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A vegyes hasznosítású kertet nézve 
úgy tűnhet, mintha abban véletlen-
szerűen kerülnének egymás mellé a 

növényfajok és fajták. A látszólagos rendet-
lenség mögött azonban fontos szabályok 
érvényesülnek, nemcsak az egyes ágyások 
létrehozásakor, hanem azok fenntartása 
során is.

tervezzünk tudatosan
Az együtt élő növényeknek alkalmazkodni-
uk kell a kert éghajlati és talajviszonyaihoz, 
és persze egymáshoz is. Ezért akkor tesszük 
a legjobbat, ha olyan növényeket ültetünk 
egymás mellé, akár dísznövény, akár zöldség-
féle, amelyek ezen igényeknek megfelelnek. 
tehát már akkor, azon a ponton kell a tuda-
tosság a kertészkedésben. Figyelni kell a ta-
lajtípusra, a fényviszonyokra, a várható víz-
ellátásra és arra, hogy a kiválasztott növé-
nyek mennyire jó szomszédjai egymásnak.
Ma már a tudomány is igazolta annak az év-
százados, generációról generációra átadott 
ismeretnek az alapját, hogy miért nem fej-

A természet sokszínű. A növények és az állatok együttélésének mintájára miért ne lehetne
 ugyanilyen sokszínű a kertünk is? A dísznövényeknek, zöldség- és gyümölcsféléknek egyaránt lehet 
benne helyük, de nem elkülönítve, díszkertben, veteményes- és gyümölcsöskertben, hanem együtt, 

egy ágyásban, hogy közösen örvendeztessenek meg bennünket színekkel, illatokkal, ízekkel.

együtt élő nöVényeK
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lődnek egyformán jól bizonyos növények 
egymás társaságában, és melyiket kell a 
másik mellé ültetni ahhoz, hogy mindkettő 
sok termést hozzon, dúsan virágozzon.
ültessük a növényeket kellő távolságra egy-
mástól az egészséges növekedés érdekében, 
ezért időben állapítsuk meg, hogy mekkora 
helyre lesz szükségük, milyen jellegű a nö-
vekedésük, például oszlopos, bokorforma 
vagy talajtakaró. Az egynyáriak nál és a 
zöldségféléknél gondoljuk végig a tenyész-
időszakuk hosszát, mikortól fogyasztható-
ak a leveleik, mikor hoznak termést, mikor 
kell fölszedni őket, vagyis mikor válik a he-
lyük ismét szabaddá. Azzal is érdemes fog-

lalkozni, hogy illik-e a dísznövények virág- 
és levélszíne a melléjük kerülő zöldségfélé-
kéhez. Igyekezzünk a növényeinkre kettős 
hasznosításúként gondolni. Például gondol-
juk át, melyek azok a dísznövények, amiket 
fogyaszthatunk, és melyek azok a zöldség-
félék, melyek szépen díszlenek, és akár 
dísznövényként is gyönyörködhetünk ben-
nük. Mindez legyen része az évenkénti tele-
pítési tervünknek.

jó szomszédok
Az egyes növényfajok gyökerei nem ugyan-
azt a tápanyagot veszik föl a talajból, és kü-

lönbözőket juttatnak is oda vissza. Úgy 
kell tehát egymás mellé telepíteni őket, 
hogy gyökereik egymást segítő hatása lét-
rejöjjön, ne egymás elől vegyék el a táp-
anyagot. A föld felszínén is működnek a se-
gítő tulajdonságok. Például a nagyobb le-
velűek beárnyékolják a talajt, az alattuk 
növő árnyékkedvelőknek ez védelem az 
erős napsütés ellen. A vegyes hasznosítású 
kertekben könnyebben elérhető a teljes ta-
lajfedettség, mert a lassabban növő cserjék 
közötti szabad területek mindig beültethe-
tőek rövid tenyészidejű zöldségfélékkel. 
Ha jól választjuk meg a növényszomszédo-
kat, pontosan ismerjük azok habitusát is, 

Néhány ehető dísznövény
Név Fogyasztható rész
Évelők
Fehér árnyékliliom (Hosta plantaginea) virága
illatos ibolya (Viola odorata) virága
levendula (lavandula angustifolia) virága
Méhbalzsam (Monarda-fajok) virága
rózsa (rosa ssp.) virága
sásliliom (Hemerocallis fulva) virága
tavaszi kankalin (Primula veris) levele és virága
Cserjék
bodza (sambucus nigra) virága és termése
Fanyarka (Amelanchier ovalis) termése
Fekete törpeberkenye (Aronia melanocarpa) termése
gyepűrózsa (rosa canina) termése, a csipkebogyó
Homoktövis (Hippophae rhamnoides) termése
Húsos som (Cornus mas) termése
Közönséges borbolya (berberis vulgaris) termése
Díszfák
díszalma (Malus ’John downie’) termése
Házi berkenye (sorbus domestica) levele és termése
Kétbibés galagonya (Crataegus laevigata) virága, levele, termése
Kislevelű hárs (tilia cordata) virága
Madárberkenye (sorbus aucuparia) virága és termése
nyírfa (betula pendula) levele, törzsének nedve
török mogyoró (Corylus colurna) terméseegyütt élő nöVényeK

Védő VEgyülETEk
A növények levelében, gyökerében és 
gyümölcsében is képződnek olyan védő 
vegyületek, fitoncidok, amelyek a leve-
gőbe, vízbe, talajba jutva elpusztítanak 
baktériumokat, gombákat, vagy kártevő 
rovarokat. Ilyen például a fokhagyma 
allicinje. A fitoncidok nemcsak az azokat 
termelő növényt védik, de annak bizo-
nyos szomszédait is. növekedésserkentő 
és mérgező hatásúak is lehetnek – jó, ha 
ezzel pontosan tisztában vagyunk, mie-
lőtt vegyes ágyások létrehozásába kez-
dünk. 
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akkor azok sem termésükkel, sem növeke-
dési erélyükkel nem korlátozzák majd 
egymást a fejlődésükben. 

munkát takarítunk meg 
A vegyes hasznosítású ágyásokban nyáron 
kevesebb a munka. A talajt a levélzet és a 
sűrűbb beültetésű növényzet takarja, ami 
segít megőrizni a talaj nedvességét. Csök-
ken tehát a kiszáradás veszélye, kevesebb 
az öntözési igény. A takarásnak köszönhe-
tően kevesebb lesz a gyom, ezzel a gyomlá-
lás időigénye is. A jó szomszédok a növény-
védelem terén is segítik egymást, távol 
tartják egymás kártevőit. A szinte állandó 
talajtakarással és azzal, hogy zöldségfélék 

is vannak az évelő cserjék és gyümölcsfák 
között, a talajban maradó gyökerek és az 
avar bomlása kedvező a talajszerkezetre és 
a talaj szerves tápanyagtartalmának ala-
kulására. 

fákat segítő gyógynövények
A gyümölcsfélékre jó hatású, ha a közelük-
ben gyógy- és fűszernövényeket termesz-
tünk. ültessünk a gyümölcsfák tányérjába 
aljnövényzetként tavasszal virágzó évelő-
ket és gyógynövényeket, mert virágaik 
odavonzzák a gyümölcsfákat is beporzó 
méheket. A citromfű, a bársonyvirág, a kö-
römvirág, a borsmenta például a méheken 
kívül más rovarokat, bogarakat is maguk-

hoz csalogatnak, búvóhelyet adva nekik. 
Az alma- és körtefáknak a vashiánypót-
lásban segítő társuk a gyermekláncfű, tá-
mogatja a talaj vastartalmának feltáródá-
sát, így a gyümölcsfák könnyebben fölve-
hetik azt. Fontos, hogy ne hagyjuk virágba 
borulni, különben a szél által szétszórt 
magvakról kikelve a következő években 
ott is megjelenik majd a gyermekláncfű, 
ahol nem szeretnénk. A gyümölcsfák ter-
mészetes segítői még a fehér üröm, ami tá-
vol tartja a ribiszkerozsdát, valamint a cic-
kafark, amely a bogyós gyümölcsűek nö-
vekedését támogatja, és a sarkantyúka, 
amely a levéltetveket gyéríti.

Megyesi Éva

Néhány mutatós zöldségféle
Név Díszérték

Chilipaprika
A sokszínű kicsi termések az alacsony bokrokon látványosak, kaspóba és éve-
lőágyások előterébe ültetve jól érvényesülnek.

cékla A szép, sötétbordó levélszárak jól illeszkednek sárga virágú évelőcsoportokba.
Fodros kel A fodros szélű, lila erezetű leveleket társíthatjuk sárga virágú egy nyá riakkal is.
Koktél-
paradicsom

Kicsi, ízletes, színes bogyói kaspóban nevelve és fűszernövények közé ültetve 
is szépek.

levélsaláták
Fajtáinak levelei színesek, fodrosak, változatos alakúak, sokféle ízűek. Kaspó-
ba, öntözött cserjeágyások tápdús talajába ültessük.

Mángold
Mutatós fényes leveleket, a sárgától a sötétbordóig sokféle színben díszlő le-
vélszárakat nevel. színes virágú évelők közé ültessük. 

Padlizsán
gyönyörű bordó terméseit kaspóban is megnevelhetjük, színes egynyáriak 
között mutatós.

rebarbara
A nagy, zöld, feltűnő leveleket élénkvöröses szárak tartják. ültessük fűszernö-
vényekkel és ehető virágú dísznövényekkel együtt.

tűzbab
A tűzvörös pillangós virágokat hozó 5-6 méteres hajtásai állványra futtatható-
ak, alacsony cserjék és évelők között nevelve egész nyáron díszít.

TUdTA, 
HoGY…

…a növények a vegyes 
ültetésekben a földfel-
szín alatt és fölött is se-

gítik, vagy éppen gá-
tolják egymást?




