
Geoff Lawton nyomán: Hogyan teremnek zöldségnövények árnyékban? Azt hiszem, sokan látták már az ausztrál 

Geoff Lawton videóit, amelyekben bemutatja, hogyan lehet néhány év alatt egy füves lejtőből sokszintes trópusi esőerdőt 

varázsolni, ahol mindenütt terem valami ehető. Számtalan féle trópusi fa a lombkoronaszintben, Dinnyefa, citrusfélék, tea, és 

kávécserje terem alatta, és a fákra felkúszó táró gumói a föld alatt. Állítása szerint a már beállott növénytársulást már alig kell 

gondozni. 

Kísérletemmel azt a kérdést próbáltam megválaszolni, hogy a nálunk termesztett zöldségfélék termeszthetők-e a velük társított fák 

árnyékában. 

A kísérletre kiválasztott területet eperfa, akáctörzsre felfuttatott vadszőlő, törökmogyoró fák, és közönséges mogyoró bokrai 

árnyékolták oly módon, hogy az alájuk ültetett és karóra futtatott, kötözött zöldségfélék az égbolt 1/3-1/4-ét „látták” (szórt fény), és 

1-3 óra napsütést kaptak (direkt fény).

A karókra uborkát, babot, laskatököt, paradicsomot kötöztem. A hosszú indákat nevelő laskatököt aztán felvezettem az eperfára, 

és a visszacsonkolt akácfára. A krumplit a mogyoróbokrok árnyékába ültettem egy néhány négyzetméteres parcellába. Ez a 

parcella átlósan, kifelé a mogyoróbokrok alól a jobb felső sarka felé egyre több fényt kapott, a legfényesebb része kb. félárnyékban 

volt. 

Sütőtököt, a „Nagydobosi” fajtát mogyoróbokrok alá ültettem az előbbiekhez hasonló fényviszonyok közé, csak úgy, a földön 

futtatva. 

Tapasztalatok: 

A karóra futtatott növények, így a burgonya is megnyúltabb hajlékonyabb hajtásokat neveltek, mint a félárnyékban-teljes napon 

nevelt társaik. A szeptemberben felszedett burgonyagumók a fényesebb jobb felső sarok felé jól láthatóan egyre nagyobbak lettek. 

 Az uborka később fordult termőre, nagyon magasra kúszott, kevesebbet termett. A megnyúlt, elhajló hatásokat gyakrabban kellett 

kötözni, mint a kontroll növényeket. 



A paradicsomot az esős időben tönkretették a gombabetegségek egy-két szem beérése után. A teljes napon nevelt paradicsom 

szeptember elejéig termett azon a nyáron. 

A laskatököt sokat kellett igazgatni, hogy a szárai föltaláljanak az eperfára. Termést csak akkor kötött, amikor már elérte a fák 

tetejét. Mutattam is látogatóimnak, hogy láttak-e már olyan eperfát, amely tököt terem? Az az igazság, nem volt időnk létrára 

mászva leszedni, úgyhogy ott fagyott meg télen...  

 

           

A sütőtök termései kb. fele akkorák lettek, mint a szokásos, tárolva hamarabb, már november végén romlásnak indultak. Nem 

voltak annyira ízletesek, mint általában a „Nagydobosi” sütőtök. 

  

Kivétel a bab volt, amely szokásosan növekedett. A karós bab bírta legjobban az árnyékot. Növekedése alig volt kisebb, termése 

majdnem annyi volt, mint a nagyobb megvilágítás mellett, félárnyékban nevelt töveké.          

  



Következtetések: Mint tudjuk, számos zöldségféle fejlődésére, termésére jó hatással van a hazai klímában, ha némi árnyékolást 

kapnak. Szó szerint félárnyékot értek ez alatt, tehát minimum 50% szórt fényt, és kb. félnapnyi direkt fényt igényelnek ezek a 

növények is. A problémát nem annyira a termés mennyiségének, hanem minőségének romlásában látom (ízetlen tök, szamóca, 

apró krumpli) valamint a felnyúló hajtások miatt a kötözés gyakoriságának, és nehézségének megnövekedése miatt. Kivétel a bab, 

amely megelégszik ennél kissé kevesebb fénnyel is.  

Tehát azt mondanám, hogy fák alá zöldségnövényeket csak olyan helyre ültessünk, ahol legfeljebb félárnyékban vannak, ill. az 

erdőkertet úgy tervezzük meg, hogy a fák megnövelt tőtávolsága miatt legyenek félárnyékos területek a koronájuk alatt. Még egy 

tanulsága is volt ennek a szituációnak: A fák, és a zöldségek faját, fajtáját úgy válasszuk meg, hogy egymás betakarítását ne 

zavarják. Jelen esetben a zöldségek akadályozták a lepotyogó eper összeszedését. 
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