
Alkalmazkodó 
gyümölcsészet
fenntartható, egészséges kert 
– harmóniában a természettel

"A gyümölcsészet olyan, mint a szeretet vallása,  
mely megnemesíti az ember lelkét,  

ahogy megnemesíti az átoltás a vad fát.” 
Berecki Máté

Ember és táj összhangja

Biológiai változatosság és biológiai egyensúly a kertben

A talaj éltetése

Hozam – a munkánk gyümölcse

A család minden tagja aktív kapcsolatban van a természettel,
 a gyümölcsös a kertészeti munkák helyszíne,

 de élettér is egyben.

A gazdálkodás léptéke családi, azaz a család maga 
– a munkacsúcsok kivételével – fenn tudja tartani 
a gazdaságot és örömét leli benne. A munkacsúcsok idején 
a kalákában történő munka közösségépítő.

Kertalakítás előtt vegyünk számba kertünk értékeit
és a munkák során vigyázzunk rájuk.

 Formáljuk szívünk szerint a kertet.

Fás, cserjés, füves, száraz ágas területek, vizes élőhelyek 
váltják egymást.

Sőt meghagyjuk a kiszáradt fát is élőhelynek.

Árnyékkedvelő növényeket ültessük lombos fák árnyékába 
– pl málna, ribiszke, egres, húsos som, levélzöldségek.

Így a gyümölcsös gyepét legelőként hasznosíthatjuk. 
Az állatok segítségével pedig elvégezhetjük 
a különböző munkákat.

biztosítja, hogy a betegségek kevésbé terjednek, szemben 
az azonos fajtából álló ültetvényekkel. Különböző fajokat és 

fajtákat, lehetőleg tájfajtákat telepítsünk.

Gyepszintben zöldségek, virágok, virágos rét, 
cserjeszintben bogyós gyümölcsök (ribiszke, som), 

legalább kétféle fa lombkorona szint (szilvafa, cseresznyefa…).

Élettér biztosítása ingyen napszámosainknak, a madaraknak, 
sünöknek, magányos méheknek és más élőlényeknek.

Minőségi komposzttal a talajban élő mikororganizmusokat 
egyfajta komplex biológiai oltóanyagként juttatjuk a talajba, 

mely segít a növények táplálásában és egészségének 
megőrzésében. Egy maroknyi jó talajban több baktériumot 

találunk, mint ahány ember él a Földön!

Törekedjünk a forgatás nélküli talajművelésre (nem ásunk). 
Ne juttassunk ki műtrágyát, vagy növényvédőszert.

A csapadékvíz visszatartásával és hasznosításával több vízhez 
juttatjuk a talajt. Az ereszcsatornák vizének összegyűjtése 

mellett keressünk olyan helyet a kertben, ahol természetesen 
összegyűlik a víz. A lejtők alatti sekély medencék 

hatékony gyűjtő helyek lehetnek.

Őrizzük meg a talaj termékenységét – a szervesanyagok 
visszajuttatásával, istállótrágya, vagy zöldtrágyanövény 
kijuttatásával (hullott falevelet, kaszált füvet a területen 
hagyjuk). A gyümölcsösben nincs hulladék, az anyagok 
bekerülnek a tápanyag körforgásba. A gyümölcsösben 
elkülönített zöldségeskertben alkalmazzunk vetésforgót. 

A takarás védi a talajt a széltől, lebomlásával 
tápanyagokat juttat a talajba, csökkenti a párolgást, 
kiegyenlített hőmérsékletet biztosít, így óv a kiszáradástól. 
Véd az eső általi tömörödéstől. Véd a gyomok előretörésétől. 
(másodvetés, zöldtrágya növény, mulcsolás) 

Meditatív és közösségi munkavégzés, 
természetes táj
A gyümölcsész háztartás önellátó és megtermeli saját javainak 
jelentős részét. A felesleget értékesíthetjük. – Ha ez helyben 
történik, akkor a közösségi önellátás is megvalósul.
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Készült az Írottkő Natúrparkért Egyesület  megbízásából az Agrárminisztérium  támogatásával.

 gyumolcsesz.naturpark.hu

https://www.youtube.com/watch?v=JGRwA_F-BbU
https://www.youtube.com/watch?v=ws6EtDS9jjw 
http://www.gocsejta.hu/index.php/kiadvanyok/fuezetek/ingyen-napszamosok
https://www.youtube.com/watch?v=GOEjrRl74OU
http://www.gocsejta.hu/index.php/kiadvanyok/fuezetek/a-talaj-eltetese
https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E
http://www.gocsejta.hu/index.php/kiadvanyok/koenyvek/elso-zalai-gyuemoelcseszkoenyv
https://www.youtube.com/watch?v=eDMlMPLqb7w&list=PL_PuZDkmOe6Aom8ORQLK6KQCaegXGmRxL

