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iv ÁSÁSMENTES BIOKERT

Charles Dowding 

Biokertészkedés a gyakorlatban 

Stephanie Hafferty 

Perma-
culture

 

A szerzőkről

„A zsűritagok teljesen elképedtek azon a hatalmas mennyiségű hasznos információn, ami ebben  
a hiánypótló könyvben található. Látszik, hogy olyan emberek írták nagy lelkesedéssel, akik  

a gyakorlatból is pontosan ismerik mindazt, amiről szó van: a könyv rengeteg szakszerű és világos 
magyarázatot, hasznos tanácsot tartalmaz… Egyik legfőbb erénye, hogy rendkívül gyakorlatias, 

ezért mindenki számára tökéletes választás, aki saját termesztésű zöldséget és gyümölcsöt szeretne 
termeszteni ásásmentes, organikus módszerrel.”

A zsűri értékelése a könyvről, amely 2017-ben elnyerte 
az angliai Garden Media Guild Practical Book of the Year díját 

(az év legjobb gyakorlati kézikönyve).
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Egy szép módszer

vannak, amiknek az okát gyakran nem, vagy nem logikusan 

A kertészkedés a tanulásról és a természetes folyamatok 

Megfelelő készségek, biztató eredmények

 •

 •

a hétvégeken tudok kertészkedni, mindazonáltal 

 

 •
 

 •

Charles és Steph  
   bevezetője

CHARLES ÉS STEPH BEVEZETŐJE v
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vi ÁSÁSMENTES BIOKERT

Több idő, kevesebb probléma
 

posztálódott anyag helyett, mint amilyen a széna és a szalma, 

kedésben!

Az ásásmentes módszer működik

ételek ízét és frissességét, egészséges és változatos étrendet 

 

MértékegységekMértékegységek
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A legfontosabb   
      tudnivalók

20 hónappal az első gyomirtó takarás után  
a második nyáron ez a terület rendkívül  
bőségesen terem

Egyenes út a sikerhez

 1
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2 ÁSÁSMENTES BIOKERT

Egyre sikeresebbek leszünk

 •  

 •

 •
izgalmasabb módokon

 •

Éghajlati zónabesorolások

Az alapok

Az itt olvashatóak eredményeken alapulnak, bebizonyosodott, 

A talajjal magával tápláljuk  
a növényt

stabil, vízben nem oldható formában 

Fentről lefelé:

A kiindulási pont 
novemberben: 

túlburjánzott sávok  
a szomszéd kerítése 
mellett, gyomos talaj

Gyomok levágva,  
a gyökerek a talajban 

maradtak, takarás 
karton papírral, nyese dék-

kel, komposzttal

Május végén borsó, 
fokhagyma és vörös-

hagyma növekszik  
az ágyásokban

A betakarított hagyma 
augusztus elején
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Ágyásméret  
2×9 m

Ásóvillázott, + 5 cm 
komposzttakarás 

Termés kg

Ásásmentes, + 5 cm 
komposzttakarás 

Termés kg

2014 67, 92 78, 55

2015 90, 23 101, 71

2016 120, 33 142, 14

A 3 év összesen 278, 48 322, 40

Az ásásmentes talajban a mikorrhiza és más gombák olyan életerőt adnak a nö-vényeknek, hogy azok ellenállóbbak lesznek a károsítókkal szemben. 2016 júliusában az ásóvillázott területre ültetett burgonyát megtámadta a burgonya-vész, míg a szomszédos, ásásmentes ágyásban lévő egészséges maradt.

Ásás nélkül

pókokat láthatunk, de amit nem látunk, az még rosszabb:  

 

Ásóbikázott ágyás a bal oldalon, 
ásásmentes a jobb oldalon. 
Mindkettő ugyanannyi 
komposztot kapott

ásóvillázott / ásásmentes A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 3
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4 ÁSÁSMENTES BIOKERT

Vetés és ültetés

dában tartása érdekében kizárólag lebomlott anyagot nem 

Ágyásaink illesztése a kert többi növényéhez

 

Komposzt és szerves anyag a terményeknek

anyagot!

dinamikus humuszpreparátummal való évi kétszeri 
Függelék

Zöldtrágyának vetett fehér mustár és rukkola, köztük 
’Green in the Snow’ fajtájú saláta mustár
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A gyökérzónában lévő, még el nem 
komposztálódott faforgács miatt a lóbab levele 
sárgul és kevesebbet terem

Előzzük meg a gyomosodást
A gyomok képesek meggyengíteni veteményeinket és olyan 
gyorsan szaporodnak, hogy az egymás utáni vetések bonyolult

Gereblyézzük el a komposzt felületét,  
hogy egyenletes legyen, és hogy elpusztítsuk  
a kikelt gyomnövényeket

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 5
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6 ÁSÁSMENTES BIOKERT

Balra  
Új ágyások készülnek a legelőn 
novemberben/késő ősszel

Jobbra  
Ugyanazok az ágyások hat hónappal 
később lóbabbal, borsóval és a fátyolfólia 
alatt sárgarépával
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Kártevők és kórokozók

A betakarítás fortélyai

Teljesebb, hosszabb betakarítási szezon

Grenoble Red fajtájú saláta a külső levelek leszedése előtt és után

Újhagyma és zeller társítása: ez nehéz, ha a gyomok folyton kikelnek 
az ágyásban. Mindkét növényt késő tavasszal ültettük, az újhagymát 
kiszedjük, mielőtt a zeller levele elfoglalná a teljes helyet

Póréhagyma felszedése tavasszal

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 7
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8 ÁSÁSMENTES BIOKERT

A hulladék átalakítása

A zöldségek tárolása
 

 

 

Négy évszak, mindegyik más és más

A szezonális étkezésben az is fantasztikus, hogy minden 

 A 6. oldalon látható 
ágyás 10 hónappal 
később: a bab és a 
borsó letermése utáni 
másodvetés

Késő nyári komposzt, 
amely 6 hét alatt 

képződött
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A hely kiválasztása,   
   az ágyások mérete  
  és az előkészületek

Terveink alakulása, fejlődése

A veteményes elhelyezkedése
Legyen a lakóhelyhez közelLegyen a lakóhelyhez közel

Talaj, lejtés, tájolásTalaj, lejtés, tájolás

tápanyagban gazdag vagy sovány, agyagos vagy ho

 

Lyuk fúrása egy új ágyásba
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     új ágyás 
        kialakítása

Saláták október 
végén, némelyik 
egész télen nő

Az óramutató járása szerint, balról:

Megfelelő hely egy új ágyás számára

Az ágyás feltöltve, készen áll az ültetésre

Minden elvetve és beültetve a májusi fagyok után

Július elején erőteljes növekedés, védőháló feltéve

Augusztusban, szeptember elején ültetett téli saláták
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A veteményes mérete

 

2 termést is adhat  

Külső erőforrások

 

2012 november: gyep 
és sövény Homeacres-
ben: a sövény helyére 

almafák kerültek

 •

vagy alakíttassunk ki egy vagy két 

 •

komposzt az ágyás alsóbb részeire 

Közeli fák, bokrok, szegélyek

 •

 •

 •

Minden egy helyen

 

A HELY KIVÁLASZTÁSA, AZ ÁGYÁSOK MÉRETE ÉS AZ ELŐKÉSZÜLETEK 11

Egy négytagú család számára számolhatunk 
körülbelül 46 m2 összterülettel (utakkal, szegélyek-
kel együtt). Ez mintegy 280 kg terményt jelent, ha 
másodvetéseket is alkalmazunk, és minden úgy nő, 
ahogy kell. Hűvösebb éghajlaton és alacsonyabb 
termésátlagú zöldségeknél nagyjából a fenti 
mennyiségfelét várhatjuk.
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12 ÁSÁSMENTES BIOKERT

Idő

 
A kertészeti szakirodalom tele van sokat ismételt badarsá

Szerves anyag

Kísérlet

 

Zöldség
Komposzt 

nélküli ágyás 
kg

Komposztos 
ágyás  

kg

Bab ’Czar’ 0, 83 0, 75

Bab ’Borlotti’ 0, 23 0, 77

Tök ’Kabocha’ 2, 74 7, 75

Tök ’Kuri’ 3, 07 8, 95

Zeller 1, 14 2, 82

Cékla 20, 86 25, 96

Póréhagyma 
’Zermatt’ 1, 37 2, 48

Póréhagyma 
’Bandit’ 3, 36 5, 55

Káposzta 
’Filderkraut’ 6, 18 6, 16

Káposzta ’Kalibos’ 0, 85 1, 14

Összesen 40, 63 62, 33

Fentről lefelé:

A borostyánt, szedret  
és csalánt levágtuk, majd 
kiástuk a nagyobb fás 
gyökereket

Kartonnal letakartuk a 
területet, erre vízáteresztő 
geotextilt tettünk, hogy  
a kartont a helyén tartsa, 
majd facsemetéket ültettünk

Az első év augusztusára 
mindegyik csemete 
erőteljes növekedésnek 
indult (almafák M9 
alanyon), de egy borz 
megrongálta a geotextilt

A gyümölcsfák egy évvel 
később, komposzttal 
mulcsozva
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Zöldtrágyázás
 

 

 •
Sinapsis alba  

 
a mustár és a felszínen vékony rétegben ott marad  

 

 •

 •

 

Mustár vetése kora ősszel előre beöntözött 
vetőárkokba, a sütőtök betakarítása után

A HELY KIVÁLASZTÁSA, AZ ÁGYÁSOK MÉRETE ÉS AZ ELŐKÉSZÜLETEK 13
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14 ÁSÁSMENTES BIOKERT

Víz

Termesztés védett körülmények között  
(termesztő berendezésben)

 •

 •

 •Talajtakaró anyagok

Elymus repens
Convolvulus arvensis

alystegia sepium

Magok és palánták

Az évelőket friss faforgáccsal is mulcsozhatjuk

Házilag készített 
üvegház tisztítása; 
a beton alap 
kőburkolata 
éjszakára némi 
extra hőt tárol
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Gyomtalanítás  
és a talaj folyamatos 
   gondozása  
ásás nélkül

Az újonnan ültetett fák 
mulcsozása táplálja a talajt 
és elnyomja a gyomokat

Először kartonlapokat 
fektettünk le, a szélek 
átfedésben

A tetejére 5-7 cm vastagon 
növényi komposztot 
terítettünk

Geotextilt teríttettünk rá,  
a széleket beástuk

Augusztusban (nagy kép)  
a fák között egy-egy sütőtök 
növekszik

15

Rövidebb idő alatt bőségesebb termés
ól, 

 

A komposzttal való takarás a gyomok elnyomása mellett  

Legyen gyommentes a talaj,  
különösen a zöldség ágyásokban
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Szabaduljunk meg a gyomoktól

Mivel takarjunk a gyomok kiirtása érdekében?

Biológiailag lebomló takaróanyagok a gyomok kiirtására

Anyag Szükséges 
vastagság Ismételt alkalmazás Utakra is megfelelő? Előnyök Hátrányok

Bármilyen komposzt, 
nem kell, hogy teljesen 
érett legyen

10–15 cm 5 cm a termékenység 
fenntartásához

Csak ha nagyon  
kevés gyom van,  
vagy egyáltalán nincs

Táplálja a talajt,  
a zöldségek nőnek,  
a gyomok elhalnak

Drága lehet; a kihajtó évelő 
gyomokat ki kell húzni

Széna 15 cm tömörítve Ha sok gyom átnő rajta Igen, ahol kevés  
a meztelencsiga

Táplálja a talajt, az 
elrontott széna is jó 

Tavasszal hideg; 
gyommagvak,  
meztelencsigák szeretik

Szalma 20 cm tömörítve Ha sok gyom átnő rajta Igen, ahol kevés  
a meztelencsiga

Gyakran olcsó, táplálja 
a talajt

Tavasszal hideg; 
gyommagvak,  
meztelencsigák szeretik

Kartonpapír Vastag rétegek Gyakran: 8-10 hetente Jó, ha faforgáccsal 
betakarjuk Gyakran ingyenes Ragasztót, tűzőkapcsokat le 

kell szedni, sok idő a rögzítése

Faapríték, forgács, 
fűrészpor 15–20 cm Lehetséges Ha kevés a gyom  

vagy karton van alatta
Gyakran ingyenes,  
gyors kiszórás

Lassan bomlik; lehet, hogy  
egy évet várni kell az ültetéssel

A lehető legjobb 
minőségű föld 10–15 cm Nincs adat Kaparjuk az utakról  

a feltalajt az ágyásra
Felhasználhatjuk a 
fölösleges feltalajokat

Gyommagvak,  
változó minőség

Gyapjúszőnyeg Egy szőnyeg Nincs adat Igen Hatékony gyomelnyomó Csigák búvóhelye, a legjobb 
a régi gyapjúszőnyeg

Újságpapír 15–25 lap Gyakran: 8-10 hetente Igen, de a szél elviheti Ingyenes
Tavasszal hideg, 
meztelencsiga, nehéz 
rögzíteni

 
kiindulópontot:

 •

 •

 

kevesebb is elég lesz, ahogy az alsó táblázatban is 

 •
 

a saláta, tudunk várni egy évet, akkor a polietilén fólia 

 

Nem lebomló takaróanyagok a gyomok kiirtására

Nem lebomló anyag Relatív 
költség

Hasznos 
élettartam Fénykizárási hatékonyság Előnyök Hátrányok

Fekete polietilén Alacsony 3–5 év Igen, ha vastag – fény felé 
tartva ellenőrizzük

Teljes sötétséget 
biztosít

Nem engedi át  
az esőt

Agroszövet Magas 10–15 év 1% fényt átenged Átengedi az esőt, 
tartós

Drága, a vágások 
mentén foszlik

Geotextil Alacsony 1–2 év 20–30% fényt átenged* Olcsó, szép, 
karton fölé jó

Könnyen szakad,  
rövid életű

Lebomló fekete polietilén Közepes 6–8 hónap 30% fényt átenged Évtizedek alatt 
bomlik le

Átengedi a fényt, 
nagyon lassan bomlik le

A Homeacres-ben lévő 1000 m2-nyi ágyás és a köztük levő utak csekély, de rendszeres idő-ráfordítással (heti két óra nyáron) egész évben gyommentesek. Ezzel ellentétben a szélek gyomo-sak, ami sok hasznos rovart vonz.

*Vastagabb geotextilek is kaphatók, ezek tartósabbak és kevesebb fényt engednek át. (A ford.)
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komposzt / talaj

Példák a takarásra

vel, amit itthon készített, 12 hónapos komposzttal takartunk, 

Talaj és komposzt összehasonlítása

karított termés mennyiségét hasonlítot
 

a komposztosból 20 kg terményt szed

kétszer annyi paszternák termett, mint 
a másikban, és kevésbé károsította a rozs

Oxalis tuberosa  
Az inkagumó a komposztos ágyásban  

Öt fénykép, ami  
a komposzttal, ill. 
talajjal töltött ágyások 
közti különbségeket 
mutatja

A közelebbi  
ágyásra komposztot, 
a távo labbira talajt 
tettünk, közvetlenül  
a gyomokra

Tavasz közepén  
a növekedés hasonló 
(mindkét ágyásban 
ugyanaz van)

Az ágyások nyár 
közepén, többszöri 
szedés után, jobb - 
oldalt a talajos ágyás; 
a fodroskel életerős

A második őszön  
a komposztos ágyás- 
ban nagyobbak  
a növények

A harmadik nyáron, 
komposzttakarással 
mindkét ágyásban,  
a jobb oldali talajos 
ágyás valamivel 
kevesebb termést ad 
(nagy kép)

17
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Balra:

A fűfélékkel és 
szulákkal borított 
terület, az első takarás 
komposztált 
marhatrágyával

Szemben:

Nyári bőség;  
a lyukakon átbújó 
gyomok a fényhiány 
miatt elpusztulnak

         A takarás folyamata tarackbúzás      

1 2

3

4
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1 Kartonpapírral letakarjuk  
a területet, a tetejére komposztot 
terítünk

2 Már szinte készen vagyunk  
a karton- és komposzttakarással

3 Kora tavaszra néhány évelő 
gyom átbújik a takaráson, 
ezért…

4 Most letakarjuk polietilén fóliával. 
Rengeteg földigiliszta 
serénykedik, a talaj nedves

5 A fóliába vágott lyukakon át 
cukkinit ültetünk a komposztba

6 A takarásba ültetett zöldségek

7 A cukkini növekszik, miközben  
a fólia alatt a szulák is

8 A Sarpo kifliburgonya 
betakarítása nyár végén

9 A terület másik végén a sütőtök 
kora ősszel

     és szulákos területen

5

6

7

8

9

GYOMTALANÍTÁS ÉS A TALAJ  FOLYAMATOS GONDOZÁSA ÁSÁS NÉLKÜL 19
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