Zöldfelületek

Évelőágyak tervezése
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) a zöld szakma februári
balatonfüredi rendezvényén háromnapos konferenciát szervezett tagjainak.
A kertépítő szakmát legjobban foglalkoztató témákról hallhattak előadásokat a résztvevők.
Nagy érdeklődéssel várták Petra Pelz, a német tájépítész előadását,
aki az évelőalkalmazásban szerzett tapasztalatait osztotta meg.

P

etra Pelz Erfurtban tanult
kertészetet, majd Magde
burgban kezdett dolgozni.
1993-ban hozta létre tervező
irodáját. Nagy hatással volt rá
Wolfgang Oehme (1930–2011),
az Egyesült Államokban élő
német tájépítész, aki évelők,
elsősorban díszfüvek nagy fe
lületeit használta munkáiban.
Petra Pelz ma Németország
azon legismertebb tájépíté
szeinek egyike, akiknek kert
jeiben az évelők és a díszfü
vek a meghatározó növények.
Magán- és közkertjeiben egy
aránt a természetességre tö
rekszik, természetes és mes
terséges anyagok, fények, szí
nek tudatos alkalmazásával
hozza létre hatásos, jellegze
tes hangulatú kertjeit. Közte
rületi munkáit láthatjuk pél

Kevesebb pénzből
A közterületeken nő a termé
szetes évelőkiültetések jelen
tősége a borderágyásokkal
szemben. A tervezők ökológi
ai gondolkodásán kívül a gaz
daságossági kényszer, vagyis a
rendelkezésre álló egyre ke
vesebb pénzösszeg, a magas
fenntartási költségek elkerü
lése eredményezi ezt. Fontos,
hogy a közterületi kiülteté
seknél megfelelő látványt adó,
tartós, gazdaságos megoldá
sok szülessenek, hallottuk az
előadótól. Petra Pelz minden
évben több nemzetközi elő
adást, szakmai napot szervez,
mert az évelőalkalmazások te
rén fontosnak tartja a szak
mai tapasztalatcseréket. Véle
ménye szerint az utóbbi évek
ben mind több olyan esztéti
kailag is értékes kiültetés va
lósult meg, ahol ezek az elvek
érvényesültek.
A 2003-ban Rostockban
megrendezett Nemzetközi Ker
tészeti Kiállítás (Internatio

2013-ban a Nemzetközi
Kertészeti Kiállítás
(Internationale
Gartenausstellung, IGA)
területére 6000
négyzetméteres
évelőkiültetést tervezett
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u Petra Pelz tájépítész

dául Rostockban (IGA, 2003),
Hamburgban (IGS, 2013) és
Ukrajnában (Donbasz Aréna,
2016). Magánkertek tervezé
se mellett többek között Mag
deburg és Koblenz közterüle
ti kiültetésein is dolgozott.
Könyveiben (Füvek a kertben
– Gräser im Garten és a Tá
gasság varázsa – Faszination
Weite) évtizedes tapasztalata
iról, személyes élményeiről ír.
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Az észak-németországi
Hamburg 2013-ban adott
otthont a Nemzetközi
Kertészeti Shownak
(Internationale
Gartenschau, IGS), aminek
évelőkiültetéseit Petra Pelz
tervezte

nale Gartenausstellung, IGA)
területén Petra Pelz által ter
vezett 6000 négyzetméteres
évelőkiültetésről is láthat
tunk fotókat. Németország
160 éves tapasztalattal ren
delkezik a kertészeti kiállítá
sok rendezése terén. A kerté
szeti szakma nagy seregszem
léjén addig kihasználatlan,
elhanyagolt területeket fej
lesztenek, vagy újítanak föl.
A kiállítás nagyszerű eszköz
az adott térség fejlesztéséhez,
hallottuk a szakembertől. Ros
tockban egy korábban mo
csaras területet választottak
ki az IGA számára. A tervező
nő, hogy elmossa a határokat
a természetes és a tervezett
területek között, sok díszfü
vet használt a kiültetésekben.
Az évelőkiültetésnél nyolc
centiméter vastag kavics
mulcsba lépőköveket helye
zett el. A jellemzően nagy
évelőfelületek közé 80 centi
méter széles ösvényeket ter
vezett, hogy azon is sétálhas
sanak a látogatók, és a fenn
tartás is elvégezhető legyen.

A közterületeken nő
a természetes
évelőkiültetések
jelentősége.
Tervezései során mindig
igyekszik az adott táj jellegze
tességeit megidéző hangula
tot, formát kialakítani. Így
például 2011-ben Koblenz
ben egy régi katonai gyakor
lótér átépítése során lándzsa
alakú leveleket nevelő éve
lőkkel dolgozott (pl. Vero
nica, Salvia, Calamagrostis,
Verbena bonariensis). Az uk
rajnai Donyeckben 2016-ban
átadott Donbasz Aréna kör
nyékén tízezer négyzetméte
res évelőágyásokat hozott
létre, ott sárgán, fehéren és
narancsszínben, a helyi focicsapat színeiben virágzó
évelőfajtákra volt szükség.
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Részlet az erfurti
szabadidőpark, az Egapark
(Erfurter Garten- und
Freizeitpark) évelőfelületeiből

Hatvanezer, nagyméretű éve
lőt ültettek ki. A növényzet
gyorsan zárult, ami csökken
tette a fenntartási munkát.

Nem aprózza el
Petra Pelz a tervezési folya
mat első lépéseként az ágyá
sok vonalát, alakját találja ki,
majd ezt követően határozza
meg az ültetendő fajtákat. Ez
segíti abban, hogy ne aprózza
el a tervezési területet. Általá
ban természetes hatású évelőkiültetéseket alkot, törekszik
arra, hogy egy-egy fajta nagy
felületen díszítsen. Nagy
vonalú kiültetésekbe gyakran
tervezi azonos évelőfaj több
fajtáját, vagy ugyanazon nem
zetségbe tartozó fajokat.
Betegségellenálló, jó rege
nerálódó képességű, gyors
tavaszi kihajtású, hosszú éle
tű és virágzási idejű fajtákat
alkalmaz, melyeknek a lom
bozata is mutatós. Külön ér
ték a szép őszi lombszín. Fi
gyelni kell a napos és az ár
nyékos részek egységességé
re, mondta, és fontos, hogy a
tervező a növénykiültetések
nél is jelen legyen.
Az a szerencsés, ha a növé
nyek rövid idő alatt takarják
a területet, úgy elenyésző a
gyomosodás, kevés fenntar
tási munkával megőrizhető a
kiültetés szépsége. Vannak

nyolc éve készült kiültetései,
melyekben a fajták nagyjából
ugyanazon területen élnek,
mint az első években. Ehhez
arra is szükség volt, hogy a
fajtáknak nagyjából azonos le
gyen a konkurenciatűrésük,
azaz egyik se nyomja el a má
sikat.

Több nézőpont
Tavaszi és nyári összeállításo
kat is kialakít, amiket több
helyen megismétel, hogy rit
must adjon a kiültetéseknek.
Több nézőpontra figyel a tár
sítások tervezésénél. Szerin
te fontos, hogy legyenek idő
szaki virágzások, egy-egy év
szakban kiemelkedő, figye
lemfölkeltő részek. A fajtavá
lasztással arra is törekszik,
hogy öntözőrendszer nélkül
is fenntartható legyen, bár
megjegyezte, hogy a telepí
tést követő első évben az
évelőfajtáknak az igényeik
nek megfelelő vízellátásra,
öntözésre van szükségük.
Nagy kihívásnak tekinti az
évelők és egynyáriak együt
tes alkalmazását. Természe
tes hatású évelőkkel dolgo
zik, amiktől jelentősen eltér
az egynyári növények habi
tusa. A két csoport egységét
kell megteremteni.
Figyel arra, hogy nagyobb
területen örökzöldek is legye

nek az évelők között. Nyáron
az évelők uralják a területet,
télen az örökzöldek adnak
színeket. A télen is szép ágyá
sokban a tavaszi hagymások
nyílását követően vágja vissza
az évelőket. Erősen tarackoló
évelőfajtákat csak olyankor
használ, amikor elegendő a
hely azok terjedéséhez.
Magas évelőkből 4-5, az
alacsonyakból 5-6 tövet ter
vez négyzetméterenként. Ki
ültetéskor fél és egy literes
konténeres évelőkkel dol
gozik. Gyakran használ ka
vicsmulcsot, ami a telepítést követő első évben na
gyon jól elnyomja a gyomo
kat. Emellett gőzölt kéreg
ből és komposztból álló
mulcsot is láthatunk a virág
ágyaiban.
Fontosnak tartja a faisko
lákkal való kapcsolattartást és
együttműködést, azt javasol
ja, legyen párbeszéd a tapasz
talatokról. Rendszeresen vesz
részt szakmai utakon, folya
matosan keresi az új évelőfaj
tákat. A kerttervek részeként
gyakran készít leírást a faj
tákról, gondozásukról. Igyek
szik nyomon követni a kiül
tetéseket. A megfelelő minő
ségű évelőfenntartás alapja a
gondozást végzők megfelelő
szakmai hozzáértése, jegyez
te meg Petra Pelz.
Megyesi Éva
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