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1
Bevezető

Garantálom, hogy a ládakertészetben mindenki 
számtalan sikerélménnyel gazdagodhat. 

Ezt nem csak onnan tudom, hogy jómagam több 
mint 30 évet töltöttem a módszer 

tökéletesítésével, hanem azóta is kapom a 
visszajelzéseket, hogy kinek milyen kevés 

munkával mennyit termett ez a kis kincsesláda. 
A következőkben bemutatom,  

hogyan jutottam el idáig.

A saláta a legkönnyebben 
termeszthető zöldségek 
egyike, és számtalan 
színben pompázik

(Fogra 39)Job:10-29423  Title:MBI-Square Metre Gardening
                      #175  Dtp:225  Page:9                       



10     bevezető

Minden 1975-ben kezdődött, amikor otthagytam mérnöki tanács-
adói pályafutásomat, és elhatároztam, hogy hobbiból kertész

kedni kezdek. Csak ezután kezdtem felfedezni, mennyire kevéssé 
hatékony a hagyományos kertészkedés gyakorlata. Miért kell az egész 
kertet végigspriccelni tápszerekkel? Miért ültetjük a növényeket 
hosszú sorokba úgy, hogy széles ösvények maradjanak közöttük? 
Miért kell a teljes talajfelületet megművelni, amikor a termény annak 
csupán egy töredékét foglalja el? Azután azon töprengtem, miért kell 
a frissen feltört földet megint letaposni a lépteinkkel? És végül, 
különösen a nagy víztakarékosság korszakában, miért kell az egész 
területet megöntözni, amikor a növények csupán egy kétméteres sáv 
középső 15 centiméterét foglalják el?

Sokat töprengtem ezeken a kérdéseken, de mindig ugyanarra az 
eredményre jutottam: abból, ha az ember rendszeresen tápszerez és 
öntöz egy beültetetlen földdarabot, csak egyvalami keletkezhet: 
gyomok!

soronként ültetni
Miért kell mindenből egy egész sornyit ültetni? Ha például a kertem 
10 m széles, valóban kell nekem annyi káposzta, amennyi ezen a 10 
méteren megterem? Ha 30 cm-enként számoljuk, ez legalább harminc 
fej káposztát jelentene. Mi szüksége lenne bárkinek egyszerre harminc 
fej káposztára? Ha mindent egyszerre ültetünk, nem logikus, hogy 
beérni is egyszerre fog? Egy farmernek ez talán javára válna, de egy 
otthon kertészkedő amatőrnek már minden bizonnyal sok az a 
harminc fej. Hányan mennek el a boltba, hogy az évnek ugyanabban a 
szakában megvegyenek harminc fej káposztát? Képtelenség, ugye? 
Akkor miért kellene így termeszteni? Az egyetlen helyes megoldás az 
aratás elcsúsztatása, ezt pedig úgy érhetjük el a legkönnyebben, ha 
már a vetés idejét elcsúsztatjuk, amennyire lehet, és mindenből 
kevesebbet termesztünk. 

Utazásaim során számtalan helyen kerestem már a választ a 
kérdéseimre, de mindenhol mindenki ugyanazt felelte: „Azért, mert 
mindig is így csináltuk!” Erre pedig mindig azt feleltem: „Rendben, 
majd akkor én feltalálom a jobb módszert.”

Bevezető
A hagyományos módszerek követésével rengeteg erőfeszítésbe kerül a saját 
termény nevelése, a vetés és ültetés lehetőségeivel végzett kísérleteim és 
tanulmányaim azonban rávezettek, hogy létezik más lehetőség is.

Mel Bartholomew
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bevezető     11

A probléma részeként felfedeztem, hogy a soronként ültetés való
jában a nagyüzemi gazdálkodás lekicsinyített mása. Az egyenes sorok 
nagyon praktikusak, ha traktorral és kombájnnal kell művelni őket, 
egy otthoni kertben azonban csak helypazarlást jelen tenek.

tapasztalatok az elhelyezéssel
Csak hogy lássam, működik-e az elgondolásom, két sort csupán 15 cm 
távolságban ültettem el, és működött! A növények két sorban is 
ugyanolyan jól érezték magukat, mint egyben, csupán arra kellett 
figyelni, hogy minden irányban megmaradjon köztük a 15 cm-es 
távolság. A következő lépés egy tripla sor volt. Itt is ügyeltem a 
növények közötti a 15 cm-es távolságra. Megint csak bevált! Ebből 
már magától következett a kérdés, hogy milyen széles ségben lehetne 
ezt megcsinálni? A válasz pedig: olyan szélességben, hogy az ember 
még elérje a közepét, nagyjából tehát karhossznyira. A termés azonban 
még mindig sokkal több volt, mint amit fel tudtam használni.

Mi volt tehát a kézenfekvő megoldás? A sorok megrövidítése. 
Addig-addig rövidítgettem őket, amíg már csak egyetlen 30x30 cm-es 
négyzetem maradt, amelyben egységenként 4 növény helyezkedett el, 
ha 15 cm-es távolságra ültettem őket.

Összességében tehát ha egy növény 30 cmes teret igényel, csak 
egyet kell egy négyzetbe ültetni. Ha csak 15 cm kell neki, egy ugyan-
akkora négyzetbe már 4 is elfér. Ha 10 cm is elég neki, már kilencet 
ültethetünk egy egységbe. Ha ezt a távolságot 8 cm-re csökkentjük, 
máris tizenhat növény fér el ugyanekkora helyen. Hát nem sokkal 
egyszerűbb ez a módszer?

A hosszú sorokban való 
ültetésnek nagy 
hagyománya van, de 
tényleg kell az a sok 
káposzta? A ládakertészet 
módszere kisebb területen 
kisebb adagok 
megtermesztésére 
törekszik, ezért munka- és 
helytakarékos megoldás
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12     bevezető

Arra is rájöttem, hogy akár minden kis parcellára különböző 
terményeket lehet ültetni, a helyszükséglet függvényében egy, négy, 
kilenc vagy tizenhat tővel, nem szükséges egy egész sort ugyanazzal 
teleültetni. Annak, aki kereskedelmi célból gazdálkodik, nyilván 
előnyösebb, ha mindenből több terem, és egyszerre érik be, hogy 
aratás után vihesse is a piacra. Otthon azonban sokkal előnyösebb 
elcsúsztatni az aratás idejét, hogy mindig legyen egy kevés friss, érett 
zöldség az egész szezonban.

 
Mi az a ládakertészet?
A ládakertészet egy egyszerű és elronthatatlan módszer, amivel akár 
a legkisebb helyen is bárki megtermesztheti saját ínycsiklandó 
zöldségeit és fűszernövényeit.

A vetési és ültetési kísérleteimből kifolyólag a veteménysorok egy-
re inkább megrövidültek, egészen addig, amíg megszületett a fa oldal
lapokkal ellátott, 1 négyzetméteres kertláda ötlete. A láda talajfelületét 
vékony falécekkel kilenc 33x33 cm-es parcellára osztottam, azonban 
ha a lécek szélességét is számításba vesszük, a gyakorlatban 30x30-as 
négyzetekről beszélhetünk.

Ezekbe a parcellákba aztán a kifejlett méretüktől függő mennyi-
ségben különböző növényeket ültettem vagy vetettem. Ha a növény-
nek 30 cm-es térre volt szüksége (mint például a karfiolnak), egy 
parcellára csak egyet ültettem, ha viszont csak 15 cmes helyet kellett 

Íme, egy 1 négyzet-
méteres láda 30x30 
cm-es parcellákra 
felosztva. Minden 
parcellán más növény 
terem, a növény 
igényeihez igazodó 
mennyiségben
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bevezető     13

hagyni (mint a salátánál), akkor egy parcellán négy is elfért. Ha a 
petrezselyemhez hasonlóan csak 10 cm kellett neki, kilencet ültettem 
egymás mellé, ha pedig 8 cm is elég volt, mint a répánál, tizenhatot 
ültettem. Mi lehet ennél egyszerűbb?

A tökéletes fejlődési feltételek megteremtéséhez egy különleges 
talajkeveréket alkalmaztam, amely egyenlő arányban tartalmazott 
tőzegmohát, vermikulitot és kerti komposztot. Ez a talajfajta jól tartja 
a nedvességet, minden tápanyagot tartalmaz, amire csak szüksége 
lehet egy növénynek, és emiatt tápszerezni sem kell. Ezenkívül 
lehetővé teszi, hogy azonnal vethessünk bele anélkül, hogy azt a 
hagyományos technikákra jellemző, évekig tartó talaj-előkészítés 
előzné meg.

Egy talajkeverékkel töltött kertláda tökéletesen helyettesíti a 
kertet, és akár a legkisebb helyen, egy erkélyen vagy tetőteraszon is 
elfér. Alkalmazásával kis helyen sokféle zöldséget, akár virágot is le
het termeszteni, és az aratás idejét is könnyebb beállítani, így 

Azokból a növényekből, amelyek 30 cm-es 
helyet igényelnek (pl. padlizsán), 
parcellánként egyet ültessünk

Azokból, amelyek 15 cm-es helyet 
igényelnek (pl. saláta), egy parcellára 
négyet ültessünk

Azokból, amelyek 10 cm-es helyet 
igényelnek (pl. spenót), egy parcellára 
kilenc is elfér

Azokból, amelyek csak 8 cm-es helyet 
igényelnek (pl. retek), ültessünk tizenhatot
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14     bevezető

folyamatosan friss zöldség kerülhet az asztalra ahelyett, hogy az egy
szerre beérő nagyobb mennyiségű termény fele a komposztban végez-
né. De ennyi elég is volt az elméletből, lássuk a gyakorlatot.

helyek és Méretek
A veteményeskertben soronként termő zöldségekkel az a legnagyobb 
baj, hogy túl sok helyet foglalnak. Annyira sokat, hogy a leggyakrabban 
csak a kert végében férnek el. Így azonban kikerülnek a látótérből, 
ezáltal a kertész tudatából is, és lassanként egyre kevesebbet foglal ko
zunk velük. A gyomok azonban törődés nélkül is vígan nőnek tovább, 
amíg egy idő után megfojtják a terményt, és ha nem figyelünk oda, 
átveszik az uralmat a kert fölött. 

a ház közelében
Minden a lehető legjobban halad. Egy ládakert egy egyágyásos vete-
ményeskert 20 százalékának megfelelő helyet foglal el, ezért a ház 
közelében is el lehet helyezni. Mivel szem előtt van, több gondoskodás 
jut neki, amitől mutatósabb lesz, és a termény minősége is javulni fog. 
A ládakert mérete le is csökkenthető, hogy a ház közelében kelleme-
sebben, ugyanakkor jóval eredményesebben lehessen kertészkedni. 

A kertládában olyan 
kicsi helyen annyi 
minden megterem, 
hogy akár egy erkély 
napos oldalán is el 
lehet helyezni. Ha a 
láda közel van a 
házhoz, az jelentősen 
meggyorsítja és 
leegyszerűsíti a 
kertészkedést
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