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Közterületi kiültetésre 
azok az évelők ajánlha-

tók, amelyek tűrik a meleget, 
a szárazságot, a hideget, a le-
vegőszennyezettséget, a sót. 
Emellett betegségekkel szem-
ben ellenállók, jól regenerá-
lódnak, nem invazívok. Jó a 
gyom-elnyomóképességük, 

hosszú ideig díszítenek, hosz-
szú életűek és nem utolsó-
sorban olcsón telepíthetők, 
kis ápolási igényűek és a talaj 
iránt sem igényesek. Kevés 
olyan évelőfajta van, hallot-
tuk az előadótól, mely a föl-
soroltaknak megfelel.

A Geranium macrorrhi
zum és a Geranium x can
tagbrigiense évelők mind több 
fajtája kerül termesztésbe. Ül-
tethetők árnyékba, félárnyék-
ba és napos helyre is. Szép 
őszi lombszínük mellett elő-
nyük, hogy jól társíthatóak. 
Figyelni kell a vízellátásukra, 
mert a túlöntözés miatt köny-
nyen rothadnak és fogékony-
nyá válnak a betegségekre, 
ahogy a Geranium san gui
neum-fajták is. Lombjuk illa-
tát nem mindenki kedveli.

A Gaura lindheimeri fél-
cserje nagyon jó szárazság-, és 
melegtűrő, életerős faj. Sokol-
dalúan alkalmazható, más faj-
tákkal együtt ültetve is muta-
tós az évelőágyásokban. Ma-
gyarországon az alapfajhoz 
közeli fehér és fehéres virág-
színűek télállóbbak. A nö-

vény lombhullató, a sok vízre 
és a téli csapadékra érzékeny.

A Hemerocallis-fajták igény-
telenségüknek, hosszú virág-
zási idejüknek, könnyű fenn-
tarthatóságuknak köszönhe-
tik kedveltségüket a köztere-
ken, ráadásul nincs jelentős 
kórokozójuk. Az előadó a fo-
lyamatosan virágot hozó tör-
pe Stella d’Oro és az újdon-
ságnak számító szintén törpe 
Precious d’Oro fajtát emelte ki.

A magas termetű Sedum-
fajták sokoldalúan alkalmaz-
hatóak közterületeken, élet-
erősek, hosszú életűek. Ké-
nyesek a sok vízre és a téli 
csapadékra, néha tetvesed-
nek. Tömegben, szegélynö-
vényként, évelőágyásokba ül-
tetve ajánlhatók.

A Coreopsis verticillata tö-
vei között nehéz ugyan a gyom-
irtás, de életerős, ellenálló, 
hosszan virágzó növényként 
ott a helye a közterületen. 
Fenntartása egyszerű, vissza-
vágás után újra virágzik.

A Nepeta sokféle fajtája 
kapható, melyek virágszín-
ben és méretben térnek el 
egymástól. Fehér, rózsaszín, 
liláskék árnyalatokban nyíl-
nak, nagyon jó szárazság-, 
meleg-, és hidegtűrők. Jó a 
sótűrő képességük, vonzzák 
a rovarokat. Lombozatuk aro-
más illatú, a sok vizet és a téli 
csapadékot nem szeretik. Ró-
zsák közé is ajánlható.

A lombhullató Perovskia 
atriplicifolia sokoldalúan al-
kalmazható köztéri kiülteté-
sekben, tömegben, cserjék-
kel, évelőkkel és díszfüvekkel 
vegyesen ültetve is szép. Lomb-
ja aromás, vonzza a rovarokat. 
A sok vízre és a téli csapadék-
ra kényes, kissé gyomosít.

Mind több közterületen ül-
tetik a Yucca filamentosa éve-
lőt. Népszerűségét életerejé-
nek, hosszú virágzási idejének, 
egyszerű fenntarthatóságának 

köszönheti. Szúrós leveleivel 
vigyázni kell. A sok vizet és a 
téli csapadékot ez a faj sem 
kedveli, hajlamos a gombáso-
dásra. Hátránya, hogy az elszá-
radt, megcsúnyult leveleket 
nehéz leszedni róla.

Hazánkban még kevéssé 
alkalmazzák a Symphytum-
fajtákat, pedig kiválóak ár-
nyékos, félárnyékos terüle-
tek beültetésére.

A legjobb 10 köztéri kiül-
tetésre ajánlott évelő közül 
utolsóként az Aster agera toi

des fajt mutatta be Patkós Ist-
ván. A hosszú életű, hosszú 
ideig virágzó növény gomba-
betegségekre nem érzékeny, 
a rovarok is kedvelik.

Az előadó a 10 kiemelten 
ajánlott fajta mellett közterü-
leti kiültetésre vagy kipróbá-
lásra javasolta még a követke-
zőket: Salvia nemorosa, S. ver
ticillata és S. gregii, Wald stei
nia geoides és W. ternata, Achil
lea millefolium és A. filipen
dulina, Bergenia, Tra des can
tia, Kniphofia, Persi ca ria, 
Veronicastrum, Cen tranthus, 
Alchemilla fajták.

Megyesi Éva

A 10 legjobb
Patkós István, a Beretvás Kertészet Kft. képviseletében 
a fontosabb évelőfajtákra hívta föl a figyelmet.

A Yucca filamentosa 
két tarkalombú fajtája 

a Bright Edge 
és a Color Guard

u A Geranium x cantagbrigiense kitűnő talajtakaró

v Jó gyomelnyomók 
az Aster ageratoidesfajták, 

köztük a képen látható 
Starshine
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