A szárnyas kecskerágóból csodaszép őszi lombszíne
miatt több tövet is ültettem elszórtan a kertbe

Itthon is tömérdek olyan fa és cserje kapható, amelyek levele ősszel sárgára vagy
vörösre vált. Feltétlenül érdemes a kertünk
építésénél erre gondolni, és a nagyjából
azonos tulajdonságú bokrok vagy fák közül azt választani, amelyik ősszel szépen
színeződik. A mi kertünknél kimondottan
törekedtem erre, és minden ősszel nagyon
sok örömet találok a gyönyörű színekben.
Nálunk az ősz nem a kerti idény végét, hanem az egyik csúcspontját jelenti.
Sok olyan egészen egyszerűnek és hétköznapinak számító növény van, amelyik
ősszel mesebeli színekbe öltözik. Ilyen például a mindenütt kapható, olcsó, rendkívül
sokoldalúan felhasználható és strapabíró
bokor, a borbolya (Berberis). A japán borbolya (Berberis thunbergii) ‘Bagatell’ fajtája
kifejlett állapotában is csak ötven-hatvan
centiméter magas, így a legkisebb kertbe
is ültethető. Tavasztól őszig bordó levelei
ősszel a vörös különféle árnyalait öltik magukra. Nagyjából egy-másfél méter magas, és ugyanilyen széles a Berberis thun
bergii ‘Smaragd’, amelyik nevének megfelelően smaragdzöld, majd ősszel narancsszínű és vörös lesz. Hasonló méretű a
Berberis thunbergii ‘Aurea’, amelynek zöldessárga levelei ősszel narancsszínűvé és
vörössé változnak. Kedvencem a Berberis
x ottawensis ‘Superba’, amelyik gyorsan

Emlékszem, milyen megrendülten csodáltam a különféle juharok
őszi színeződését, amikor először láttam képen
– egész erdőnyi pompázott belőlük vörösben és sárgában valahol
Hokaido mellett. Elérhetetlen szépségnek tűnt. Azóta már tudom,
hogy nem kell Japánba menni, sőt még drága egzotikus
növények sem szükségesek ahhoz, hogy őszi kertünk
ilyen ragyogó vörös és sárga színekben pompázzon.
két és fél méter magasra és legalább
ugyanilyen szélesre nő. Bíborvörös színű
levelei ősszel még élénkebb színűek.
Ősszel a borbolyáknál talán csak a kecskerágók megejtőbbek. Szín tekintetében,
azt hiszem, a lilás kárminszínűvé váló szárnyas kecskerágó (Euonymus alatus) viszi a
pálmát. Az alapfaj nagy, három-négy mé-

teres bokor, de kapható kisebb, egy-két
méteres változata is Euonymus alatus
‘Compactus’ néven. Nagyon szép alakú, kimondottan keleties hatású, paraléces ágai
val télen és tavasszal is mutatós bokor.
Ugyanakkor könnyen tartható, alkalmazko
dóképes, és ami külön fantasztikus benne,
hogy árnyékos helyen is szépen fejlődik,
sőt szépen színeződik. Nálunk is honos roKerti madárbirs és nádtippan
(Calamagrostis Karl Foerster)
csodás összhangja
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A SZERZŐ és algeier wendy felvételei

Kertek-emberek
A nálunk is honos csíkos kecskerágó
ősszel érdekes terméseivel díszít

Fehér virágú sédkender (Eupatorium rugosum ‘Chocolate’), liláskék virágú
lángvirág (Phlox ‘Düsterlohe’) és szamárkenyér (Echinops) a késő őszi kertben
A perzsa varázsfa nálam
rendszerint sárgába öltözik

Ámbrafa
Balra japánfű (Miscanthus
‘Kleine Silberspinne’) zömök töve,
jobbra pedig kékperje
(Molinia ‘Zuneigung’) sejlik fel
a sárguló árnyékliliomok közül
kona a csíkos kecskerágó (Euonymus
europaeus), aminek a bogyói különlegesek: narancssárgák kárminszínnel. Szinte
minden körülményhez alkalmazkodó, gyor
san növekvő, hálás növény ez is. Néha nálunk is felbukkan, de a nagyobb választékot tartó nyugati kertészetekben mindig
kapható számos, hozzájuk hasonló rokon
faj. A mi kertünkben nagyon bevált a keletázsiai kecskerágó (Euonymus hamilto
nianus ‘Indian Summer’), a díszes kecskerágó (Euonymus phellomanus) és az
Euonymus planipes. Mind gyönyörűen színeződnek, csodaszép terméseket hoznak,
és félányékban is jól fejlődnek.
S ha a terméseknél tartunk, feltétlenül meg
kell említeni kedvenceimet, a madárbirseket (Cotoneaster). Az utóbbi években sajnos szinte csak az alacsony növésű talajtakaró változatait árulják, pedig csodaszép,
nagy méretű, 2-3 méterre megnövő fajtái is
léteznek. Ilyenek például a ragyogólevelű
madárbirs (Cotoneaster divaricatus), a hó
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A zebrafű (Miscanthus sinensis
‘Zebrinus’) szinte lángra gyúl
az őszi fényben
lyagoslevelű madárbirs (C. bullatus), a japán madárbirs (C. dielsianus) és a vaskos
levelű madárbirs (C. franchetii). Érdemes
keresni őket, mert néha felbukkannak nagyobb kertészetekben és általában nagyon
kedvező áron árulják őket. Mindegyikük
hosszan a bokron maradó, piros bogyót érlel, és ősszel többnyire a leveleik is szépen
színeződnek. Mindenütt kapható viszont –
és szintén elérhető áron – az egy-másfél
méter magasra és legalább két-három méter szélesre növő kerti madárbirs (Coto
neaster horizontalis). Felülmúlhatatlan az
őszi lombszíne, és rengeteg piros bogyót
érlel, amelyek tavaszig díszitik az ágait.
Néhány fát kimondottan az őszi színe miatt
ültettünk a kertbe. Legelőször is az ámbrafát (Liquidambar styraciflua) és azt hiszem
jól választottunk, mert a sárgától a bíborig
mindeféle színt ölt magára ősszel. Megdörzsölve ráadásul nagyon illatosak az
őszi levelei, amelyek nyugtató hatású illó-

olajat tartalmaznak. Vele egy időben ültettük a csörgőfát (Koelreuteria paniculata).
Sajnos nálunk árnyékban van, nem színeződik vörösre és bírborszínűre, mint a napon, hanem csak a sárga különféle árnyalatait veszi fel, de én így is nagyon szépnek
találom. Hasonló a helyzet a madárberkenyével (Sorbus aucuparia) és a perzsafával
is (Parrotia persica). Annyira árnyékos helyen vannak, hogy a sárga lombszínüknek
is örülök.
Hogy még pazarabb legyen az ősz, érdemes a színes bokrokat ősszel virágzó füvekkel és évelőkkel párosítani. Elmondhatatlanul szépek együtt! Ráadásul az erdőszéli származás miatt nagyon hasonlóak
az igényeik, szinte minden mindennel
nagyszerűen társítható.
Az egyik legkedvesebb öszeállításom a piros levelek vagy bogyók és fehér virágok
együttese. Kitűnőek erre a fehér virágú
szellőrózsák, például az egyszerű virágú
Anemone ‘Honorine Jobert’, vagy a teltvirágú ‘Anemone Whirlwind’. Jól mutat a
Cotoneaster horizontalis mellett. Ősszel virágzó fűvel kiegészítve, tökéletes együttest
kapunk, ami ráadásul alig igényel fenntartást és egész évben szép.

Kevésbé ismert, de nem kevésbé szép virágok a Cimicifugák. Magyar nevük elég
kiábrándó, rovarűző hatásuk miatt poloskavésznek hívják őket, a kinézetük azonban rendkívül költői. Félárnyékos, jól öntözött helyre nem is találhatnánk szebb növényt. A többi későn virágzó, fehér színű
évelővel is nagyon jól mutat, de különösen
jól használhatjuk olyan erős sárga virágú
évelők lágyítására, mint például a fényes
kúpvirág (Rudbeckia nitida ‘Herbstsonne’).
A kertemben még egy fehér virágú őszirózsát (Aster novae-angliae ‘Herbstschnee’)
is ültettem melléjük, további könnyítésként.
A kompozíciót kiegészíthetjük még a szintén fehér virágú sédkenderrel (Eupatorium
rugosum ‘Chocolate’). Ez az egyik legkésőbb virágzó évelő és többnyire nem is fehér virágaiért ültetik, hanem a sötét bíborszínű leveleiért. Nekem mindenesetre a virága is tetszik.
Ezek a növények alakjukkal, levélszínükkel,
virágukkal és termésükkel nyár végétől a
tartós fagyok beálltáig díszítik a kertünket.
S hogy mi szépet találunk a kertben, ha
tényleg beköszöntött a tél, arról a következő számban lesz szó.
Templom Kata
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A török mogyoró színeződése
kezdetén, novemberben
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esetén bizonyítottan hatékony szer. Gyümölcslevet és dzsemet is készítenek belőle. A ‘Nero’ terem a legtöbbet, a felnőtt bokor akár húsz kiló fölött is. Ezenkívül a ‘Hu
gin’ és a ‘Viking’ fajtákat ültetik még. Ezek
egy-másfél méteres bokrok. Erdőszéli növények, félárnyékba is ültethetők. Egy hibájuk, hogy terjedő tövűek, bár ezek a fajták állítólag viszonylag zömök növekedésűek. Minden Aronia gyönyörű bíborszínekre színesedik ősszel.
Hasonlóan fantasztikus színei lesznek ős�szel a fanyarkáknak (Amelanchier) is. Néhány közülük a nevével ellentétben egyáltalán nem fanyar, hanem kimondottan jóízű bogyót terem. Nekem legjobban az
Amelanchier laevis ‘Balerina’ termése ízlik.
Olyan az íze, mint az áfonyáé, csak azzal

A fanyarka virágos
cserjeként is mutatós

Fanyarka

ellentétben nem igényel savanyú talajt és
bőséges öntözést, hanem szárazságtűrő
és szinte mindenütt megél. Nálunk is honos változat a közönséges fanyarka (Ame
lanchier rotundifolia), ami szintén szárazságtűrő, árnyékban is megél, ősszel szépen színeződik és ehető a bogyója.
A közismert japánbirs (Chaenomeles) gyümölcsként is értékes változata a ‘Cido’. Különlegesen magas a C-vitamin-tartalma,
nyersen fanyar, de kompótnak nagyon finom és sárga almácsái összel rendkívül
mutatósak.
Az egyik leggyakrabban termesztett alternatív gyümölcs a húsos som (Cornus mas),
nálunk is többféle változatát termesztik. Jól
tűri a száraz félárnyékot és nagyon finom a
termése. A mi kertünkbe a ‘Jolicot’ osztrák
nemesítésű fajtát ültettük. Kétszer akkora a
termése, mint az alapfajénak, ugyanakkor
feleakkora a magja. Ettől eltekintve mindenben olyan, mint az alapfaj. Feltétlenül
ültetnünk kell mellé viszont egy másik tövet
porzónak. Erre az alapfajt szokták használni. A somok is szép sárgára színeződnek ősszel.
Szintén nagyon szép sárga lesz a török
mogyoró (Corylus colurna). A könnyű, meleg, homokos talajt szereti. Ha jól érzi magát, az első néhány év után nagyon gyorsan nő. Nálunk évi másfél métert is nőtt,
nagyon szép fa. Tavasszal gyönyörűek a
barkái, ősszel pedig szépen színesedik. Finom mogyorót terem, de sajnos nem an�nyit, amenyit az ember szeretne, a mi kb.
húszéves fánk mindössze két-három kilót.
Csak természetközeli környezetbe ajánlom,
mert különben tavasszal a barkáit, ősszel
pedig a termésburkait kell takarítani.

Árnyékos helyekre bokrokat keresgélve találtam rá egy egészen
különleges növénycsoportra, az alternatív gyümölcsökre.
Így nevezik a németek azokat a vad vagy a természetes állapothoz
közel álló gyümölcsöket, amelyeket házikertben is termesztenek.
Ezek alig vagy egyáltalán nem igényelnek metszést.
Többnyire nagyon ellenállók, nem kell őket permetezni.
Gyakran szélsőséges viszonyok között is megélnek. Számos olyan
van közöttük, amelyikük gyümölcse ugyanolyan finom, mint
a közismert gyümölcsöké, sokuk a kertben élő állatok számára is
eleségül szolgál. Mindezt megkoronázandó, többségük gyönyörűen
színesedik ősszel. S ráadásul mostanában már meglehetősen
széles választékot kínálnak egyelőre csak tőlünk nyugatra.

Az egyik legnépszerűbb alternatív gyümölcs a fekete berkenye (Aronia melano
carpa). Eredetileg Észak-Amerikából származik, ott nedves erdőszéleken él, mindazonáltal nagyon jól tűri a szárazságot. Az
egykori Szovjetunióban kezdték el nemesíteni a negyvenes-ötvenes években. Az
egyik legismertebb fajtát, a ‘Nero’-t pedig a
szomszédunkban, az egykori Csehszlovákiában szelektálták. A fekete berkenye –
azon túl, hogy nagyon igénytelen, szép a
virága és ősszel jól színeződik – azzal hívta
fel magára a figyelmet, hogy rendkívül magas a C-vitamin- és antioxidáns-tartalma.
Számos súlyos betegségnél, mint a vastagbélrák, magas vérnyomás (alacsony
vérnyomásnál vigyázni kell vele), krónikus
gyulladások, gyomorfekély, májkárosodás

– Erdeigyümölcs-lap: http://erdei-gyumolcs.lap.hu/
– Rubusonline: http://rubusonline.com/fruit/index.php
– Alsótekeresi Faiskola: http://altekfa.hu/
– Prenor Díszfaiskola: http://www.prenor.hu/
– Gärtnerei Naturwuchs: http://www.garden-shopping.de/shop/
– Artner Biobaumschule: http://www.artner.biobaumschule.at/
– Eggert Baumschule: http://www.eggert-baumschulen.de/
– Praskac das Pflanzenland: http://www.praskac.at/
– Cido: http://www.cido.de/
– Der Bio-Gärtner: http://www.bio-gaertner.de/Articles/index.html
További részletes tudnivaló olvasható az alternatív gyümölcsökről
a blogomban, a Kerti Naplóban: http://kertinaplo.blogspot.com/
search/label/alternatív gyümölcsök
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Más mint a többi

Alternatív gyümölcsök az interneten

Nincs különösebben szép őszi színe, de a
sok szépen színeződő között elfér a szintén népszerű alternatív gyümölcs, az eperfa. Gyerekkoromban nagyon jóízűnek találtam a gyümölcsét. Szerettem volna telepíteni a kertbe, de mivel meglehetősen nagy

Fekete berkenye
fa lesz, nem találtam neki helyet. Aztán
eszembe jutott, hogy a fehér eperfának
van csüngő változata (Morus alba Pendula)
is, és az legfeljebb három-öt méteresre nő.
Nagy örömömre sikerült fekete termésű
változatot beszerezni és ugyanúgy szeretem, mint gyerekkoromban.
Szintén még gyerekkoromból ismerem a
vérszilvát (Prunus cerasifera). Három-négy
méteres fa, egész évben sötétbordó levéllel. A ‘Nigra’ fajtát telepítettem, ami jól tűri a
szárazságot és noha szereti a napot, a félárnyékot is elviseli. Kevesen tudják, hogy
ehető – sőt kimondottan finom – a termése.
Másik méltán népszerű alternatív gyümölcs
a bodza (Sambucus nigra). Németországban legalább tíz fajtája kapható. Nálunk
leginkább csak a ‘Haschberg’ nevűhöz lehet hozzájutni; kisebb és kiegyenlítettebben terem, mint az alapfaj és termesztését
tekintve igénytelen. Vigyázat, a bodza minden része mérgező nyersen, mert ciánt tartalmaz. Ez a vegyület azonban ötven fokon

lebomlik, így a bodzadzsem már teljesen
biztonságos. Ha a a dzsemet kevés fahéjjal, szegfűszeggel és szerecsendióval felfőzzük, csodás téli teához jutunk.
Talán legérdekesebb alternatív gyümölcsök
a szibériai madárberkenyék. Valójában
nem madárberkenyék, hanem a Sorbus
aucuparia keresztezései különféle más
berkenyével, naspolyával, fekete berkenyével, galagonyával. Ezt munkát Ivan Vla
gyimirovics Micsurin kezdte el a 19. század
legvégén. Neki és az őt követő orosz nemesítőknek sikerült olyan bokros növekedésű, 2-3 méter magas, igénytelen, hidegtűrő gyümölcsöket létrehozniuk, amelyek
gazdagon teremnek, és magas vitamin- és
antioxidáns-tartalommal rendelkeznek. Ná
lunk is kapható a Sorbus ‘Titan’ fajta, Németországból vagy Ausztriából beszerezhetők még a ‘Burka’, a ‘Granatnaja’ és a
‘Likjornaja’. Mind gyönyörűen színeződnek
ősszel.
T. K.
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