
vizes tűzőhab kerül, előtte azonban 

erősítsük a habba a faágszeleteket.  
ezt követően jöhetnek a virágok,  
a zöld orchidea (Dendrobium),  
a hunyor (Helleborus) és az afrikai 
madártej (ornithogalum)

3 fagerendadarabba fúrjunk erős, 
egyenes drótot, amire zseníliadróttal 

rögzítsünk vízzel telt üveg kémcsöveket. 
A virágokat (Dendrobium, Helleborus, 
veronica) és a zöldeket (Cyperus) 
tegyük kémcsövekbe, majd rejtsük el 
fehérített kókuszkóccal.  
A drótok és a gerenda találkozásához 
ragasszunk összetört agyagcserép-
darabokat

4 kerámiatálat töltsünk ki vizes 
tűzőhabbal, majd abba tűzzük a telt 

virágú tulipánokat, a fürtös gyöngyikét 
(Muscari), a szellőrózsát (Anemone),  
a viaszvirágot (Chamelaucium),  
a szakállbroméliát (tillandsia)  
és a fréziát

5 Hagymás virágokkal,  fürtös 
gyöngyikével (Muscari)  

törpe nőszirommal (iris) tavaszi  
kiskert hangulatot teremthetünk  
a lakásban. viszonylag rövid ideig 
virágoznak, különösen meleg lakásban, 
hűvös helyen viszont sokáig 
gyönyörködhetünk bennük.  
A növények közé tett zuzmós ág 
fokozza a természetes hatást

A TerméSzeT VonAlÁn ÚjSzerű, egySzerű

1-2 Az új-zélandi kender 
(phormium) levelei,  

a rákollóvirág (Heliconia)  
és a Craspedia gömbvirágzatai 
nagyszerű modern virág-
kötészeti alapanyagok.  
A szárakat, leveleket színes fejű 
gombostűk rögzítik egymáshoz

3 A párhuzamos stílus 
a modern virágkötészethez 

illő formai megoldás. A tűző-
habba szúrt zöld bambusz-
pálcákra rögzített üveg kém-
csövekbe kerülnek a virágok

4-5 narancs is lehet 
a modern virág-

költemény alapja: többféleképp 
díszítették orchideákkal  
a virágkötők

1

1

2

4

5

3

2

4 5

3



MAgyAR MEzŐgAzdASági 
MÚzEuM

Budapest XIV., Városliget, 
Vajdahunyadvár

Tel./fax: (+36)-(1)-363-2711
E-mail: info@mmgm.hu 

– www.mmgm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap: 

10–17 óráig. 
Hétfőn zárva.

füVÉSzKERT

Budapest VIII., Illés utca 25.
Tel.: (+36)-(1)-210-1074, 

(+36)-(1)-314-0535
www.fuveszkert.org
Nyitva: mindennap 

9–16 óráig

NEMzETi 
BoTANiKuS KERT

Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
www.botanikuskert.hu, 
www.facebook.com/
nemzetibotanikuskert

Nyitva: mindennap 8–18 óráig

február 7. 
Tájfestő műhely
Tájfestés a kert 

különböző helyszínein, esős, 
hűvös időben az üvegházak 

egzotikus növényei 
szolgálnak modellül. 

Amatőr felnőtt vagy tíz év fölötti 
gyerekek jelentkezését várják, 

előzetes regisztráció szükséges.
Jelentkezés: 

thalmeiner.tunde@
okologia.mta.hu, 

telefon: 
(+36)-(28)-360-122/131-es 

mellék

Egyéb programlehetőségek 
a botanikus kertben:

Vezetett séta
 csoportok részére, 

téli séta, egész napos séta

MiSKolCi 
BoNSAi KluB

Ifjúsági és Szabadidő Ház, 
Miskolc, Győri kapu 27/A

bonsaiklubmiskolc.5mp.eu

Január 30., péntek, 16:30
Bonszai gondozása 

téli időszakban

február 27., péntek, 16:30
Mészkedvelő növények 
(galagonya, feketefenyő, 

cserszömörce stb.)

Március 27., péntek, 16:30
Bonszaiápolás szerszámai

Január 28–31.
AGROmashEXPO

Hungexpo Budapesti 
Vásárközpont

www.agromashexpo.hu
www.agrargepshow.hu

Január 28–31.
Magyar Kert 

Hungexpo Budapesti 
Vásárközpont

www.kertkiallitas.hu

Március 20–22.
GARDEN EXPO

Papp László Sportaréna
www.gardenexpo.hu
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A kertbarát Magazin tavalyi 11–12-es számában 
megjelent előfizetési akció nyertesei, akik egyenként 
2000 ft-os oázis vásárlási utalványt kapnak:

Cserfai Lajosné, Érd; dr. Ifjú Zoltán Antal, Tahitótfalu (Tahi); Király 
Ildikó, Mórahalom; Szép Szilvia, Törökszentmiklós; dr. Pintér Niko-
letta, Tab; Ott Bernadett, Pécs; Szemán Jánosné, Miskolc; Bagi 
Katalin, Zirc; Kovács Szilárd, Budapest; Tamás Gabriella, Nyíregy-
háza (Sóstóhegy); Horinka Ferencné, Sülysáp (Tápió süly); Mekler 
Lászlóné, Balatonfüred; Kánvásiné Berényi Olga, Szentes; Bán-
helyi Józsefné, Ajka; Börcsök Károlyné, Domaszék; Magyari Adri-
enn, Miskolc; Paska Ferencné, Szentgáloskér; dr. Páncziné Félix 
Anna, Monorierdő; Endre István, Kiskunfélegyháza; Fódi Vilmos, 
Bakonyszentlászló; Kortyis Ferenc, Kajászó; Sághi Imréné, Mo-
sonmagyaróvár; Bereczki Sándorné, Tápió szentmárton; Tőkésné 
Pálfi Erzsébet, Sarkad; Hoffmanné dr. Markó Judit, Budapest.
Gratulálunk a nyerteseknek!

A programajánlat elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló adatokat 
dolgoztuk fel, a legjobb tudásunk szerint. 

Mielôtt útnak indulna, érdeklôdjön a nyitvatartási idô és a helyszín felôl.



A Konyhakert mozgalom célja, 
hogy minden talpalatnyi terü-
letet megműveljünk, ezáltal 
ápoljuk a kertkultúra hagyo-
mányait, és jó minőségű, vegy-
szer men tes élelmiszert termel-
jünk. A két évvel ezelőtt indult 
Magyarország legszebb kony-
hakertje program 2,3 millió 
emberhez jutott el, és 3-4000 
tevékeny résztvevője volt. Ta-
valy 128 településről 1447 ker-
tet neveztek a versenybe, ami 
50%-os emel kedés az előző 
évhez képest. Az országos díj-
ra 30 település 135 kertet je-
lölt. A csatlakozó települések 
között voltak Karcag határon 
túli testvérvárosai – a felvidéki 
Szepsi, a délvidéki Bácskos-
suth falva, illetve a lengyelor-
szági Krosno Odrzan śkie és a 
szerbiai Temerin is. Erdély 11 
udvarhelyszéki településsel kép-
viseltette magát.
Hét kategóriában lehetett csat-
lakozni a programhoz: az er-
kélyen kialakított, 50 négyzet-
méter alatti, illetve fölötti alap-
területű, zöldséges és gyü-
mölcsös zártkert, valamint ve-
gyes és közösségi kertek meg-
művelésével. Újdonságként ta-
valy a Madárbarát kert témát 
állították a középpontba.
Az országos zsűri 44 kertnek 
ítélt országos díjat. Nagy ered-
mény, hogy öt budapesti kerü-
let (a 10., 11., 18., 19. és a 21.) 
is csatlakozott a programhoz. 
Külön kiemelendő, hogy a kö-
zösségi kategóriába számos 
óvodai, iskolai és lakóközös-
ség nevezett. A korosztályi 
megoszlást tekintve még min-
dig az idősebb nemzedék a 
tevékenyebb, de a fiatalabbak 

6564

Kér dé sei ket, öt le tei ket, 
javaslataikat 

és észrevételeiket 
továbbra is várja 

a szerkesztôségben: 
Algeier Wendy, 
algeier.wendy@

kerteszetesszoleszet.hu.

A Kertbarát Magazin 
legközelebbi száma 

március 20-án jelenik meg.

Pos	ta	cí	münk:	Bu	da	pest,		
Pos	ta	fi	ók:	294,	1591	

Faxszá	munk:	273-2285
E-ma	il	cí	münk:	

szer	kesz	to	seg@
ker	te	sze	tesszo	le	szet.hu

SzóláSoK
Három szólás szavai összekeveredtek. Hogyan hangzanak?

jóllakott fog is szemet köti a vak macska 
talál karóhoz nem az egeret tyúk ebet
 
A megoldást küldje be címünkre! A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: kertbarát Magazin, 1591 Budapest, pf.: 294 

Beküldési határidő: 2015. március 15.

A Kertbarát Magazin november–decemberi számában közölt rejtvény helyes megfejtéséért 
felajánlott könyvet Csákvári Györgyné vajtai olvasónk nyerte.

Po
ST

A

Po
ST

A dr. fata Hortenzia arizónai 
ciprusuk „rendetlen” növeke-
dése miatt kért tanácsot. A 
még csak nyolcéves, de 7-8 
méter magas növény legna-
gyobb szélessége hatvan cen-
timéter körüli. Egy-egy ága a 
koronából kilógva mélyen le-
hajlik, sok termést hordoz, vi-
szont több, szintén számos to-
bozt érlelő ág szépen belesi-
mul az oszlopos, karcsú for-
mába. Amíg kisebb volt a nö-
vény, a kihajló ágakat a törzs-
höz rögzítették, ez viszont a 
jelen magasságnál már ne-
hézkes. Nem szívesen válná-
nak meg tőle, szeretik, hiszen 
gyönyörű a színe. Attól tarta-
nak, ha nagyon megnő, nem 
tudják kordában tartani.

Az oszlopos növekedésű örök -
zöldek általános jelensége az 
ágak kihajlása. A fiatalabb pél-

dányoknál a nedves, majd a rá-
fagyott hó súlya nyomja le az 
ágakat, az idősebbek pedig a 
fejlődő tobozok súlya alatt hajla-
nak kifelé. Ezt elkerülendő ülte-
téstől kezd ve kurtítani kell az 
ágvégeket, majd a terméses ré-
szeket lemetszeni.
Sajnos tudomásul kell venni, 
hogy az oszlopos fák (még a 
lombhullatók is) így viselked-
nek a havas országokban és 
termő korukban. Metsszük 
rendszeresen, vagy nyugod-
junk bele a kusza látványba.

Horváth lilianna olvasónk 
balkonján nevelt növényéről 
küldött felvételt. A faj megha-
tározásában kér segítséget, és 
kíváncsi, vajon hogyan gon-
dozza, hogyan teleltesse a tö-
vet.
A képen a kínai ujjasvirág 
(Chirita sinensis) látható. Igazi 

különlegesség, ritkán lelhető 
föl a kereskedők kínálatában. 
A fokföldi ibolyák rokona, ve-
lük együtt a csuporkafélék 
családjának tagja. Az ujjas-
virágok egyik-másik faját, a 
Chirita tamiana-t 2012/9–10-es 
számunkban bemutattuk, az 
sokkal jobban hasonlít roko-
nához, a fokföldi ibolyához. A 
leveleik húsosak, kerekdedek, 
sűrűn szőrözöttek. A kínai 
ujjasvirág levelei merőben má-
sok: sokkal nagyobbak, ezüst-
tel márványozottak, hosszúká-
sak, rövid nyelűek, de hason-
lóan húsosak.
Gondozásuk megegyezik a 
fokföldi ibolyáéval. Árnyékos, 
félárnyékos helyen neveljük, 
mérsékelten öntözzük. Az ön-
tözések között hagyjuk kissé 
kiszáradni a közegüket. Levél-
dugványokkal szaporítható.

is részt vettek. A legfiatalabb 
versenyző 2,5 (Gutorfölde), a 
legidősebb pedig 93 éves 
(Cegléd, Fülöpháza) volt.
Szinte mindegyik kertgazda bio-
módszerekkel igyekszik művel- 
ni kertjét, fajtatársításokat al-
kalmaz, komposztál, esővízzel 
locsol, és szerves trágyát hasz-
nál.
A tavaly év végi díjátadó ün-
nepségen meghirdették az idei 
programot, melyhez 2015. feb-
ruár 28-ig csatlakozhatnak a 
települések. A 2015-ös prog-
ram középonti témája: „Gyógy- 
és fűszernövényeket a kertek-

be, udvarokba”. Kiemelt téma 
marad a Madárbarát kert is, hi-
szen a környezettudatosság 
és a természetvédelem nagy 
hangsúlyt kap a programban. 
A program kiemelt célja to-
vábbra is a gyermekek bevo-
nása. Ennek érdekében ismét 
gyermek-fotópályázatot hir-
detnek Én kis kertet kertel-
tem… címmel.
A programban részt vevő tele-
pülések és a tavalyi országos 
díjazottak listája Karcag város 
és a program honlapján olvas-
ható (www.karcag.hu és www.
legszebbkonyhakertek.hu).
Képeinken a díjazott konyha-
kertek közül mutatunk be né-
hányat.

A lEgSzEBB KoNyHAKERTEK

Arizónai ciprus

vietnami ujjasvirág (Chirita tamiana)

kínai ujjasvirág (Chirita sinensis)
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A magkérô leveleket a BCE KETK 
Dísznövény termesztési és Dendrológia 
Tanszék címén, 1518 Budapest, Pf.: 53, 
Sütöriné dr. Diószegi Magdolna várja. 
A 105 forinttal fölbélyegzett válasz-
borítékra írják rá: „Magot küldünk”.

  A SzecSuÁnI  
 mAgyAl

A szecsuáni magyal (Ilex pernyi) Közép- 
és Délnyugat-Kína hegyvidékein honos 
örökzöld, ahol mintegy 10 méter magas 
fává fejlődik, nálunk azonban többnyire jó-
val alacsonyabb, 3-5 méteres marad. 
Alakja messziről is könnyen fölismerhető: 
karcsún, mereven fölfelé törő, kissé ritkás 
ágrendszerű koronát nevel.
Vastag, bőrnemű lomblevelei szórt állású-
ak, merevek, színi oldalukon fénylő sötét-
zöldek, fonákukon világosabb árnyalatúak, 
a közönséges magyalénál általában kiseb-
bek, 1,5-3 centiméter hosszúak. Alakjuk 
igen jellegzetes, ugyancsak könnyen meg-

ismerhető, kissé ívelten 
domborodó háromszög-
re, esetenként négyszög-
re emlékeztet. A levelek 
csúcsa hosszan kihegye-
zett, élesen szúrós fogban végző-
dik. Alakjuk hosszúkás-tojásdad vagy lán-
dzsás, mindkét szélükön 1-3, nagy, mere-
ven szúrós levélfog meredezik.
A növény a közönséges magyalhoz hason-
lóan kétlaki, azaz külön-külön növényen 
fejlődnek a hím- és a nőivarú virágok. A 
májusban nyíló, apró, halványsárga virá-
gok szerény díszűek, tömött csomókban 
ülnek az előző évi hajtásrészeken. Annál 
látványosabbak a nőivarú egyedek, nyár 
végétől csaknem a tél végéig 6-8 millimé-
teres, élénkpiros színben pompázó, bo-
gyószerű, gömbölyded terméstömegükkel 
díszítenek. A többmagvú csontár termések 
mérgezők, ezért kisgyermekek közelébe 
fokozott óvatossággal telepítsük a növényt, 
illetve nagyon figyeljünk a gyermekekre, 
nehogy megegyék a terméseket.
Nagyon mutatós lomblevelű örökzöld cserje 
vagy fácska, mely keskeny, karcsú koroná-
jának köszönhetően kisebb kertekben is jól 
elhelyezhető, szoliterként, azaz magányo-
san a leglátványosabb. Tápdús, jó vízát-
eresztő képességű, normál, de inkább 
üdébb kerti talajba ültessük. Túl meszes ta-
lajon nem érzi jól magát, levelei sárgulnak, 
és a fejlődése is gyengébb. Épületfalak vé-
delmébe, szélvédett, félárnyékos fekvésbe 
telepítsük, mert fagyos, erősen tűző napsü-
téses időszakban károsíthatja a téli élettani 
szárazság. Ez azt jelenti, hogy az örökzöld 
levelek a fagyott talajból nem tudják pótolni 
a levelek által elpárologtatott vizet, s így 
szélsőséges esetben akár ki is száradhat a 
növény. A talaj átfagyását mulcstakarással 
csökkenthetjük, illetve szélvédett, erős nap-
sütéstől mentes helyre ültetve csekélyebb a 
párologtatás. Az enyhe téli napokon öntö-
zéssel pótolhatjuk a vízveszteséget.

lEgyüNK TüRElMESEK

Magvetéssel egyszerűen szaporíthatjuk. A magok az ősz második felére már 
többnyire teljesen érettek, így begyűjthetjük a terméseket. A terméshúsból tisztít-
suk ki a magokat, majd rétegezzük nyirkos homok közé cserépben vagy nejlon-
zacskóban. A magos keveréket helyezzük hűvös helyre a szabadba, de a hűtő-
szekrény alsó részében is tárolhatjuk tavaszig.
Már március-áprilisban vethetjük. Töltsünk meg kerti földdel egy szaporítóládát 
vagy cserepeket, s a magokat szórjuk a közeg felszínére, majd közel egy centimé-
ter vastagon takarjuk azokat, és alaposan öntözzük be. A kis magoncokat meg-
erősödésük után becserepezhetjük, s a végleges helyükre telepíthetjük őket. Az 
első években a fiatal – különösen a még cserepes vagy konténeres – növények 
tövét takarjuk lombbal, így mérsékelhetjük a talaj átfagyását. Legyünk türelmesek, 
a szecsuáni magyal lassan nő, de szép fejlődésével, díszével meghálálja a gon-
doskodást.

A lomblevelű 
örökzöldek között 

fényeszöld, 
szúrós szélű leveleivel

 és fénylő piros terméseivel 
a karácsonyi ünnepkör 

kedvelt 
és jól ismert növénye 
a közönséges magyal 

(ilex aquifolium). 
A magyalok 

nemzetségének másik, 
viszonylag ritkán 

ültetett képviselője 
a különleges levélalakú 
szecsuáni, más néven 

kínai magyal, 
melynek szép, 

idősebb példányai 
díszlenek 

a Budai Arborétumban, 
a K épület nyugati falának 

védelmében.

November–decemberi számunk megfejtése: Gyenes István: Karácsonyfa 
A felajánlott könyveket Junger László tatabányai; Vojtkovszky Györgyi salgótarjáni 
és Szántó Mária gyulai rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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