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Százféle

rózsa

Comtes de Champaigne

Hogyan válasszunk?

Kertünkben közel
százféle rózsát nevelek,
szinte kizárólag történelmi
és angol rózsákat.
1996-ban, amikor elkezdtük
a kertünket építeni,
– könyves emberek lévén –
először is könyveket vettünk,
egyet rögtön a rózsákról.
Ebben láttam először
történelmi és angol rózsákat.
Kiderült, hogy azok a rózsák,
amelyek a barokk képeken
mindig elbűvöltek,
valóban léteztek,
sőt, máig léteznek.

– Biztosan fajtaazonos angol rózsát
csak abból a néhány kertészetből ve
hetünk, amelynek szerződése van
Austinékkel, akik ezekben a kertésze
tekben ellenőrzik a minőséget és ga
rantálják a fajtaazonosságot. Azoknak
a rózsáknak, amelyeket angol rózsa
néven árulnak, általában semmi közük
David Austin rózsáihoz.
– Az a tapasztalatom, hogy az Auszt
riában vagy Németországban ter
mesztett rózsák könnyebben alkal
mazkodnak a mi klímánkhoz, mint az
angliaiak, ezért Angliából csak azokat
érdemes venni, amelyeket nem tu
dunk közelebbről beszerezni.
– Az angol rózsák helyének tervezésé
nél érdemes figyelembe venni, hogy a
mi kertünkben ezek általában leg
alább egyharmaddal nagyobbak, mint
az Austin által megadott méretek.

Jude
the Obscure
Jayne Austin

Rózsa-adatbázisok
az interneten
– Rosenmeile: http://www.rosenmeile.
de/ – Christine Meile rózsakertész és
növényfotográfus (valamint kutyaba
rát) gyönyörű és információgazdag
lapja.
– Help Me Find: http://www.helpme
find.com/ – Minden, ami rózsa. Egyegy növényről sok fényképet közöl
nek, viszonylag pontos magasság és
szélesség adatokkal, gyakran az ár
nyéktűrést is jelölik.
– Rogers Roses: http://www.rogers
roses.com/ – Annak a meseszép an
gol könyvnek az internetes változata,
amelynek a képein fellelkesülve el
kezdtük a rózsakertünket kialakítani.
Nagyon jó a keresőrendszere.
– Just Our Pictures: http://www.
justourpictures.com/ – A legszebb ró
zsafotók, amelyeket valaha is láttam.
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John Claire

– Az angol rózsák csak fenntartó met
szést igényelnek, tehát csak akkor kell
hozzájuk nyúlni, ha túlságosan meg
nőttek, vagy ha meg akarjuk őket fiata
lítani.
– Mivel az előző évi hajtásokon hozzák a
virágokat, vigyázzunk, nehogy ügybuz
galomból visszametszük azokat.
– Ültetés után, amíg be nem gyökere
sedtek, legalább az első évben locsolni
kell őket. Azután már rendkívül jól bírják
a szárazságot. Kitűnőek száraz, napos
helyekre.
Charles de Mills:
Gallica történelmi rózsa
ismeretlen, holland nemesítő
kezéből a 18. század végéről

A szerző felvételei

Pat Austin

Főúri kastélyokban, kolostorkertekben év
századokon keresztül megőrizték ugyan
azokat a fajtákat. Ezeket nevezi a szakiro
dalom történelmi rózsáknak. Az elmúlt év
tizedekben David Austin angol nemesítő
azon fáradozott, hogy ezekből a mese
szép, de általában csak egyszer virágzó
rózsákból többször virágzókat hozzon lét
re. Erőfeszítéseit minden elképzelést felül
múló siker koronázta. Az általa nemesített,
úgynevezett angol rózsák virágai olyan la
zák és teltek, mint a történelmi rózsáké.
Minden színben – a történelmi rózsák kö
zött nagyon ritka sárgában is – gazdag vá
lasztékkal rendelkeznek. Szép, bokros nö
vekedésűek, és ami nekünk nagyon fon
tos, többnyire hidegtűrők. Megpróbáltuk
őket Magyarországon beszerezni, de ak
kor még a szakkertészetekben sem hallot
tak róluk.

15 nálunk bevált, hosszan virágzó rózsakísérő évelő
Név
Aster x frikartii Mönch
Calamintha nepeta ssp. nepeta
Centranthus ruber Coccineus
Geranium Jolly Bee
Geranium Patricia
Geranium Tiny Monster
Hemerocallis Stella d’Oro
Hemerocallis Little Wine Cup

Magasság
80 cm
40-60 cm
60-80 cm
20-40 cm
60-70 cm
50 cm
40-60 cm
60 cm

Virágszín
szürkéskék
fehér-lilásfehér
világos borvörös
liláskék
bíbor
bíbor-fukszia
meleg sárga
borvörös

Ligularia dentata Desdemona

100-150 cm

narancssárga

Virágzási idő
július-szeptember
július-október
június-október
május-november
június-október
július-szeptember
június-október
július-október
június-július, de termés
ként rajta maradhat télig
vagy akár tavaszig is
július-szeptember

Heuchera micrantha
Palace Purple

40-60 cm

fehér

Nepeta x faassenii
Six Hills Giant

80-90 cm

szürkéskék

május-október

Rudbeckia fulgida Speciosa
Rudbeckia nitida Herbstsonne
Salvia verticillata Purple Rain
Teucrium hyrcanicum

80 cm
200 cm
60-80 cm
60-80 cm

aranysárga
aranysárga
bíbor-lila
mályva-lila

július-október
július-október
június-október
június-október

1997 elején meglátogattuk férjem, Tamás
nővérét Angliában. Kertész lévén, rögtön
elvitt minket a Királyi Kertészeti Társaság vi
lághírű kertjébe, Wisleybe. Nem sikerült
azonban megnéznünk a kertet, ugyanis zá
rásig nem jutottunk tovább a bejárat előtt
lévő kertészeti áruháznál. Huszonkét törté
nelmi és angol rózsával jöttünk el. A lelke
sedésünk annyira tetszett nekik, hogy mi
után megtudták, repülőn akarjuk ezeket a
rózsákat Magyarországra szállítani, kiszed
ték a cserepeikből, lemosták a gyökereiket
és egyenként becsomagolták őket. Ráadá
sul megajándékoztak a David Austin által
írt és dedikált angol rózsákról szóló könyv
vel. Már csak az volt a kérdés, hogyan vis�
szük haza a rózsáinkat, mivel sem az akko
riban még feltétlenül szükséges egészség
ügyi bizonyítványokkal nem rendelkeztünk,
se csomagként nem mertük őket a repülőre

feladni, nehogy összetörjenek. Csak re
ménykedtünk, hogy sikerül ezt a nagy kin
cset valamilyen úton-módon hazahoznunk.
Azt a merészet gondoltuk, hogy – noha ez
is szigorúan tilos volt – kézipoggyászként
fogjuk majd felvinni őket az utastérbe. Szép
nagy reklámtáskákat szerezünk, amikbe
éppen belefértek a rózsák. Sűrű fohászko
dások közepette vonultunk fel velük a repü
lőgépre. A légikisasszonyok meglátván a
szatyrainkat – amelyek ráadásul messze
meghaladták a szabályosan felvihető kézi
táska méretét – a várakozásainkkal ellentét
ben széles mosollyal néztek ránk, az egyi
kük meg is kérdezte, hogy jól sikerült-e a
vásárlás. Igyekeztünk természetes arcot
vágni, és mondtuk, hogy igen – mint ahogy
ez igaz is volt. Jóval később derült ki, hogy
a zacskók Anglia egyik legelegánsabb üz
letének reklámtáskái voltak.
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Az egyszer virágzó történelmi rózsák gondozása

Kertek-emberek

Itthon is próbáltunk új rózsákat beszerezni,
de változatlanul senki nem értette, hogy mit
akarunk. Kísérletképpen megvettünk né
hány rózsát, de egy idénynél többet egy
sem töltött nálunk. A meglévő történelmi és
angol rózsáink mellett siralmasan szegé
nyesnek hatottak. Néhány év múlva fölfe
deztük, hogy Bécs mellett, a Praskac kerté
szet is árul történelmi és angol rózsákat. S
amikor az Európai Közösségben megszün
tek a határok, akkor már tudtunk neves ró
zsakertészetekből is rendelni az interneten
keresztül. Az így beszerzett rózsák nem fel

Az angol rózsák
gondozása
– Az angol rózsákat a nedvesebb és
hűvösebb angol éghajlatra nemesítet
ték. A többségük nem igényel tűző na
pot, kissé árnyékosabb területeken is
szépen fejlődnek. Mindazonáltal mind
egyiküknek szüksége van napi négy
óra közvetlen napsütésre. A nálunk
megszokott rózsákkal ellentétben az
angol rózsák kimondottan szeretik az
öntözést. Ahhoz, hogy szép növények
ké cseperedjenek, öntöznünk kell őket.
– A nemesítés kezdetekor Austin nem
törekedett arra, hogy különösebben
betegségellenállók legyenek a rózsái.
Némelyik fajtája kissé fogékony a be
tegségekre. Ne essünk kétségbe. Per
metezzünk.
– Az angol rózsákat nem szabad
olyan erősen metszeni, mint a teahib
rideket. Elég a hajtásokat felére, har
madára visszavágni.
– A bőséges virágzás érdekében
nemcsak tavasszal, hanem az első vi
rágzás után is érdemes egy adag
komplex műtrágyát adni a rózsáknak.
Cottage Rose
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tétlenül drágábbak, mint ha itthon vettük
volna őket, viszont összehasonlíthatatlanul
jobb minőségűek. S nekem az is számít,
hogy nem egyszerűen piros vagy sárga ró
zsám van, hanem egy fajtával az egész
gazdag kultúrtörténet is a kertbe költözött.
A történelmi rózsákból az első télen elvesz
tett példányok után fájdalmasan tanultuk
meg, mennyire fontos, hogy az ember tisz
tában legyen az adott fajta hidegtűrésével. A
régi európai fajták ugyanis meglehetősen hi
degtűrők, azok viszont, amelyek a kínai ró
zsával való keresztezésből jöttek létre, több
nyire rendkívül fagyérzékenyek. Ma már az
internetes kitűnő adatbázisoknak köszönhe
tően szinte minden rózsa hidegtűrését meg
tudhatjuk. Amikor néhány évvel később tör
ténelmi rózsasövényt szerettünk volna létre
hozni, szigorúan olyan fajtákat választottam,
amelyek biztosan télállók nálunk. Mivel ezek
a rózsák többnyire egyszer virágoznak, – a
Sissinghurst kastély rózsakertjének példájá
ra – különálló ágyásba ültettük őket. Több
olyan fajtát is kerestem, amelyiknek szép a
bogyója, és olyan évelőket tettem melléjük,
amelyek a nyár második felétől virágoznak.
Így az ágyás a rózsák nyár eleji virágzása
után is mutatós marad.
Templom Kata

Kathrin Morley

Wise Portia

Interneten keresztül is
elérhető rózsakertészetek
– Praskac: http://www.praskac.at/ –
Nagy választékban kínál angol és tör
ténelmi rózsákat.
– Rosen von Schultheis: http://www.
rosenhof-schultheis.de/ – Az egyik
legrégebbi német rózsakertészet, en
nek megfelelő hatalmas választékkal
angol és történelmi rózsából.
– David Austin Roses: http://www.
davidaustinroses.com/ – Elsősorban
saját rózsáikat forgalmazzák, de törté
nelmi rózsából is szép a kínálatuk.
– Peter Beales: http://www.classic
roses.co.uk/ – A világ legnagyobb, ki
mondottan történelmi rózsákra szako
sodott rózsakertészete, természete
sen angol rózsát is árulnak.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Brother Cadfael
Cottage Rose
Heritage
Jayne Austin
John Claire
Noble Anthony
Summer Song
The Prince
Winchester Cathedral
Wise Portia

Waritage Cathedral

Heritage

Évelők az angol rózsák mellé

Ballerina

Mint minden rózsa, az angol rózsák is szebbek, ha puha, laza habitusú évelőkkel
ültetjük körbe őket. Hagyományosan macskamentát (Nepeta), golyaorrot (Geranium),
különféle díszzsályákat és szurokfüveket (Oreganum), valamint sokféle valódi, illa
tos fűszernövényeket, különösen levendulát szokás használni. Mindig nézzük meg
a fajta nevét, mert pl. van olyan gólyaorr, amelyik két hétig virágzik és van olyan,
amelyik több hónapig. Mivel az angol rózsák a nedvesebb körülményeket is jól bír
ják, érdemes olyan nedvessségkedvelő növények társításával is kísérletezni, mint
például a sáslilom (Hemerocallis), a kúpvirágok (Rudbeckia), a hamuvirág (Ligularia).
Társnövényként a díszfüvek is nagyon jól használhatók, különösen a tollborzfű
(Pennisetum) és a japánfű (Miscanthus).

Nálunk mindent megtalál, ami a kertjéhez szükséges!
Kertcentrumunkban a

David Austin rózsák

széles fajtaválasztékával,
az ültetésükhöz és a gondozásukhoz
szükséges eszközökkel várjuk Önt.
Cím: II. kerület, Budakeszi út – Szépjuhászné út sarok
Telefon: 1/392-5091, 30/396-5687, 30/944-8263
Nyitva tartás: H-Sz: 8h-18h V: 8h-16h

www.budaikertcentrum.hu
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A kertünkben legjobban
bevált 10 fajta

