
Franciaország,  Kertészmérnök  
  

  

Szakmai gyakorlati beszámoló – Chateau et Jardin de Villandry 

 

Egy kis történelem 

Az 1536-ban elkészült Villandry kastély az utolsóként épült nagy kastély a Loire menti reneszánsz kastélyok közül. 
Jelenleg körülbelül 2 km-re található a Loire-tól de a 16. században a folyó épp csak 200 m-re folyt a kastélytól. 
Jean le Breton, I. Ferenc király pénzügyminisztere építtette át, mivel ekkor még csak egy középkori erődítmény 
volt.  Egyedül a vártornyot és a kastély alapjait hagyta meg. Jean le Breton és a leszármazottai kezében maradt a 
kastély egészen 1754-ig. Ekkor került Castellane márki, a király nagykövete tulajdonába. Megépítteti a 
melléképületeket és újrabútoroztatja a kastély a kor ízlésének megfelelően. 1906-ban veszi meg a kastélyt a 
spanyol Joachim Carvallo, innentől kezdve van a Carvallo család birtokában, jelenleg is. Joachim Carvallo egy 
híres spanyol orvos és kutató, aki otthagyja az karrierjét azért, hogy minden idejét a kastélynak és a kertek 
átalakításnak szentelhesse.A rengeteg munkálatnak köszönhetően sikerül a mármeglévő angol kertet átalakítania 
reneszánsz kastélykertté, hiszen egy reneszánsz kastélyhoz az illik a legjobban. Eközben régészeti kutatásokat is 
folytat, így bukkan egy régi francia kert nyomaira. Újraépítteti a kastélyt és a hozzá tartozó kertet, abban a 
formában, ahogy most láthatjuk. A kastély csak 1924-ben nyitja meg a kapuit a nagyközönség felé. Jelenleg a 
Villandry kertje az Unesco világörökség része. 

 

Földrajzi elhelyezkedés 

Villandry Franciaország szívében,Touraine régióban található, körülbelül 
20 km-re Tours-tól, Indre et Loire megyeszékhelyétől. Maga Villandry egy 
kis falu nagyjából 1500 lakossal. A kastély 2 km-re helyezkedik el a Loire-
tól. A kastélyhoz 6 hektárnyi kert tartozik, 10 hektár erdő, emellett egy 
kisebb terület a kastéllyal szemben, amit egy szomszédos farmer bérel. Az 
éghajlatot tekintve, a telek enyhék, főleg a napos idő jellemzi, amit a 
gyakorlatom alatt én nem tapasztaltam, mivel átlagon felüli volt a csapadék 
mennyisége, egy héten kb. 4 napot esett az eső, de állítólag nem ez a 
jellemző. 
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Öntözés 

A kastély vízhálózata 
nagyon jól szervezett 
a kert déli részén (a 
legmagasabb 
teraszon) elhelyezett 
vízgyűjtőnek 
köszönhetően. A 
legfelső kertben 
található, amit úgy 
hívnak Vízkert, ennek 
a közepén található 
egy hatalmas mesterséges tó, ami megengedi az esővíz gyűjtését, plusz egy pár száz méterre folyó patak is 
táplálja. Akert lejtős fekvésének köszönhetően a 
precízen kialakított csatornarendszerrel 
megoldható az összes kert öntözése ezzel a 
vízzel. Emellett ez a tó látja el az összes 
szökőkutat is. A maradék víz a várárokba torkollik, 
amit vízforgató rendszer segítségével juttatnak 
vissza a tóba, így alkotva egy zárt körforgást. Az 
öntözést számítógépes rendszerrel vezérlik, de 
bármikorbeindítható akár egy telefonhívással is.  

Gazdasági helyzet 

Maga a falu a turizmus köré épült, ami egyértelműen a kastélynak tulajdonítható. A kastély világszerte híres így 
minden évben 350 000 turistát vonz, nyári csúcsidőszakban 3000 látogatót naponta. Ezzel szemben a téli 
időszakban nagyon kevés a turista, a kastély bezárja kapuit, viszont a kert ingyenesen megtekinthető. Ezzel a 
látogatottsággal az éves bevétel meghaladja a kétmillió eurót. A látogatók száma évről évre növekszik, ezt számos 
a kastély által szervezett program is elősegíti, például az Ezer fény éjszakája (la Nuit des Millefeux), amikor is a 
kastélyt és kertjét gyertyákkal világítják ki, nagyjából 5000 gyertyát használnak fel eme jeles eseményre és mindezt 
egy lenyűgöző tűzijátékkal koronázzák meg. Emellett kastély rendelkezik saját étteremmel és butikkal, az innen 
származó bevétel képezi jelentős részét az egész évinek. Minden évben 250 000 új növényt ültetnek, ennek 50%-
át maguk nevelik elő, a többit viszont termelőktől rendelik. Kiadást képeznek az évente folyó felújítási munkálatok, 
idén a szökőkutaké. Átlagosan 20 ember lát el minden feladatot, beleértve a kertet, butikot, éttermet, és portát, 
nem számolva az idénymunkásokat.  

Vezetőség 

M. Henri Carvallo a kastély igazgatója és tulajdonosa, ő felelős minden döntésért, munkája nagyrészben a kastély 
gazdasági ügyeinek irányítása. M. Laurent Portuguez főkertész és a 9 főből álló kertészcsapata látja el a 
mindennapi feladatokat a kertben, ebbe beletartoznak a hétvégék is, hiszen az öntözésre, üvegházra akkor is 
figyelni kell. 2 szerződéssel rendelkező gyakornokot foglalkoztatnak évente, ezen felül pedig maximum 6 
gyakornokot fogadnak rövidebb időtartamra egy időben. 2 állandó beosztott foglalkozik a butikkal és a portával, 2 
virágos köti újra a kastélyban megtalálható hatalmas élő virágcsokrokat. Így a legforgalmasabb időben az 
idénymunkásokkal együtt 50 fővel működik a kastély. 

A kertek 
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A kastélykert hat nagyobb egységre tagolható: Zöldséges, 
Díszkert (ennek két része van, a Szerelemkert és Zenekert), 
Gyógynövénykert, Labirintus, Vízkert és Napkert. A kert 
perspektívikusan lett tervezve, hogy a kastélyból kitekintve a 
szemlélődő még hatalmasabbnak lássa azt. Folyamatosan 
változik az évszakoknak megfelelően, télen a formák és 
motívumok igen felismerhetőek, nincsenek szezonnövények, 
áprilistól jelennek meg a színek. Fontos momentuma ennek a 
változásnak a tavaszi kultúra lecserélése a nyárira, ez két 
kertet érint, a Zöldségest és a Szerelemkertet. Maguk a formák 
és motívumok általában buxusból vannak megrajzolva, ezzel 
biztosítva az állandóságot. Az itt ültetett növények 50%-át itt 
állítják elő, ehhez 3 üvegház (150 m2), egy fóliasátor (130 m2) 
és kb. 500 m2-nyi melegágy áll rendelkezésre. 

 

Bio 

2003 óta a kert bioként működik. Műtrágya helyett szerves trágyát használnak, nem használnak herbicideket, 
inszekticideket, fungicideket. Az egész parkban mechanikai gyomirtást végeznek, a kis ágyásokban kézzel, az 
kisebb utakon paroire nevezetű szerszámmal (ami a kavicságy alá csúszva vágja el a gyomokat), a nagyobb 
területeken pedig égetéssel védekeznek a gyomok ellen. Rovarcsapdák kihelyezésével állandó megfigyeléseket 
végeznek, évente több alkalommal telepítenek be katica lárvákat, 2010-ben két méhkaptárt helyeztek el, a gombák 
ellen bordói lével, kénnel kezelik a gyümölcsfákat. Az összes zöldhulladékot komposztálják, sajnos a termesztett 
zöldségek nagy részét is, mivel a kert célja a dekoráció és a kiszedett zöldségek nagy része már rég túlhaladja 
akkorra a fogyasztási érettséget (pl. a saláta megnyúlik, megkeseredik). 

 

 

jobbra: gyomlálás a buxusokban 

balra: kiszedett zöldségek és egyéb 
zöldhulladék - megy a komposztba 
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Szerelemkert 

4 főbb motívumra oszlik ez a kert. Tavasszal tulipán és nefelejcs díszíti a kertet, amit még előző ősszel ültetnek, 
kb. 26 000 növényt, ezt májusban lecserélik a nyári begóniákra (kb. 13 000 növény).  

 
 

Gyengéd szerelem: Könnyen felismerhető szívformák lángokkal elválasztva középen pedig 
maszkok, amik a bálokat hivatottak jelképezni. 

 

balra láthatjuk a paroire nevű szerszámot használat közben, jobbra katica lárvák kihelyezése (ezeket a 
lárvákkal teli kis zsákokat az almafára kötöttük fel, minden zöldséges négyzethez kettőt) 
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Szenvedélyes szerelem: Itt is szív motívumokat találunk, de különböznek az előzőektől, a forgó 
szívek a táncokat és mozgást idézik. 

 

 

Ingatag szerelem: Pillangószárnyak, legyezők és szarvak (megcsalt szerelem) szimbolizálják az 
érzelmek könnyedségét. 

 

 

Tragikus szerelem: Tőrök és piros szín jelképezi a vérontást és tragédiát. 

 

 

 

 

Zenekert 

Egy szintben a Szerelemkerttel találjuk, egymás tőszomszédságában. A buxusok kereszteket formáznak. Orosz 
zsája (Perovskia) és levendula díszíti a kertet, nagyjából 3000 növény, amit 1000 db egyéves növénnyel 
egészítenek ki, főleg zsájával. 
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Vízkert 

Ezt a kertet Joachim Carvallo tervezte, középen 
egy nagy mesterséges tó helyezkedik el XVI. 
Lajos tükrét formázva, körülötte 4 szökőkúttal 
és hársfa fasorral, ami árnyékot nyújt a meleg 
nyári napokon így biztosítva a kellemes 
pihenést. Néhány buxus díszíti a kertet, ezen 
kívül az egész kert gyepesített. 

 

 

 

 

Napkert 

Ez egy egészen új kert, néhány éve 
építették M. Henri Carvallo 
elképzelésére. 3 része van: Felhőkert 
(balra), ami kékes és fehér virágú 
évelőkből álló felhőformát mintázó 
ágyásokból áll, a Napkert (középen), 
szintén évelőkkel, de itt az uralkodó 
szín a narancssárga-sárga, középen 
egy csillagot mintázó szökőkúttal, az 
ágyások e köré rendeződnek sugár 
alakban. A harmadik pedig egy 
játszótér (jobbra), ahol a kihelyezett 
játékok mellett díszgyümölcsfák 
nyújtanak árnyékot a pihenni 
vágyóknak. 

 

Gyógynövénykert 

Ez egy tipikus középkori kert. A gyógynövények 
mellett természetesen aromanövényeket is találunk a 
kertben, mindent, aminek a mindennapi használatát 
az őseink fontosnak tartották, például bazsalikom, 
fokhagyma, cickafark, kasvirág, citromfű, rebarbara, 
verbéna, kakukkfű, kamilla, rozmaring, oregánó, lila 
sóska, snidling, torma, üröm, borsfű, tárkony, 
kömény, zsája, 8 fajta menta. 
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Zöldséges 

Ez a reneszánsz zöldségeskert 9 
nagyobb négyzet formájú egységre 
tagolódik, bennük a geometriai 
formák viszont mindegyikben eltérő 
mintát adnak, ezeket kaviccsal szórt 
utak választják el egymástól. A kb. 20 
cm magas buxussal szegélyezett 
ágyásokba dísz zöldségfajtákat 
ültetnek, amik nagy része 
fogyasztható is, de fő cél a dekoráció, 
játék a színekkel és formákkal. Két 
ültetési időszak van, márciusban 
kezdődnek a tavaszi kiültetések 
(rengeteg fajta saláta, káposzta, 
retek, borsó, bab, lencse, snidling) 
ezt a kultúrát váltja le a nyári júniusban, a kiszedett növények helyére még aznap bekerülnek az újak (articsóka, 
padlizsán, bazsalikom, zellerek, kömény, erős paprikák, édes paprikák, póréhagyma, fekete retek, sütőtök, 
paradicsom és különféle káposzták). 

 

Erdő 

Nagyon fontos eleme a parknak, a kastély fölötti dombon helyezkedik el, számos kilátóval és sétánnyal, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik az egész kertre.  

 
 

Mindennapok 

Egy keddi estén érkeztem meg Villandryba és másnap már meg is kezdtem a gyakorlatom. Reggelente a főkertész 
irodájában volt a gyülekező, ott tudtuk meg ki mit fog csinálni aznap. A munkaidők havonta változtak, áprilisban 
reggel 7:30-kor kezdtünk, délután 16:00-kor végeztünk, közben egy órás ebédidővel, májustól (ebben a hónapban 
dolgoztunk a legtöbbet) reggel 7:00-16:15-ig, háromnegyed órás ebédidővel és a nyári csúcsidőszakban pedig, 
júniusban és júliusban 6:30-15:00-ig fél órás ebédidővel. Általában 3-4 fős csapatokban dolgoztunk, a 
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gyakornokokkal mindig küldtek minimum egy kertészt is, aki irányította a munkánkat. Állandó munka volt a 
gyomlálás, mivel már nem használnak gyomirtó szereket, mindenhol mechanikai gyomirtás végeztünk, az 
ágyásokban, buxusokban, utakon, a legtöbbet a zöldséges kertben, szerelemkertben, zenekertben és néha a 
napkertben, de mivel ott az ágyások fenyőkéreggel takartak, így ott sokkal kisebb mértékű a gyomosodás. Minden 
csütörtökön volt egy csapat, akik füvet nyírtak, valaki traktorral, valaki fűkaszával és valaki benzines önjáró 

fűnyíróval. Az egész kert összes gyepesített területének lenyírása egy, később 
másfél napig tartott érintve a gyógynövénykertet, játszóteret, napkertben a 
füves utakat, a vízkertet és a kilátók körüli 
erdőszéli területeket. Az üvegházakban és 
azok körül a csapat egyetlen női kertésze 
dolgozott állandó jelleggel, hozzá küldtek néha 
egy vagy két gyakornokot besegíteni, engem 
például rögtön az első munkanapomon. 
Vetettünk, tűzdeltünk, növényeket raktunk szét, 
nem is volt egyszerű feladat minden növénynek 
helyet találni. Péntekenként mindig takarítás 

nap volt: az összes zöldhulladék összegyűjtése és komposztba helyezése, az 
összes szökőkút kitakarítása, a zöldségesben lévő négyet mindig gyakornok 
csinálták, a nagy növényládák öntözése, elvirágzott rózsa hajtások lemetszése (a csúcsvirágzáskor ez eltartott egy 
egész napig) és persze az elmaradhatatlan gyomlálás. Ezeken kívül voltak a szezonmunkák, érkezésemkor 
kezdődött a zöldségesben lévő buxusok metszése elektromos sövénynyíróval, ez négy kertésznek három hétig 
tartott, mi gyakornokok pedig mindig előkészítettük nekik az adott területet és mikor befejezték mi takarítottuk el a 
nyesedéket. Ezután következtek a szerelemkertben lévő buxusok, szintén egy négy főből álló csapatnak kb. három 
hétig tartott. Ezek a csaptok természetesen hetente változtak, soha nem volt olyan hogy valaki 3 héten keresztül 
ugyanazt csinálta volna. A buxusok után megkezdődött a szerelemkert újraültetése begóniákkal, miután az összes 
tulipánt és nefelejcset kiszedtük. Kapálógéppel átforgatták a földet, kijelöltük a növények helyét, aztán lehetett 
kihelyezni e növényeket majd elültetni. Ez általában úgy zajlott, hogy valaki kiosztotta a növényeket és utána rögtön 
valaki elültette őket minél rövidebb időn belül, nehogy kiszáradjon a gyökerük. Ezután szórták ki rá a szerves trágyát 
és a bio meztelencsiga-ölőszert. Alig, hogy 
ez véget ért, következett a nyári kultúra 
beültetése a zöldségesbe. Először a tavaszi 
zöldségeket kellett kiszedni, aminek nagy 
része ment a komposztba, néhány zöldség 
volt csak fogyasztható állapotban, amiknek 
egy részét odaadtuk a látogatóknak, másik 
részét mi vihettük haza (néhány saláta, bab, 
borsó, káposzta). Amint egy ágyás kiürült, 
egyből felkapáltuk, majd elegyengettük, az 
egyik kertész precízen megrajzolta az 
ültetési pontokat és már indulhatott is a 
növények kiosztása és ültetése, nagyjából 
három hét alatt sikerült a közel egy hektáros 
kertet befejezni. 

 Ezzel párhuzamosan történt a szőlősorok 
pergolára kötözése. A szerelemkert, 
zenekert és gyógynövénykert mellett 
telepített szőlősorok pergolára futtatásával 
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a látogatók a nyári, meleg napokon is kellemes 
árnyékban tehetnek sétát a kertben. A hajtásokat 
csonkáztuk, ezzel elősegítve a még intenzívebb 
oldalhajtás növekedést, majd raffiával erősítettük fel, 
hogy minél esztétikusabb legyen és minél több 
árnyékot nyújtson. 

 

 

 

 

 

 

Megtanultamalakfákat formára metszeni, a főkertész elvitt egy svájci 
gyakornokot és engem egy képzésre, ami lényegében a topiária 
művészetéről és a különböző növényekből (buxus, tiszafa stb.) kialakított 
alakfák karbantartásáról szólt. És mivel a park tele van Villandry típusu 
(!) alakfákkal,a képzés után ennek a feladatnak álltunk neki. Közel 2 hét 
alatt metszettük formára a szerelemkertben lévő tiszafából kialakított 68 
alakfát.Az egész kertben összesen 196 található belőlük 
(gyógynövénykert, zenekert, szerelemkert). 

Mindezek mellett a francia nyelvtudásomat is tökéletesítettem, annak ellenére, hogy magabiztos francia 
nyelvtudással utaztam ki az elején így is nehéz volt beleszokni. A gyakorlat nagyban épült az egyetemi 
tanulmányaimra, determészetesen rengetegújat tanultam, számos új növényt, különféle kertészeti technikákat 
ismertem meg, rengeteg új szerszámot használtam, és hogy mit is jelent dolgozni, mivel ez volt az első hosszabb 
távú munka tapasztalatom és én úgy 
hiszem jól megálltam a helyem. Mindenki 
messze menőkig kedves és segítőkész 
volt a kertészektől elkezdve, az egész 
személyzeten keresztül, már az első 
naptól kezdve teljes értékű tagnak 
tekintettek. M. Carvallo rendszeresen jött 
a kertbe, hogy nyomon kövesse a 
munkánkat és mindig figyelmesen 
érdeklődött a jólétünk felől. A kertész 
csapat hihetetlen jó humorú társaság volt, 
amellett, hogy megkövetelték a 
precizitást soha nem lehetett unatkozni, 
sőt a rangidős kertészek voltak a 
legnagyobb gyerekek. Minden nap együtt 
ebédeltünk, péntekenként pedig egy hosszabb ebédszünetet tartottunk egy helyi étteremben. Összességében 
csodálatos négy hónapot töltöttem Franciaországban, sok új barátra tettem szert, mindenkinek csak ajánlani tudom 
a külföldi szakmai gyakorlatot. 


