
A kert mint élettérA kert mint élettér

Manapság a kertek társadalmi, szociális és 
ökológiai szerepet töltenek be, valamint 
a városok klímájának alakulása szem-
pontjából jelentős feladatot látnak el. 
A termesztett kultúrnövényfajok és -fajták 
páratlan sokféleséget mutatnak.

A kertek reneszánsza

Éppen most, a mélyreható gazdasági, 
szociális és demográfiai folyamatok idején 
a kertek ismét reneszánszukat élik: Visz-
szavonulásra és társasági összejövetelekre, 
pihenésre és aktív életre egyaránt alkal-
masak. A kertben eltölthetjük a családdal 
a szabadságunkat, ráadásul még egészséges 
gyümölcsöt, zöldséget is termeszthetünk és 
fogyaszthatunk benne! A kert egyre gyor-
suló élettempójú társadalmunkban a szük-
ségszerű lassítás helyszíne. Itt szabad teret 
engedhetünk az ötleteinknek, hiszen semmi 
sem akadályozza, hogy kibontakozzunk. 
A színek, a formák, az illatok, a fény és az 
árnyék hatására végre fellélegzik az irodá-
ban töltött hétköznapok virtuális világához 
szokott lélek. A kézzelfogható, érzékelhető 
élmények, pl. megfogni a nedves földet, vagy 
mezítláb menni a füvön, kiszabadítanak 
a korlátozó öltözködési szokások és a rövid-
látó életszabályok rabságából.
A kerti élet és munka elégedettséggel tölti 
el a stresszben élő embereket, valamint 

Pihenés egy hajszolt nap után, játék, tombolás és mozgás, önfeledt ünneplés 
a családdal és a barátokkal, a természetet mindennap testközelben átélni, vala-
mint egészséges, friss gyümölcsöket és zöldségeket szüretelni – ezt és még sok 
mindent mást nyújthat nekünk a kert. Manapság sokan vágyódnak egy ilyen 
földi Paradicsom után, ahol végre elengedhetik magukat és jól érezhetik magu-
kat. Még a legparányibb helyen is csillapítható ez a sóvárgás.

Az érintéstől való félelem a tapasztalat hiánya miatt alakul 
ki – a televízióban a víz nem nedves és a tűz nem forró. Csak 
a természetben való játék során teremtődhet meg a bizalom.
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A kert mint élettérA kert mint élettér

A pipacs egyéves, napfénykedvelő növény. Virágjai a beporzás szempontjából optimális felépítésűek:  
csillag formájú bibéje a magházzal együtt ideális leszállóhelyet biztosít a rovarok számára.

lehetőséget nyújt tevékenykedésre a sza-
badban. Ahogy már Johann Wolfgang von 
Goethe is megírta: „Az egész természet egy 
melódia, melyben mély harmónia rejtőzik.”
Van annál szebb, mint amikor reggel 
a kertben élvezhetjük az első melengető 
napsugarakat – lehetőleg egy csésze saját 
magunk termesztette borsmentából vagy 
citromfűből készült tea mellett? Amikor 
reggel körbejárjuk a kertünket és érezzük 
a növényeinkből áradó erőt és nyugalmat? 
Közben itt-ott kihúzhatunk egy-egy gyo-
mot, máshol megsimogathatjuk a kezünkkel 
a földet, amott pedig egy kicsit locsolhatunk 

– így megerősödve már nyugodtan várhatjuk 
az új napot. Az élet a kertben, a természet-
ben és a természettel, méghozzá minden 
napszakban és évszakban, több értelmet ad 
a létünknek. Vetni, földet művelni, gondozni 
a kertet, gyümölcsöt és zöldséget szedni, 
a termést elrakni és befőzni, fákat, bokrokat 
ültetni és metszeni, és mindig újra meg újra 
puszta kézzel érezni a meleg kerti földet 
– ez az igazi! És a téli hidegben a házilag 
készített lekvár, ivólé vagy aszalt gyümölcs 
emlékeztet majd minket a nyári melengető 
napsugarakra. Ami már előre kedvet ébreszt 
a következő évhez – a kerti élethez.
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Természet a kertben

A kertek valódi életörömöt jelentenek a ter-
mészet közepén. Nem csak pihenőhelyül és 
táplálékforrásként szolgálnak, hanem vissza-
vonulási lehetőséget is kínálnak számos hazai 
állat- és növényfaj számára. A természetközeli 
gazdálkodás folyamatosan tekintettel van 
a kert összes alkotóelemére. Ebben az életkö-
zösségben mindenki jól érzi magát: a növé-
nyek, az állatok és az emberek is!
A valóság azonban olykor másképp néz ki: 
a hosszú évek óta folyó vizsgálatokból ismert, 
hogy a kertek földje gyakran túltáplált, pl. túl 
sok foszfort és káliumot tartalmaz. Ráadásul 
tudatlanságból számos növényvédő szert 
nem az előírásoknak megfelelően alkalmaz-
nak, így azok szennyezik a talajt, a levegőt 
és a vizet. A kertek összterületét nézve 
tehát a trágyázás és a növényvédelem során 
elkövetett sok kis egyéni hiba hatványozó-
dik, és negatív hatást fejt ki a környezetre. 
A természetszerető kerttulajdonosok közül 

sokakat elbizonytalanít az egyre fokozódó 
környezetszennyezés, és aggasztják őket az 
ebből eredő egészségügyi problémák, ezért 
nagy érdeklődéssel fordulnak az alternatív 
termesztési módszerek és koncepciók felé, 
melyek segítségével ismét visszahozhatják 
a természetet a kertekbe, oda, ahová az tulaj-
donképpen való. 
Ebben a könyvben 35 ötletet találhat ahhoz, 
hogy konkrétan mivel tehetné még termé-
szetesebbé a saját kertjét. Ezek a javaslatok 
külön lépésenként szerepelnek, így min-
denki maga döntheti el, melyiket akarja és 
tudja könnyedén megvalósítani a kertjében 
(vagy mit valósított már meg?), és melyiket 
szeretné ebben vagy a következő évben 
kipróbálni.

Sokszínű életterek
Nem kell attól félnünk, hogy a kertünk össze-
vissza és rendetlen lesz, ha ajtót nyitunk 
a természetnek. A nagyobb természetesség-
nek ugyanis bármilyen kertben helye van, 

A vegyes kultúrák nem csak puszta élvezetet nyújtanak a szem és a száj számára, de a talaj egészségét is meg-
óvják, valamint sok állat számára biztosítanak életteret.
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még a szigorú szabályok szerint kialakított 
japán vagy zen stílusú kertekben is (lásd 
60. oldal). A természetes kertek sokszínű, 
fenntartható és élményekben gazdag világot 
hoznak létre. Ha sokféle, változatos élette-
ret teremtünk bokrokkal és fákkal, csobogó 
vizekkel és hazai gyümölcsökkel, akkor gaz-
dag állatvilág lesz a jutalmunk – és gyakran 
izgalmas élményeknek lehetünk részesei.
A folyóiratokban ismét egyre nagyobb szám-
ban megjelenő, a régi paraszt- és kolostor-
kertekből származó hagyományok fontos 
ötletekkel és alternatív elgondolásokkal szol-
gálhatnak számunkra. Ez azonban korántsem 
jelenti azt, hogy mindenben visszatérünk 
a régi, bevált tudáshoz. Manapság rengeteg 
speciális termék van forgalomban, melyek 
egyszerűbbé teszik a környezettudatos 
kertészkedést. A kertkultúrában úgy érhetjük 
el az emberek, a növények és az állatok javát 
szolgáló nagyobb fokú természetességet, 
ha elővigyázatosan és fenntartható módon 
bánunk a természetes erőforrásokkal és 
a környezettel.

Természetesebb – 
minőségromlás nélkül!

A természetes kerteknek nem kell gondozat-
lannak lenniük, vagy a szomszédokat a kiné-

A napi 30 perc következetesen elvégzett kerti munka helyettesíti a fitnesztermet, sőt gyakran még az orvost is.

zetükkel, esetleg a „gyommagok” terjesztésé-
vel bosszantaniuk. Egyáltalán nincs közük az 
összevisszasághoz vagy a vadonhoz. Éppen 
ellenkezőleg: ennek a kertészkedésnek maga 
a természet a nagy példaképe.

Fenntartható kertészkedés
A természet egyik fontos hajtóereje az egész 
Földön a körforgásos gazdálkodás. Csak 
hogy néhány példát említsünk, ilyen a táp-
anyag- és a vízkörforgás. Akárcsak a termé-
szetben, a természetes kertekben is léteznek 
zárt körforgású rendszerek. Gyakorlatilag 
ez azt jelenti, hogy a kert saját erőforrásai, 
pl. a termések betakarítása után visszama-
radt növényi részek és a levelek ott helyben 
komposztálódnak, javítják a talajt, és táp-

A természetközeli kertészkedés 
3 legfontosabb szempontja:
 › Erős, ellenálló fajtákat válasszunk, és inkább növényerő-
sítő szerekkel helyettesítsük a szintetikus növényvédő 
szereket.

 › A természetes kertben mondjuk le a tőzegről.
 › Az ásványi trágyák alkalmazása helyett a saját kertünk 
komposztját használjuk a növények táplálására és a talaj 
javítására.

Se többet, se kevesebbet!
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anyagként ismét a növények rendelkezésére 
állnak. Ezáltal hosszútávon és fenntartható 
módon segítik elő a talaj termékenységét és 
a biológiai aktivitást. További trágyázásra, 
tehát könnyen oldódó ásványi trágyák hasz-
nálatára már nincs szükség. Ezt a spórolást 
a pénztárcánkon is megérezzük.
A természetes módon lezajló folyamatokat, 
mint pl. a mineralizációt vagy a komposz-
tálódást kertészeti eljárásokkal segíthetjük 
elő, azonban ezeket is csak a legszüksége-
sebbre korlátozzuk. Ha természetes kertté 
szeretnénk átalakítani a kertünket, némi 
türelemre és jó megfigyelőképességre lesz 
szükségünk, hogy megérthessük a ter-
mészet nyelvét. Így pl. a túl sok hosszú 
hajtás (vízhajtás) az almafán a túlzott 
mértékű nitrogéntrágyázás és a nem 
megfelelő metszés jele lehet. A szélükön 
megbarnuló levelek rendszertelen víz- és 
tápanyagellátási problémákról árulkodnak, 
míg a levelek kivilágosodása és elszíne-
ződése lehetséges talajtömörödést vagy 
kedvezőtlen pH-értéket jelez. A kertben 
nem létezik rossz és jó. Mindennek megvan 
a maga értelme, még a kellemetlen levéltet-
veknek is, melyek a monokultúrák jellemzői, 

vagy a lisztharmatnak, mely azt jelzi, hogy 
nem a termőhelynek megfelelő növény 
került kiválasztásra. Ha rááll az agyunk erre 
a gondolkodásra, rengeteg kerti munka 
feleslegessé válik: amennyiben a gyomnövé-
nyeket nektárt adó vadvirágoknak tekint-
jük, melyeket szívesen látunk a kertben, 
máris több órányi gyomlálást spóroltunk 
meg magunknak. Ehelyett szép nyugodtan 
figyelhetjük a nektárgyűjtögetők munkáját.

A természet egyszerű

Mindig újra meg újra lenyűgözi az embert, 
hogy milyen egyszerűen is működik a ter-
mészet. Figyeljünk meg egyszer egy egész 
éven át egy nyílt mezőn álló nagy cseresz-
nyefát: tavasszal látszólag élettelen ágain 
csodálatos módon levelek és virágok bújnak 
ki. Nyáron sűrű a lombja, és piros, édes 
gyümölcsök csüngnek rajta, ősszel pedig 
lehullajtja a leveleit, miután még egyszer 
színes kavalkádot varázsolt belőlük. Azután 
a cseresznyefa számos hónapon át csu-
paszon és fedetlenül áll a rövid nappalos, 
hideg időben. A lehullott levelek eközben 2 

Összegyűjtött kincsek: a régi locsolókannák és vödrök nem csak remekül mutatnak, 
hanem hasznos segítőtársak is a főzetek és trágyalevek alkalmazásakor.
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