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Az állami erdőgazdaságok közül a KEFAG Kiskunsági  
Erdészeti és Faipari Zrt. díszfaiskolát is működtet. A kecs-
keméti székhelyű Juniperus Parkerdészet az idén 25 
éves. A hagyományos alföldi sor- és parkfákon, erdé-
szeti csemetéken és karácsonyfán kívül örökzöldeket, 
konténeres díszfákat és -cserjéket termesztenek kis- és 
nagykereskedelmi értékesítésre. 

Az 1990-ben alapított KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészetnél az ak-
kori vezérigazgató, Sódar Pál ötlete nyomán kezdődött a díszfa-
iskolai termesztés, először a város melletti közjóléti célt szolgáló 
parkerdő növényállományának változatosabbá tételére. A mun-
kát 20 éven át Szűcs Dezső erdészetvezető irányította, tőle 2010-
ben vette át a vezetői feladatokat Bekőné Polner Katalin erdé-
szeti igazgató.

A kínálat évről évre bővült, és a lakossági igények kiszolgálásá-
ra ma már sok népszerű díszfát, díszcserjét és örökzöldet, köztük 
számos különlegességet is termesztenek. Az újdonságokat, vala-
mint a kizárólagos joggal szaporítható, úgynevezett fajtavédett 
növényeket színes cserepekben kínálják, hogy ezzel is hangsúlyoz-
zák egyediségüket, különlegességüket. A külföldről származó új-
donságokat először általában kis felületen megvizsgálják, és csak 
azokat vonják termesztésbe, amelyek a hazai vásárlóknak sem 
okoznak csalódást. 

A virágszín szerint kék és rózsaszín edényekbe ültetik például a 
levendulákat, pirosba a magyar nemesítésű ‘Lilla’ cserszömörce-
fajtát, bordóba a bordólevelű bodzákat. Sárga cserepet kapnak 
a pimpók és a sárga lombú borbolya, kéket a kék levélzetű 
terülőboróka, világoszöldet a sziklakertek kisméretű tujafajtája.  
A különböző árnyalatúra színesedő japán juharokat is a lombszín-
hez illő színes cserépben kínálják.

A faiskolához a kecskeméti központi telepen áruda is tartozik, 
amely 2014–15. évben elnyerte a minőséget és a megbízhatósá-
got tanúsító Kiváló Áruda címet. A vásárlók kellemes környezet-
ben, aszfaltburkolaton sétálva válogathatnak a növények között 
(a nyári melegben árnyékolórendszer hűvösében). A növények 
nevéről, igényeiről jeltáblák is tájékoztatnak. Az árudában tavasz-
szal helyi kertészek által termesztett egynyári és évelő dísznövé-
nyekkel színesítik kínálatukat. A növények mellett egyebek közt vi-
rágföldet, fenyőmulcsot, virághagymákat, tápoldatot és szakköny-
vet is árusítanak.

Karácsony előtt vágott és edényes karácsonyfákat, ezüstfe-
nyőt, lucot, szerb lucot, duglászfenyőt és jegenyefenyőt is kínál-
nak. A KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészet az utóbbi években több 
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nagyobb beruházásban is részt vett, az általuk nevelt fák díszle-
nek a Parlament környezetében, valamint Kecskemét és Nagy-
kőrös főterén. Két nagy víztározó környékén végeztek árvízvédő 
fásítást, valamint elkerülő utak, kerékpárutak mellett is ültettek fá-
kat. Szintén a nevükhöz fűződik a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély-
park megújulása. De vállalják kisebb magánkertek tervezését,  
kivitelezését, illetve fenntartását is.

A parkerdészet feladatkörébe tartozik a Kecskemét határában 
a hatvanas években létrehozott 68 hektáros Csalánosi Parkerdő 
kezelése is. A változatos fafajokkal – kőris, juhar, többféle nyárfa, 
tölgy, erdei- és feketefenyő – beültetett és számos közjóléti beren-
dezéssel fölszerelt parkerdő népszerű a város lakói körében. Emel-
lett további 120 hektáron kezelik a Kecskemét Megyei Jogú Város 
tulajdonában lévő belterületi erdősávokat és véderdőket. 

Pap Edina

Edényes karácsonyfa
Lehetőleg faiskoláktól, árudákból szerezzük be az edényes ka-
rácsonyfát, ahol kifejezetten erre a célra nevelik a fenyőfélé-
ket, javasolja Bekőné Polner Katalin. A faiskolákban a kará-
csonyfákat „iskolázzák”, azaz többször átültetik, arra késztetve 
őket, hogy a földlabdában minél dúsabb gyökérzet fejlődjön. 
A fenyőket 3-5 év nevelés után földlabdával emelik ki az állo-
mányból, majd az ünnepek előtt 2-3 hónappal helyezik az 
edénybe, földkeverék és műtrágya hozzáadásával. Az ilyen 
növény ültethető ki a kertbe a legnagyobb biztonsággal, vagy 
– rendszeres öntözéssel – edényben is tartható a teraszon.

Az edényes fenyőfát érdemes az ünnepek előtt 1-2 héttel 
megvásárolni, olyat válasszunk, amelyiknek nem hullik a levele. 
Néhány napig a szobainál valamivel hűvösebb levegőjű helyi-
ségben szoktassuk a benti körülményekhez. Majd a szobában 
is lehetőleg a fűtőtesttől távol helyezzük el, és naponta öntöz-
zük, lombját pedig tiszta vízzel permetezzük. Az ünnepek után 
vigyük hűvösebb, de fagymentes és világos helyiségbe, illetve 
enyhe idő esetén bármikor elültethetjük a kertben. Ehhez cél-
szerű már korábban kiásni és szalmával bélelni a földlabda mé-
reténél valamivel szélesebb ültetőgödröt. Kiültetéskor szórjunk 
az aljára és a földlabda köré jó vízáteresztő képességű, porha-
nyós kerti földet. A fát rendszeresen öntözzük, a szeles helyeken 
három ponton karózzuk meg. 
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Bekőné Polner Katalin 5 éve irányítja  
a Juniperus Perkerdészetet
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a lombhoz illő színes cserepekben kínálják


