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Az őszi virágok elültetésére a legjobb időpont 
szeptember vége, október eleje, a�ól függően, 
hogy milyen vidéken élünk. Segítségképpen ér-
demes ellenőrizni a vidék éghajlatát, ez az in-
for máció több forrásból is kideríthető. Számos 
hideget tűrő, egyévi növény van, mely az őszi
virágos kertben kitűnően mutat. Néhány ezek
közül az oroszlánszáj, a körömvirág és az ár-
vács ka. Ezek az egyévi virágok több színben is 
megtalálhatóak, így mindenki kiválaszthatja ked -
vencét.  Nagyon gyorsan ledobják virá gaikat, de 
egész ősszel virágoznak. Az olyan gumós virágok, 
mint a liliom, az őszi kikerics és aciklámen szintén 
jól mutatnak az őszi virágoskertben. Számtalan 
évelő növény ősszel is virágzik, és télen is ér  -
de kes látványt biztosít. A legnépszerűbb ősszel 
virágzó évelő növények a következők: őszirózsa, 
krizantém és a kanadai aranyvessző. Ezeket 
kora ősszel kell elültetni. Az őszirózsák és a 
krizantémok sűrű növényzetet alkotnak, és fo-
lyamatosan virágoznak. Mindkét virágfajta több 

színben is megtalálható. Az őszi rózsa színskálája 
igen széles: bíbor, kék, rózsaszín és piros is le -
het. A krizantém is beszerezhető burgundi vö -
rös, bronz, piros, narancssárga, rózsaszín, le ven -
dula, sárga és fehér színekben. Ha sűrűn ül tet-
jük, nagyon erőteljes, színes látványt nyújtanak. 
A kanadai aranyvessző nagyon szívós és egész 
ősszel csodálatos arany és sárga virágokat bont.
Az erőteljes színösszetétel létrehozásához, ül tes-
sünk piros és levendula színű növényeket, például 
piros ker� begóniát, kányabangitát vagy piros 
krizantémot levendula színű őszirózsával. Akik 
az enyhébb színeket kedvelik, kombinálhatnak 
arany és levendula színű virágokat. Ültessünk 
sárga és bronzszínű krizantémokat, pampafüvet 
és kanadai aranyvesszőt levendula színű őszi-
rózsával és bíbor kasvirággal. A fák és a cserjék 
használatával további érdekes formákat és szí-
neket adhatunk kertünknek. Miután a virágok és 
más növények elhervadnak, a levelek szí né nek 
erős árnyalatai, a sárga, a narancs, a piros és

Ősszel is virágzó a kert

A virágoskerteket nemcsak 
tavasszal és nyáron lehet élvezni, 
nagyon sok olyan növény van, 
mely ősszel is virágzik. Valójában 
az őszi virágoskertek nemcsak 
meghosszabbíto� virágzást 
nyújtanak, hanem más közpon� 
elemeket is fellelhetünk, például 
lombozatot, bogyókat, kérgeket, 
melyek további érdekes színeket 
adnak kertünknek. Továbbá ezek 
a gyönyörű őszi kertek táplálékot 
és menedéket is biztosítanak a 
vadvilágnak egy olyan időszakban, 
mikor az nagyon ritka.



a bíbor csodálatos látványt nyújtanak. A ja pán -
juhart és a nagylevelű csodamogyorót gyakran
látni az őszi kertekben, lenyűgöző őszi lom bo-
zatuk mia�. De vannak olyan rózsák, melyek szí-
nes őszi lomboza�al rendelkeznek, mint például 
a fénylő rózsa és a veilchenblau rózsa. A levelek 
színe tovább fokozható, ha örökzöld há�eret 
biztosítunk nekik. Mikor fákat és cserjéket vá-
lasztunk kertünkbe, vegyük figyelembe a kéreg 
színét is.

A hámló vagy szokatlan színű kérgek nagyon jól 
mutatnak az őszi virágoskertben. A díszfüvek 
szépségük csúcspontját ősszel érik el, és szintén 
különleges méreteket és színt visznek kertünkbe. 
Miután a virágzás leállt, magokat termelnek, 
lombozatuk pedig aranybarnává válik. A bogyók is 
megérnek ősszel, piros, bíbor és sárga színekben 
pompáznak. Nagyon sok olyan talajtakaró van,
melyek bogyókat termelnek, és színes leveleik 
vannak. A zöldségek is szolgálhatnak díszként, 
és kiegészíthe�k a virágzó növényeket. A kel ká -
posztaszíne fehér és piros közö� változik, lom-
bozata pedig zöld és bíbor színű. A díszpaprikák 
fényes, piros gyümölcsöt termelnek, melyek be -
borítják a növényt, ezáltal érdekes, egyedi lát-
ványt kölcsönöznek az őszi kertnek. Az őszi vi-
rágoskertet más tárgyakkal is díszíthetjük, hasz-
nálhatunk szobrot, hidat, köveket, lugast stb. 
Ezek újabb gyújtópontokként szolgálhatnak. Lát-
hatjuk, hogyan hosszabbíthatjuk meg a tavaszi 
és nyári kertek szépségét, a felsorolt növények 
közül pedig jó néhány több éven keresztül pom-
pázhat kertünkben. ■
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A zöld sövény mögö� (fölö�) álló fát szomszé-
dunk kertjében magunkénak érezhetjük, virá-
gai val, terméseivel, őszi lombszínével a mi ker -
tünkhöz is tartozik, míg egy falazo� kerítés mö-
gö� más hatást kelt. Választhatunk nyírt vagy 
nyíratlan sövényeket. Nyírva általában téglalap 
keresztmetszetűre alakítjuk őket, így adják a 
kert képében a legélesebben rajzolódó vonalat. 
Célszerű fent keskenyebbre – tehát trapéz ke-
resztmetszetűre alakítani őket, így több fényt 
kap a tövénél és elkerülhető a felkopaszodásuk.
A fent lekerekíte�, él nélküli formák kissé lá-
gyabb hatást keltenek, sőt még magasságuk hul-
lámformára nyírásával könnyebben beleillenek 
a nagyvonalú ívekkel határolt évelőágyak, gömb 
formájú szoliterek közé. Ugyanakkor egyszerű, 
szigorúan élesre nyírt sövények sem disszonánsak 
az évelő virágok szabad és mozgalmas színes cso-
portjai közö�, egyszerű homogén há�eret ké-
pezve kisimítják, lenyugtatják a képet. Gyakori 
kérdés, hogy örökzöld vagy lombhullató legyen 
sövényünk. Ideális, ha azokat a részeket, ahol 
a szomszéd házak teraszai közö� átlátás van, 
örökzöld sövénnyel választjuk el, továbbá aján-
latos a nem kívánatos látványokat is eltakarni 
velük (szomszéd építkezés, szerszámtároló hát -
fala, tyúkól, rendetlenség, meredek rézsű lát vá-
nya, ablak nélküli falszakaszok a szomszéd ház
felől, erős szélirány felöli kerítés, zajos utca front
stb.) Ha teljesen körbevesszük ker tünket örök -
zöld sövényekkel, olyan hatása lehet, mintha

A sövénynövények egy fajtából
és egy méretből álló, szabályosan 

egy vonalba ültete� növényeket 
jelentenek, melyeket általában 

térhatárolásra, nem kívánatos látvány 
eltakarására alkalmazunk. Legtöbbször

a telekhatár mentén, a kerítés vonalában 
ültetjük őket, de főleg architektonikus 

hatásuk mia� kisebb-nagyobb ker� 
terek elválasztására is alkalmasak. 

Sajátosságuk, hogy mint kerítés vagy fal, 
a különböző ingatlanok vagy kertrészek 

közö� nem választanak el 
mindent (falként) teljes mértékben, 
helyes használatuk a kert egységét 

nem bontja meg, csak tagolják a teret.

Térelhatárolás, 
élő sövény 
kertészeti

megoldások





befalaznánk magunkat monoton lomb sző nyeg -
gel. Sokkal barátságosabb, ha 8-10-12 méte-
renként váltunk a sövény �pusán, más színű, 
levélformájú növénnyel folytatódó sövényt tele -
pítünk, így kellemesebb összképet eredményez. 
Egy tű- vagy pikkelylevelű sövényszakasz után
(tuja, �szafa, hamisciprus stb.) felüle� kont-
rasztot jelent egy lomblevelű örökzöld (babér-
meggy, bangita, Júlia-borbolya, tűztövis vagy 
magyal) sövény. Ezeket a váltásokat ne tegyük a 
házfal síkjának vagy a  burkolat kezdetének ha-
tárvonalára. Sokkal természetesebb, ha az épí -
te� részek térbeli határai nem esnek egybe
a térhatároló sövények váltásával. Gyakran elő-
fordul, hogy egy magas sövényt vagy cserje sort 
ugyanazon vonalban egy alacsonyabbal foly-
tatunk. Ilyenkor az átmenet helyére célszerű egy 
kiemelkedő, magasabb nyíratlan cserjét ültetni 
(pl. bokros vérszilva, vörös levelű hólyagvessző, 
vérmogyoró, korallberkenye, sárgalevelű kecske-
rágó csoport stb.). Amennyiben ezek az alacsony-
magas sövényszakaszok egymást keresztezik, 
úgy nem kell közéjük más növényt ültetni. Egy 
2 m-es zöld falként kiemelkedő sövény elő� álló 
többtörzsű fát (júdásfa, japán juhar, virágos som, 
fanyarka vagy ecetszömörce stb.) körbevenni 
alacsony nyíro� sövény- szegéllyel, ideális kom-
binációja a szoliter és sövényalkalmazásnak.
A szegélyen belül ültete� törpecserje vagy évelő 
növények levélszőnyege (palás	ű, gólyaorr, ja -
pán kövérke, télizöld meténg) még jobban ki-

emeli mindke�őjüket. Visszatérve az örökzöld 
vagy lombhullató kérdésre,  a 60-70 % örökzöld 
sövényhez 30-40% lombhullató vagy télizöld nö -
vényekből álló szakaszokat tartok ideálisnak, me-
lyek minden évszakban más és más díszt adnak 
kertünknek (vörös vesszejű somok, Franche� 
örökzöld, piros bogyójú madárbirs, bükk vagy 
gyertyán, mezei juhar, vérbükk stb.) Ezeket 
sem szabad elaprózni, 3-4 méternél rövidebb 
sövényszakaszért nem érdemes sövény�pust vál -
tani, kivéve a telek sarkainál.  I� viszont a telek
szögletes formáját érdemes kereklombú, buja
nö vényekkel lekerekíteni (Rhotundifolia babér -
meggy 3-4 db, mogyoróbokrok 3-4 db, kes keny-
levelű ezüs	a, homoktövis, bodza, bokorrózsa 
vagy korallberkenye csoport, bambuszok stb.)
A bambusz megfelelő tarackolás elleni véde lem -
mel (pvc, műanyag vagy betonszegély 50–70 cm
mélységben) ideális sövénynövény is. Ugyan-
olyan jó formabontásra 3-5-10 méteren, mint a 
kerítésre fu�ato� borostyán, vadszőlő vagy az 
alacsony sövényként ültete� mésztűrő hortenzia 
(Annabelle), esetleg a Gracillimus kínai nád. Ezek 
lazítják a kemény nyíro� sövényszakaszokat, 
egyéniséget visz kertünkbe. ■

Forrás: edenkert.hu

Kert24




