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Kertépítés

A folyamatosan virágzó, de 
nem egységes virágfelü-

letű kiültetésben a növény-
zet lombja is jól érvényesül. 
Az állomány teljesen takarja 
a talajt, így olyan növényfa-
jok is megélnek benne, me-
lyek más virágágyakból hiá-
nyoznak. Dinamikus fajta-
mozgás jellemzi, vagyis egye-
sek helye és területi nagysá-
ga idővel változhat – foglalta 
össze Vincze Attila tájépí-
tész. Mint elmondta, ez a ki-
alakítás a növényfajok és faj-
ták megújuló képességét is 
figyelembe veszi. A kiültetés-
ben fontos szerep jut a téli és 
a késő őszi képnek, akkor 
megjelennek a termések az 
elszáradt levelek mellett. Ezt 
a látványt a megrendelővel 
egyeztetni kell.

Fajtaismeret kell 

A természetközeli virágágya-
kat kora tavaszra, május–jú-
niusra és augusztus–októbe-
ri állapotra tervezik. Ezek fenn-
tartásához fontos a fajták is-
merete. A növényágyásokban 
a cserjék közül a talajtakarók 
és az alacsony rózsák az állo-
mány-, a félcserjék a vázalko-
tók, a Clematis integrifolia 
fajtái pedig a színezők. A Cle
matis integrifolia nem szere-
ti a bolygatást, folyamatos ta-
karást igényel. A rózsákat ve-
gyítsük az évelők közé, Paeo
nia-fajtákat ne ültessünk az 
ágyá sok szélére, mert nem sze-
retik a fűnyíró okozta sérülé-
seket, javasolta az előadó. 
Amíg az extenzív, nem öntö-
zött természetközeli virág-
ágyásokban a fűfélék a meg-
határozók, addig az intenzív, 
öntözött ágyásokban a fűfé-
lék aránya alacsony, akár el is 
hagyhatók. Az intenzív gon-
dozású állományból a magas 

gyomokat a fenntartási mun-
kák során el kell távolítani.

Intenzív kiültetésekben az 
állományalkotó évelők közül 
jól mutatnak együtt az Agas
tache, a Monarda és az Echi
na cea. Az Echinacea-fajták 
jelentős része egy-két év alatt 
eltűnhet, ezt megelőzendő az 
E. pallida faj ültetése java-
solt. A Veronicastrum szép 
hátteret ad a kiültetésekhez. 
A Knautia, az Achillea és a 
magról vetett Galium muta-
tós együttes, ahogy a Knau
tia, a Cirsium és a magról ve-
tett Galium csoportja is.

A kitöltő, lazító növények 
a kiültetések fontos részei, 
állandó takarást és finom, la-
zító hullámzást adnak. Jó pél-
da erre a Knautia és a Gyp
sophila, valamint a Salvia azu
rea és a Verbena bonariensis 
együttese. Jó összeállítás a 
Digitalis, a Liatris és a Phlox 
a lazító hatású Verbena bo na 
ri ensis-szel, vagy az Iris és a 
Lupinus a lazító Amsoniával.

Szakítunk  
a hagyományokkal

Az évelők téli díszei, a termé-
sek és az elszáradt virágok mi-
att megváltozhat a kertfenn-
tartás. Szakíthatunk azzal a 
hagyománnyal, hogy az évelő-
ágyásokat télre visszavágjuk, 
lecsupaszítjuk, mert úgy gon-
doljuk, hogy ez jelenti a rend-
betételt, emelte ki az előadó.

A természetközeli kiülteté-
sek kora tavaszi hangulatát és 
színeit a fényigényes tavaszi 
virágzású hagymások adják. 
Számukra az életteret az je-
lenti, ha visszavágjuk a fél-
cserjéket és az évelőket, így 
napfényhez jutnak. Ha dísz-
hagymákat és szubmediter-
rán hagymásokat is ültetünk, 
azok májustól októberig szí-

nesítenek. A kora tavaszi vi-
rágzású hagymásokból nyolc-
vanat ültessünk négyzetméte-
renként, a tavaszi, nyári és 
őszi hagymásokból tizenket-
tőt. Vincze Attila negyven-öt-
ven Allium-fajtát próbált ki ki-
ültetésekben, így elérte, hogy 
az utolsó virágzás halottak 
napjáig kitolódott. Az Ere mu
rus-fajták sok csapadék, pan-
gó víz esetén kifagynak. A vi-
rágos gyep hagymása a Col
chicum. Ha telepítünk belőle, 
akkor a gyepet július 15-ig ne 
nyírjuk. Vannak nem védett, 
honos és védett Alliumfajok. 
Nem védett, honos az A. 
vineale, amely gyepbe is ül-
tethető, az A. scorodoprasum 
ssp. waldsteinii szép, laza fejű 
hagyma, az A. atroviolaceum 
lila fejű és lila szárú, az A. 
atropurpureum virágai sötét-
lilák, csillagosak, az A. an gu
losum és az A. montanum hal-
ványlila, snidlingszerű, az A. 
oleraceum halványzöldes bor-
dó színű, kócos hatású, az A. 
flavum sárga, alacsony növény.

A magról vetett évelők 
szerepe a térkitöltés, a talaj-

Mint a természetben
A zöldszakma – hat szakmai szervezet – közös bükfürdői konferenciáján 
a Magyar Tájépítészek Szövetsége első alkalommal vett részt. 
Az ő szervezésükben hangzott el az itt idézett két előadás, mindkettő a  
természetközeli növényalkalmazás témáját járta körül.

Vincze Attila az árnyéki, 
félárnyéki évelőkiülteté-
sekről szólva elmondta, 
hogy a növények ott ke-
vésbé alkotnak dinamikus 
egységet a fénykonkuren-
cia miatt. A helytelen fenn-
tartási munka a növény-
együttesek ellensége lehet, 
a kapálással okozott boly-
gatás a növények pusztu-
lását okozhatja, de a lomb-
bal történő téli talajtaka-
rás, vagy tavaszi leszedé-
sének elmaradása is. Az 
állományalkotó alapnövé-
nyek (például a páfrányok 
vagy cserjék) közé színt 
adó évelők is kerüljenek. 
Az árnyéki ágyások kulcsa 
az Astrantia. Szép össze-
ültetés a Paeonia, Astran
tia, Lamium és Gera ni
um együttese, valamint az 
Alchemilla és a Geranium 
párosa. Vázalkotónak és 
szegélynek jó a Kiren
geshoma palmata. A páf-
rányok is vázalkotók, ül-
tessünk melléjük például 
Primulákat.

Árnyéki, 
félárnyéki

u A természetközeli 
kiültetéseket magvetéssel 
vagy virágszőnyeg 
telepítésével alakítja ki 
a Pictorial Meadows cég
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takarás, a talajvédelem, a vi-
rágzás kiegészítése és a fő vi-
rágok kiemelése. Vincze Atti-
la és munkatársai 36 magve-
tési kísérletet állítottak be 
magyar szaporítóanyaggal. A 
kísérletben szerepelt példá-
ul az Achillea millefolium, az 
Anthemis tinctoria, a Cen

tau rea cyanus, a Chrysan
the mum leucanthemum, a 
Consolida regalis, a Lathyrus 
tuberosus mix, a Linum pe
ren ne, a Matricaria inodora, 
a Melandrium album, a Ni
gella arvensis, a Salvia ne
mo rosa, a Salvia sclarea és a 
Silene vulgaris.

Vincze Attila szerint a ter-
mészetközeli virágágyások-
kal a környező táj jellegzetes, 
látványos virágait hozhatjuk 
a kertekbe. Ezek a kiülteté-
sek dinamikusan változók. A 
fenntartás során figyelni kell 
arra, hogy ne tűnjenek el fa-
jok, a vázalkotók pedig a he-
lyükön maradjanak. Az erő-
szakosabban terjedőket visz-
sza kell szorítani, hogy ne 
uralják el a területet.

Új megközelítés

Sue France, az angliai Pic -
torial Meadows munkatársa 
a Magyar Tájépítész Szövet-
ség meghívására az Új meg-
közelítések a városi ter mé-
szetkö ze li növénykiültetések-
hez címmel sokéves tapasz-
talatait osztotta meg a hallga-
tósággal.

A természetközeli növény-
kiültetéseket a rétek, mezők 
sokszínűsége, a száz-százötven 
növény együttese ihlette, 
mondta az előadó. Ezek a ki-
ültetések júniusban szépek, 
szeptemberben azonban már 
kevésbé. Munkatársaival az 
eredeti, bolygatatlan tájak ki-
alakulását tanulmányozták, és 
azt vizsgálták, hogyan lehetne 
azokat mesterségesen létre-
hozni a városi környezetben, 
a természetitől eltérő talajban. 
Lényeges volt, hogy olcsó 
megoldás szülessen, amely-
nek megvalósítását, fenntar-
tását tanítani lehet, és figyelni 
a lakosság visszajelzésére.

Tízéves kutatómunkájuk 
eredményeképpen London 
egyik külső kerületében úgy 
alakítottak ki egy tájegysé-
get, mintha virágos mező 
lenne. A növények többsége 

egynyári növény volt, a terü-
let egy részén pedig évelő-
ágyakat is ültettek. A színe-
ket tudatosan, időzített virág-
zással tervezték, vetés után 
hat héttel már nyíltak a növé-
nyek. Az emberek megszeret-
ték a látványt, és az is kide-
rült, hogy fontosak számukra 
a színek.

Sue France Anglia északi 
részén azon dolgozik, hogy vi-
rágokat csempésszen az em-
berek életébe. Kiültetései-
ben évelőket és egynyáriakat 
együtt tervez, sokéves tapasz-
talatai alapján azonban a kiül-
tetésekben fokozatosan nö-
velte az évelők arányát, példá-
ul a körforgalmakban is. Cé-
gük egyik legnagyobb mun-
kája ötven hektár nagyságú 
volt. Kísérletképpen közleke-
dési utak szélét is bevetették 
virágokkal, ami olyan sikeres 
volt, hogy ma már autópályák 
mentén is bevezetik ezt a 
megoldást. Költségcsökken-
tés miatt is előnyös ez a kiül-
tetés, mert évenként csak 
egyszer kell nyírni. Az egyik 
önkormányzat például nyolc 
kilométer hosszan virágokkal 
vetette be az autópálya mel-
letti sávot. Az emberek sok-
szor azt gondolják, hogy ter-
mészetes mezők.

A természetközeli kiülteté-
sek jól illeszkednek a parkok 
környezetébe, bár Angliában 
hosszú idő kellett, mire ott 
meghonosodtak. Magánembe-
rek is érdeklődnek iránta, a 
házikertekben jól működik. Kö-
vetni kell a szakemberek irány-
mutatásait, különben nem 
lesz olyan szép a látvány, mint 
lehetne, hívta föl a figyelmet 
az előadó. A téli látvány is ré-
sze a tervezésnek, a kiültetés 
ugyanis a táj meghatározó 
eleme lehet, ahol valóban év-
szakonként változik a látvány.

Angliában elég korláto-
zott a flóra összetétele, ezért 
sok virágot hoznak be példá-
ul Észak-Amerikából és más 
országokból. Amerikából a 
pré rinövényeket szeretnék át-

Mint a természetben

A környező táj 
jellegzetes, 
látványos 
virágait 

hozhatjuk 
a kertekbe.

uv A Trentham park magvetéssel létrehozott 
tóparti növényállománya tavasszal és ősszel

u A londoni Olimpiai Park természetközeli 
növénykiültetése magvetéssel készült
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hozni. A növények azonban 
más körülmények között más-
ként viselkednek, ezzel fog-
lalkozni kell. Fontos az orszá-
gok közötti tapasztalatcsere 
és együttműködés, ennek ke-
retében például Spanyolor-
szágban több száz hektáron 
végeznek kutatásokat, Angli-
ában is mind szárazabb ugyan-
is az éghajlat és emelkedik a 
hőmérséklet is.

Lépésről lépésre

Az egynyáriakból álló ter mé-
szetközeli kiültetések veté-
sét teljesen gyommentes te-
rületen kezdjük, vagyis első 
lépés a gyomirtás. Ezután kö-
vetkezik a talajlazítás, majd 
négyzetméterenként két-há-
rom gramm mennyiséggel 
vethetjük a magokat. Fűmag-
vetőgép erre nem használha-
tó, mert itt a magvak külön-
böző méretűek. A vetést kö-
veti a magok behengerlése. 
Az elvirágzás, termésérés és 
a tő visszaszáradása után az 

állományt visszavágjuk, ezzel 
akár januárig is várhatunk. 
Tavasszal azután kezdődik 
elölről a folyamat.

Az évelők alkotta növény-
együttesekben két-háromszáz 
évelőfajta is szerepelhet, mind-
egyik más és más tulajdonsá-
gú. Elegendő időt kell szánni 
a tervezésre és az előkészítés-
re. Az első és legfontosabb 
munka itt is a terület megtisz-
títása, a gyomirtás, ami akár 
egy évig is tarthat. Mulcsozás-
ra, talajtakarásra kissé durva 
szemcsés, steril homokot 
használnak, de még így is öt 
százalék körüli a gyomoso-
dás. Az ősz a legjobb időszak a 
vetésre, így a magvak tavasz-
szal csíráznak. Április és júni-
us között öntözni kell. A si-
kertelenség oka általában a 
megfelelő öntözés hiánya, és 
a nem megfelelő gyomirtás. 
Évelőkből 150 magot kell vet-
ni négyzetméterenként. Az 
első évben a növényeket a fe-
lükre vissza kell vágni, hogy a 
gyorsabban növők ne árnyé-

kolják a többieket. Két-három 
év alatt a kiültetés összehan-
golódik, elkezd „működni”. A 
virágzási idény végén vissza 
kell vágni a növényeket, és 
gyommentesíteni a területet. 
A gyommentességet tavasszal 
is ellenőrizni kell.

A virágszőnyeg olyan, mint 
a gyepszőnyeg. Raklapon szál-
lítják, de nem tekercsben,  
hanem téglaként. A telepítés 
előkészítésének munkafázisai 
ugyanazok, mint a gyepsző-
nyegterítés előtt. A virágsző-
nyegben olyan az állománysű-
rűség, hogy kintről érkező nö-
vényeknek nem marad hely 
benne. Az eredeti kiültetés 
változatosságának megőrzése 
érdekében ötévenként java-
solják fölszedni a virágsző-
nyeget.

Előnyösebb ugyanakkor a 
meglevő természetközeli kiül-
tetéseket karbantartani, mint 
mindig újakat létrehozni. 
Sőt, az előadó kiemelte, hogy 
nem szabad az eredetit telje-
sen eltüntetni, fölszámolni.

A magkeverékek jellem-
zően normál talajra készül-
nek, ettől eltérő viszonyok 
között más lesz a végered-
mény. Öt százalékban ma-
gas, tizenöt százalékban kö-
zépmagas és magas növé-
nyeket, a fennmaradó rész-
ben pedig alacsony és közép-
magas évelőket tartalmaznak. 
Ha a talajban sok a tápanyag, 
akkor a vegyes keverékekből 
kiszorulnak az egynyáriak, 
az évelők túl erősek lehet-
nek. Ha megfelelő az előké-
szítés és türelmesek vagyunk, 
akkor az alacsony termőké-
pességű területeken évtize-
dekig szépek a kiültetések. 
Magas termőképességű ta-
lajban a fűfélék hat hónap 
alatt kiszoríthatják a többi 
növényt. Fontos, hogy az éve-
lőkeverékekben ne legyenek 
természetes fűfélék, csak dísz-
fü vek. A gyártmányokat ér-
demes ellenőrizni, tesztelni, 
illetve csíráztatási kísérletet 
végezni.

Megyesi Éva


