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FŐKERT egynyári bemutató – Biró Borbála előadása 

 

A következő néhány percben bemutatom a FŐKERT egynyári termesztésének és 

fenntartásának különlegességeit, és szeretnék néhány gondolatot, tapasztalatot megosztani 

Önökkel az egynyári növényalkalmazás témakörében. 

Ha számokkal szeretnénk érzékeltetni a volument, amin keresztül cégünk rendre 

tapasztalatot szerez ebben a szakmai feladatban, akkor elmondhatnánk, hogy idén 

városszerte a kiemelten kezelt zöldfelületekre 78 helyszínen összesen 240 ezer db egynyárit 

ültettünk, az ágyakban 191 fajtát alkalmaztunk, ami összesen 11 ezer m2 virágfelületet 

jelent. 

Ha pedig nem számokkal, akkor csak annyit érdemes tudni, hogy Magyarországon 

minden más kertészeti társaságnál messze többet. Ez nem érdem, ez egyszerű tény, és 

főképp lehetőség. Amiből következik, hogy sok mindent láttunk, tapasztaltunk – jót, rosszat, 

de mindenképpen hasznosat. A tervezés fontosságára, ízlés- és trendformáló hatására 

Adrienne már felhívta a figyelmet. Én a növényalkalmazásra térnék ki. 

Az egynyáriak intenzív fenntartást, öntözést, tápanyag-utánpótlást, kapálást, gyomlálást, 

visszavágást várnak el, révén hogy ökológiai stratégiájuk szerint R, azaz rudeális 

stratégiával bírnak – tehát gyorsan – sokat - intenzíven tesznek és azt rövid ideig - és ehhez 

a fokozott tempóhoz fokozott bolygatás szükségeltetik. Azonban ezt a hedonista életmódot 

nem egyformán űzik az egynyári fajták. És itt jön a mi szerepünk, megtalálni a jó 

társaságokat. 

http://www.fokert.hu/
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Mint minden közösségben, itt is van ám klikkesedés. Vannak gasztrofesztiválosok, 

akiknek evéssel ivással kerek a világ. Ilyen a Canna, a dália.  Vannak a kocsmatúra pártiak, 

akik innának folyton, mint a díszpaprika vagy petúnia. Vannak a hippifesztiválozók, akiknek 

csak napsütés kell a boldogsághoz, ilyenek a magyar fajták, mint a kakastaréj vagy a 

kúpvirág. Aztán vannak univerzális partiarcok, akiknek az élet árnyékos oldala is napos, ha 

ital van elég, úgy, mint a begónia, vagy a Sunpatiens pistike. 

El tudjuk képzelni, mi történik, ha elrángatjuk a fényevő barátnőnket és a bor-gourmant 

kollégát a mangalica fesztiválra kolbászt kóstolni. Valaki nem lesz boldog. 

Bármilyen szépen kitaláljuk azt a virágágyat, ha nem hasonló igényű társításokat ültetünk 

ki, valamelyik fajtának rossz lesz, kiszárad, kirohad, visszafejlődik, nem virágzik, 

felkopaszodik.  

Ezért a fenntartás sikeressége már a tervezőasztalon dől el. Járva az országot, rendre 

bukkan az ember a legjobb szándékkal kiültetett, fenntarthatatlan ágyakra. Ezek biztos 

kudarcra vannak ítélve. Pedig csak végig kell gondolni a növények fény-, víz- és 

tápanyagigényét. 

Ilyen szempontból úgy tűnhet, a legnehezebb a millefleur összeültetések kigondolása. 

Pedig ez az a megoldás, ahol megengedhető egy kicsit tágabb keretek közé fogni az 

igényeket, mert ha valami mégsem érzi olyan jól magát, vagy megjelenik valamilyen kártevő, 

kórokozó, akkor a környezetében lévő tövek átveszik a szerepét, benövik a helyét. 

Nem véletlen, hogy egyre többet alkalmazzuk ágyainkban ezt a kiültetési formát.  

 

http://www.fokert.hu/
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Másik oka a trendekkel köthető össze, ami az urbánus zöld minél természet-közelibb 

megjelenését célozza, az ökologikus, könnyen, gazdaságosan fenntartható, kvázi 

önfenntartó zöldfelületekét. Az egynyári virágágy sosem lesz önfenntartó társulás, mert nem 

erre a stratégiára van berendezkedve, de megkönnyíthetjük a dolgunkat, ha ésszel 

alkalmazzuk. Ha egységes igényű kiültetéseket tervezünk, ha szárazságtűrő fajokat 

alkalmazunk, ha kerüljük a betegségekre fogékony, érzékeny fajtákat, és ha bombabiztos 

évelőkkel kombináljuk az egynyáriakat. 

A FŐKERT nem csak városarculatban igyekszik példát mutatni, hanem a fenntartható 

városüzemeltetésben is, melynek egy kicsi, de meghatározó szegmense a város 

színfoltjainak, koronaékszereinek, a virágfelületeknek az átgondolt kialakítása, fenntartása. 

Ehhez kapcsolódóan büszkén újságolhatom el Önöknek, hogy  2018-ban Társaságunk 

termesztőtelepe saját magtermesztésbe kezdett dr. Kovács Zoltán nemesítéséből származó 

magyar fajták tekintetében, és ennek köszönhetően idén először tehettük meg azt, hogy 

minden magyar fajta esetében kizárólag és teljes körűen saját termesztésű magokból nevelt 

palántákat használtunk fel a kiültetésekhez. Az összes kakastaréj, kúpvirág, mályva, 

bársonyvirág, verbéna és kokárdavirág gyakorlatilag zárt rendszerben a saját kiegyenlített, 

kiváló minőségű szaporítóanyagunk. 

Ezeket a fajokat, fajtákat is megtekinthetik közelebbről itt a Virágoskertben és a 

Margitsziget többi ágyában. Előbbi helyszínen, ha van kedvük, velem együtt sétálva akár 

most is. 

Budapest, Margitsziget, 2019.július 25. 
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