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A kényelmes kertészetről Baki Szilvia gyógynö-
vényalkalmazási szakmérnökkel beszélget-

tünk. Ismeri és szereti is a kertet, mégis kényelme-
sen gondozza, mivel vigyáznia kell a gerincére. A 
szomszédok furcsállják, amikor sámliról metszi a 

szőlőt, de a terményeiből készült lekvároknak és 
szörpöknek nagy sikere van. Néhány éve költözött 
Zalába, ahol saját kertet és szőlőt gondoz, gyógy-
növényboltot üzemeltet férjével, miközben főál-

lásban társasházak közös képviseletét látja el, és 
különféle cégeknek könyvel. 

Ha inkább az örömöt, mint a munkát keressük 
a kertben, akkor beszélgessünk a pihenőkertről! – 
javasolja. 

Magaságyás

Ha magaságyást készítünk, akkor kisebb területet 
kell megmunkálni, amely könnyebben megtartja 
a tápanyagokat és a vizet, emiatt a szokottnál sű-
rűbben be lehet ültetni. Szilvi téglából épített ma-
gaságyást a saját kertjében, amelyen nem folyik át 
a víz, és valamennyire még szellőzik is. Próbálta 
viacolorból is, amelyet szintén megfelelőnek talált, 
mivel a súlya miatt stabil, nem mozdul el a földtől. 
De sokan fából építik és nejlonnal bélelik ki a ma-
gaságyást. 

Fontos, hogy időnként fel kell tölteni földdel, 
mivel tömörödik. Szilvi fenyőmulcsot szór a termő-
rétegre, amely bent tartja a nedvességet és meg-
akadályozza a gazosodást, de kiemeli, hogy nem 
mindegy, milyen mulcsot veszünk. 

A megfelelő mulcs nem apró és morzsalékos, 
hanem nagyobb darabokból áll. Ebből látjuk, hogy 
mostanában aprították össze és nem időtlen ideje. 
Ő legutóbb szlovák borovi fenyőből készült mul-
csot vett, amivel nagyon meg volt elégedve. 

A mulcsot legalább 15-20 centiméteres vas-
tagságban érdemes a növényeink között teríteni, 
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ha azt akarjuk, hogy tényleg hatásos legyen. Ne 
keveredjen a földdel, kiszórása mindig az utolsó 
művelet legyen, amikor ültetünk! Persze, utólag is 
lehet bele ültetni, ha széthúzogatjuk. Ha minder-
re figyelünk, és szükség szerint utánatöltögetjük, 
két-három évig elvégzi a feladatát. 

Fontos tudni, hogy amikor a mulcs bomlani 
kezd, nitrogént von el a talajból, amit pótolni kell 
marhatrágyával vagy pétisóval. 

A trágyát ősszel érdemes a talajhoz keverni egy-
harmad arányban. Körülbelül három éven át fejti ki 
tápláló hatását, fokozatosan csökkenő mértékben. 

Természetesen nemcsak fakéreggel, hanem 
például szalmamulccsal is takarhatjuk a termőta-
lajt, ami talán kevésbé esztétikus, és nem is lehet 
mindenhol kapni, de a célnak megfelel. Mulcshoz 
hasonló funkciót lát el a geotextil vagy a mutatós 
fehér kavics is, amit Szilvi inkább a fák és cserjék 
alatt alkalmaz. 

Gyógynövényspirál

A csigavonalban emelkedő termődomb igen hálás 
kertforma, mert nagy felületen éri nap, nehezeb-
ben hűl ki, így hamarabb kiültethetjük rá a növé-
nyeinket. Ugyanakkor figyelni kell, hogy sajátos 
formája miatt könnyebben kiszárad. Vagy többet 
locsoljuk, vagy szárazságtűrőbb növényekkel ül-

tessük be, amilyen például a levendula vagy a leg-
több mediterrán félfás cserje, például a kakukkfű. 

Szilvi gyógynövényspirált alakított ki a saját 
kertjében marhatrágya és fenyőmulcs használatá-
val, amely mutatós, hasznos és elegendő havonta 
egyszer gazolni.  

Veteményes

A pihenőkertben is azokra a növényekre szavaz, 
amiket meg lehet enni, és úgy véli, mindenki 
számára öröm, ha a sajátját fogyaszthatja. Ilyen 
szempontból a paradicsom a leghálásabb zöldség. 
Akár egy cserépben sikerélményünk lehet vele. A 
paprika már tápanyag- és fényigényesebb, de meg 
lehet próbálni. 

A fűszernövényekben az a jó, hogy kis kiszere-
lésben is kaphatók, és közvetlenül fel lehet használ-
ni őket, de a fejes salátával sem lesz sok gondunk, 
mivel nagyon rövid a tenyészideje. Gyorsan kikel 
magról, könnyen szét lehet szedegetni, palánta-
ként is hamar ki lehet ültetni. Ha pedig nem fejese-
dik be, az sem baj, hiszen úgy is fogyaszthatjuk. Ha 
augusztusban elvetjük, szépen áttelel, és tavasszal 
szét lehet ültetni. Szilvi azonban március elején ve-
tette régi ablakkeretből kialakított hidegágyásban, 
és így is szépen kifejlődött a hónap végére.

Magaságyást kőből is építhetünk

A gyógynövényspirál könnyen kiszárad, szárazságtűrő 
növényekkel ültessük be
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Szilvi szerint akár el is dobhatjuk a kapát, ha na-
gyon akarjuk. Ő három részre osztotta a kertjét. A 
hagymás virágokat lemulcsozza és nem kapálja. A 
rózsát, borsót, paradicsomot, utak melletti mályvát 
nem kapálja, csak gazolja havi egyszer, és művel ka-
pás részleget is, ahol például vöröshagymát termel, 
de azt az igazán kényelmes kertészek elfelejthetik. 

Aki meg akarja úszni a kapálást, ültethet hasz-
nos talajtakarókat, például hüvelyes vetőmagkeve-
réket, amely nemcsak az eróziótól védi meg a talajt, 
hanem a nitrogén-utánpótlásról is gondoskodik. 
Szilvi például ilyet használ a kordonos szőlő sorköz-
takarására. 

A pázsittal kapcsolatban kiemeli, hogy senki-
nek semmi baja nem lesz tőle, ha ritkábban – csak 
két-három hetente – nyírja, sőt! Ha természetesebb 
állapotában hagyjuk a füvünket, mézelőhelyet biz-

tosítunk a méheknek és más rovaroknak, amelyek 
beporozzák majd a növényeket. Éppen emiatt lehet 
már kapni virágosréttalajtakaró-vetőmagkeveréket 
és kész rovarhotelt is. 

Az ember kisajátít magának egy kis darabot a 
természetből, és megpróbálja minél inkább a saját 
elképzelésének megfelelően alakítani. De minél 
többet adunk vissza a természetnek, annál többet 
kapunk tőle, vallja. 

Szilviéket nem zavarja, ha kivirágzik a fűben a 
pitypang, már csak azért sem, mert szörpöt készít 
belőle. Nem űzik el a kertből a vakondot sem, hi-
szen elpusztítja a talajban élő kártevőket. Nyáron 
sem locsolják a füvet, mert akkor lassabban nő. 
Zalában mindig van annyi hajnali harmat, ami ele-
gendő neki, de más területeken lehet, hogy elke-
rülhetetlen az öntözés. Ahol elég nedves a terület, 
például vízparton, mohafélékből is kiváló talajtaka-
rót képezhetünk, és ezeket nyírni sem kell.

Talajtakaró
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