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A z őszi kert már kevésbé árasztja azt 
az édes,  mindent  átható illatot,  amit  
nyáron  megszoktunk.  Ilyenkor  az  

illatok visszafogottak, harsány nyári szere-
püket a színek veszik át. A korábban zöld 
lomblevelek olyan új, tüzes ruhába öltöz-
nek  egyik  pillanatról  a  másikra,  hogy  alig  
tudunk a látvánnyal betelni. De azért hol fi-
noman, hol erősebben ott vannak még az 
őszbe átlépő nyári illatok is.
A kék sudárzsálya (Perovskia atriplicifolia-
fajták)  inkább  aromás,  mint  hagyományos  
értelemben  illatos  ajakos  virágokat  hoz.  
Egyedi illata csak egészen közelről, az 
ezüstös színű leveleket és a kék virágokat 
kissé megdörzsölve érezhető. Az illat és az 
égkék szín a nyárból az őszbe vezeti a kert-
látogató embert és állatot egyaránt, hiszen 

a növény virágai augusztustól szeptember 
végéig  nyílnak.  Napot  és  meleget  kedvel,  
díszfüvek, színes évelők szép társa. Jó szá-
razságtűrő, kevés öntözést igényel.
Az illatos barátcserje (Vitex agnus-castus) 
már júliusban kinyitja első liláskék füzérvi-
rágzatait,  melyeknek  illatát  egészen  októ-
ber elejéig élvezhetjük. Mediterrán erede-
tének köszönhetően meleg, napos helyen 
szép, jó szárazságtűrő növény. Hideg tele-
ken visszafagyhatnak a hajtásai, de tőről 
rendszeresen megújul. Ültessük cserjecso-
portokba, de színes virágú évelők mögött is 
szép hátteret ad vegyes sövényként. Lep-
kék és méhek kedvence. Levelei is aromás 
illatúak, bogyótermésének hatóanyagai pe-
dig hormonkiegyensúlyozó hatásúak, ezért 
gyógyászati alapanyag.

Ánizsillatot hoz az őszi kertbe az aromás 
őszirózsa  (Symphyotrichum/Aster oblongi-
folius-fajták) a ragyogó kék napsugaras vi-
rágaival.  Az  illat  kiáradásához  meg  kell  
dörzsölni a leveleket és a szirmokat. na-
pos, védett helyen szép, alig ötven centi-
méteres  bokrot  nevel.  Az  Amerikai  Egye-
sült Államok középső és keleti száraz pré-
riiről és sziklás talajú területeiről került 
Európába.
Az ősz jellegzetes, közismert virágos növé-
nyei a krizantémok (Chrysanthemum-fajok 
és -fajták). Az ősszel nyíló fajoknak csak-
nem ötezer fajtája létezik. Görög eredetű 
nevük jelentése „aranyvirág”. Kínából és Ja-
pánból érkeztek Európába még a tizennyol-
cadik század végén; ma már sok szép szín-
árnyalatban megtalálhatóak egyszerű, fé-

Hűvös éjszakák és egyre hűvösebb nappalok, köd és pára. Megérkezett az ősz. 
A talaj még tartja kicsit a nyár melegét, de a levegő illatában már ott az elmúlás, 

a természet örök körforgásának következő állomása. 
De mielőtt ez bekövetkezik, részünk lehet a színek, illatok és néha a meleg utolsó fellobbanásában.

Az ősz illatai



KErtEt ÉpítÜnK

7

lig telt és telt virágú fajtáik. A virágaik le-
hetnek pompon-, margaréta-, dáliaalakúak, 
vagy a szellőrózsára hasonlítók. A tél hide-
ge előtt az utolsók között nyílnak. A kegye-
let  virágai  lettek  sok  európai  országban,  
mert a mindenszentek ünnepe és a halottak 
napja időpontjának közelében bontják szir-
maikat. Az évelő krizantém virágzásának 
feltétele a napi 13-14 órás sötétség, ezért ez 
a kései virágpompa. több fajtájának szirma 
és levele ehető, ízük kesernyés, csípős, fa-
nyar. A növény jellegzetesen erős, átható 
virágillata  nagyon  megosztó.  Van,  aki  sze-
reti,  van,  aki  kerüli,  de  mindenképpen  az  
őszi kert része a krizantém. A mi kertünk-
ből se hiányozzanak, ültessünk fajtáiból. 
Virágzás után csak az elhajló, elnyílt virág-
szárakat vágjuk vissza, a tél erős hidegétől 
vastag mulcsozással óvjuk a töveket. ta-
vasszal, amikor megjelennek az első új haj-
tások, akkor metsszünk erőteljesen.
Egészen a földig kell hajolnunk az erdei 
ciklámen (Cyclamen purpurascens)  virágá-
nak illatáért. Évelő, tőleveles, gumós nö-
vény, bókoló virágai júliustól szeptember 
végéig  nyílnak.  Hazánkban  1982  óta  vé-
dett, ezért csak az illatáért hajoljunk le az 
erdei séták során, sose gyűjtsük a töveit. 
Árnyékos helyen, mészmentes talajban él. A 
gyöktörzsében található hatóanyagok a 
bőrrel érintkezve irritációt okozhatnak, 
ugyanakkor gyógyhatású készítmények 
alapanyaga is.
A növények illatán túl különleges varázsa 
van az őszi levegő illatának is. A hajnalok 
már ködösek, a falevelek lehullnak, a zöld-
ségeskertből lassan minden védett helyre 
kerül. Az érett gyümölcsöket is leszedjük, 
befőzzük vagy tárolóhelyre visszük. A le-
hullott levelekből összeállt avar a több csa-
padéknak is köszönhetően lassan bomlani 
kezd,  így  a  lebontó  mikroorganizmusok,  
apró élőlények munkájának illata bekerül a 
levegőbe. Az egész évben érlelt komposzt 
kész a felhasználásra, a mulcsozásra, a ta-
lajba juttatásra. A termékeny földdé érett 
tápanyagot mi magunk visszük a növények 
tövéhez, hogy a fagyvédelmen túl már a kö-
vetkező év indulásában segítsük kedvence-
inket.
Mindeközben belélegezzük a föld, a bomló 
avar, a nehezedő, párás, néha füsttel keve-
redő levegő mással össze nem téveszthető 
illatát, ahogy az érett szőlő, szilva, csipke-
bogyó és megannyi termés fűszeres illatát 
is élvezhetjük. Ez tehát az ősz, a mindig 
visszatérő, az elmúlást idéző évszak illat-
áradata, mely átvezet bennünket a pihente-
tő télbe, hogy tavasszal újra élettől duzza-
dóan kezdődhessen a természet körforgása. 
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A Kientzler nemesítőcég krizantémújdonsága

’Jade Gloss’ tűzesőfajta’ illatos barátcserje

Kék sudárzsálya

erdei ciklámen


