
12

– Ezen a helyen korábban 
volt már kert tóval, patak-
kal, kezdi a beszélgetést 
Kovács Veronika. Amikor 
két éve átépítettük, beáll-
tam az üres terület köze-

pére, és elkezdtem uta-
kat, lugast, ágyásokat rajzolni. A növények 
véletlenszerűen kerültek a helyükre. Egy-
szerűen kiraktam az évelőket, nem rajzol-
tam le, nem találtam ki előre, mit hova sze-
retnék. Ez volt az új évelőkert kezdete.
• Honnan indult az évelőszeretet?
– 1999 óta rendszeresen járok Angliába, 
ahol vidéken sok, ehhez hasonló kertet 
láttam. Azóta is keresem az új évelőket. 

Az új fajtákat magvetésből próbálom ki, 
most a pillangóvirág (Cosmos) kék-fehér 
és sárga virágú fajtáit rendeltem meg, ta-
valy a mélybordó virágú, ’Chocolate’ volt 
az újdonság, csodák csodájára áttelelt a 
töve. Az óriás verbéna itt mínusz 20 C-fok 
körül elfagy, de addigra már elszórja a 
magjait, és úgy él tovább, bár a tavalyi te-
let a tövei is túlélték. Az ördögszem 
(Scabiosa) bordó-fehér virágú fajtáját is 
szeretem, magról kel, és mínusz öt-nyolc 
fokban még áttelel. Ha valaki rétszerű nö-
vénykiültetést szeretne, annak a küllőrojtot 
(Erigeron) ajánlom, mert egész nyáron 
nyílik, és folyamatosan terjed.

• A teljes kert több részből áll, évelőkertből, 
rózsakertből és a vegyszermentes bio zöld
ségesből. A rózsa volt az első kedvenc?
– Igen, úgy választottam ki a fajtákat, hogy 
ne kelljen őket permetezni. A terület napos, 
ezért olyan növényeket kerestem, amiket 
nem kell locsolni: évelőket, idén pedig már 
dáliákat, egynyárit is ültettem ide. Az óriás 
verbéna (Verbena bonariensis) és az árva-
lányhaj (Stipa) elszórja a magját, én pedig 
hagyom, hogy bárhol kinőjenek. Az évelő-
ket színenként csoportosítottam, van na-
rancsvörös árnyalatú, kék-lila, fehér-szürke 
és rózsaszín sarok.
• A rózsákat is ilyen tudatosan választotta ki?
– Hatvan rózsafajtát ültettem, közülük pél-
dául a ’Leonardo da Vinci’ és az ’Apricola’ 
bebizonyították, hogy ellenállók, de a 
’Rosenfee’ fajtát nem hagytam meg, mert 
érzékeny a betegségekre. A rózsakertben 
nem permetezek, és csak akkor öntözök, 
ha nagyon szükséges. A levéltetvek távol-
tartására sok a levendula, idén nem is jöt-
tek. A puszpángmoly miatt a puszpáng-
sövényeket folyamatosan lecserélem, he-
lyette idén próbaképpen rozmaringot tele-
pítettem. Van már egy nagyra nőtt, szép, 
sötétzöld lombú idősebb példány a kert-
ben, az adta az ötletet.
– A rózsakertben bontott téglából készült 
utakat látok. Mi a tapasztalata, hogy viseli 
a tégla a Balatonkörnyék téli hidegét?
– Az első télen kiderült, hogy melyik tégla 
fagyérzékeny, az felfagyott, a többi meg-
maradt. Eddig csak tíz ment tönkre, azokat 
már nem cserélem. A helyükre növény mag-
vakat szórok, például varjúhájat. A pipacs 
és a kamilla magától jelent meg, volt olyan 
év, amikor a téglák közötti résekből is kinőtt.
• A biozöldséges a család ellátására készült?
– Nem. Azért kezdtem kialakítani, hogy 
lássák, így is lehet zöldségest teremteni. 
Biokertes tanfolyamot is szerveztem, ami 
után évekig keresték a biozöldségeket, 
palántákat.
• Hogyan hatott a környékre ez a minta? 
Többen kezdtek el zöldségfélékkel foglal
kozni otthon?
– Az első évben sok palántát adtunk el, de 
csökken a kereslet. A minta sem ment át, 
kevesen termesztenek zöldségféléket ott-

Évelők, egynyáriak 
és díszfüvek közötti 
kanyargós ösvényen 

vezet az utunk. 
Az ősz színei már 

megjelentek az évelők
 és az őket körülölelő 
cserjék, fák levelein. 

A Négy Évszak 
Kertészeti Áruda

 szomszédságában fekvő 
850 négyzetméteres kert 

a Kertnézőben 
programsorozat részeként 

idén volt először 
látogatható. 

Kialakításakor tudatosan
 törekedtek a könnyű 

fenntarthatóságra. 
A kertész tulajdonos 

kísérletező kedve az első 
növény elültetése óta, 
azaz több mint tíz éve 

töretlen.
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A kert tulajdonosa, 
Kovács Veronika, és fia, Bence

Az évelőkert májusban
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Ősz az évelőkertben

Egynyáriágyás hamvas zsályával (Salvia farinacea) 
és borzas kúpvirággal (Rudbeckia hirta)

A rózsakert öt évvel ezelőtt készült el
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Előtérben a különleges színű 
ökörfarkkóró (Verbascum x hybrida 

’Copper Rose’)

Óriás verbéna (Verbena bonariensis), 
pompás varjúháj (Sedum ‘Matrona’)
és édesburgonya (Ipomoea batata)

Mályvarózsák (Alcea rosea 
’Charter’s Purple’ és ’Charter’s Apriot’)
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hon, inkább megveszik a bolt-
ban. Bala ton szabadi korábban 
arról volt híres, hogy művelték 
a jellemzően hosszú kerteket. 
De már nem is látni zöldsége-
seket.
• Melyik a kedvenc növénye?
– Az angol rózsa. Tavaly a sok 
eső miatt gombabetegségek támadták 
meg őket, de a tapasztalatom szerint nem 
fagyérzékenyek, pedig télre egyiket sem 
takarom, még a magas törzsű fajtákat 
sem. Tavasszal majdnem tőben visszavá-
gom őket, három centiméteres hajtások 
maradnak. Ősszel biohu muszt, március-
ban szárított marhatrágyát szórok ki. Ha 
elég erős a növény, akkor nem ártanak 
neki a betegségek.
• Mennyi időt tölt a kert gondozásával?

– Itt azt próbálom bemutatni, 
hogyan lehet olyan kertet csi-
nálni, ami egész évben szép, 
és mégsem igényel sok mun-
kát. A területen nincs árnyék, és 
figyelem, mi marad meg akkor 
is, ha csak az első évben öntö-
zöm. Sok itt a nyaralókert, min-

denki olyan növényt keres, ami akkor se 
pusztul ki, ha csak hétvégéken kap gon-
dozást. Idén kéthetenként öntöztem, még 
40 C-fokban is, a rózsakertet pedig egyál-
talán nem locsolom. A gyöngykavicsos 
részek alatt agroszövet van, az évelők ta-
laja agroszövet- és faké reg borítást kapott. 
Érdekes, ahogy a fakéregbe elszóródik a 
növények magja, és le is gyökeresedik. Az 
egynyári szarkaláb és az ördögszem így 
kelt ki.

Azt tapasztaltam, hogy ha elkezdem lo-
csolni tavasszal a kertet, akkor nem lehet 
abbahagyni. Ha viszont a növények még 
tavasszal hozzászoknak ahhoz, hogy ke-
vés a vizük és annyival kell beérniük, ak-
kor nyáron sem lesz baj.
• Az idén először nyitotta meg kertjét a lá
togatók előtt. Hogy érezte magát, milye
nek voltak az első tapasztalatok?
– Nagyon izgultam, kik jönnek, hányan le-
szünk, tetszik-e a kert az embereknek. 
Szerintem mindenkinek tetszett, jól érez-
ték magukat a látogatók, sokat is kérdez-
tek. Láttam, hogy nagyon figyeltek arra, 
amit mondtam, csillogott a szemük, és ez 
jó érzés volt.

Megyesi Éva
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Előtérben a különleges színű 
ökörfarkkóró (Verbascum x hybrida 

’Copper Rose’)

A biozöldséges

Levendula (Lavandula angustifolia 
’Hidcote Blue’) és ’Leonardo da Vinci’ 
ágyásrózsa (Meilland, 1993)


