Dísznövény

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

K

özterületi
kiültetésre
azok az évelők ajánlhatók, amelyek tűrik a meleget,
a szárazságot, a hideget, a levegőszennyezettséget, a sót.
Emellett betegségekkel szemben ellenállók, jól regenerálódnak, nem invazívok. Jó a
gyom-elnyomóképességük,

hosszú ideig díszítenek, hos�szú életűek és nem utolsósorban olcsón telepíthetők,
kis ápolási igényűek és a talaj
iránt sem igényesek. Kevés
olyan évelőfajta van, hallottuk az előadótól, mely a fölsoroltaknak 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 előnyük, hogy jól társíthatóak.
Figyelni kell a vízellátásukra,
mert a túlöntözés miatt kön�nyen rothadnak és fogékon�nyá válnak a betegségekre,
ahogy a Geranium sangui
neum-fajták is. Lombjuk illatát nem mindenki kedveli.
A Gaura lindheimeri félcserje nagyon jó szárazság-, és
melegtűrő, életerős faj. Sokoldalúan alkalmazható, más fajtákkal együtt ültetve is mutatós az évelőágyásokban. Magyarországon az alapfajhoz
közeli fehér és fehéres virágszínűek télállóbbak. A nö-

köszönheti. Szúrós leveleivel
vigyázni kell. A sok vizet és a
téli csapadékot ez a faj sem
kedveli, hajlamos a gombásodásra. Hátránya, hogy az elszáradt, megcsúnyult leveleket
nehéz leszedni róla.
Hazánkban még kevéssé
alkalmazzák a Symphytumfajtákat, pedig kiválóak árnyékos, félárnyékos területek beültetésére.
A legjobb 10 köztéri kiültetésre ajánlott évelő közül
utolsóként az Aster ageratoi
A Yucca filamentosa
két tarkalombú fajtája
a Bright Edge
és a Color Guard

u

u Patkós István

vény lombhullató, a sok vízre
és a téli csapadékra érzékeny.
A Hemerocallis-fajták igény
telenségüknek, hosszú virágzási idejüknek, könnyű fenntarthatóságuknak köszönhetik kedveltségüket a köztereken, ráadásul nincs jelentős
kórokozójuk. Az előadó a folyamatosan virágot hozó törpe Stella d’Oro és az újdonságnak számító szintén törpe
Precious d’Oro fajtát emelte ki.
A magas termetű Sedumfajták sokoldalúan alkalmazhatóak közterületeken, életerősek, hosszú életűek. Kényesek a sok vízre és a téli
csapadékra, néha tetvesednek. Tömegben, szegélynövényként, évelőágyásokba ül
tetve ajánlhatók.
A Coreopsis verticillata tövei között nehéz ugyan a gyom
irtás, de életerős, ellenálló,
hosszan virágzó növényként
ott a helye a közterületen.
Fenntartása egyszerű, visszavágás után újra virágzik.
A Nepeta sokféle fajtája
kapható, melyek virágszínben és méretben térnek el
egymástól. Fehér, rózsaszín,
liláskék árnyalatokban nyílnak, nagyon jó szárazság-,
meleg-, és hidegtűrők. Jó a
sótűrő képességük, vonzzák
a rovarokat. Lombozatuk aromás illatú, a sok vizet és a téli
csapadékot nem szeretik. Rózsák közé is ajánlható.
A lombhullató Perovskia
atriplicifolia sokoldalúan alkalmazható köztéri kiültetésekben, tömegben, cserjékkel, évelőkkel és díszfüvekkel
vegyesen ültetve is szép. Lomb
ja aromás, vonzza a rovarokat.
A sok vízre és a téli csapadékra kényes, kissé gyomosít.
Mind több közterületen ül
tetik a Yucca filamentosa éve
lőt. Népszerűségét életerejének, hosszú virágzási idejének,
egyszerű fenntarthatóságának

A Beretvás Kertészet Kft. felvételei

u A Geranium x cantagbrigiense kitűnő talajtakaró

des fajt mutatta be Patkós István. A hosszú életű, hosszú
ideig virágzó növény gombabetegségekre nem érzékeny,
a rovarok is kedvelik.
Az előadó a 10 kiemelten
ajánlott fajta mellett közterületi kiültetésre vagy kipróbálásra javasolta még a következőket: Salvia nemorosa, S. ver
ticillata és S. gregii, Waldstei
nia geoides és W. ternata, Achil
lea millefolium és A. filipen
dulina, Bergenia, Tradescan
tia, Kniphofia, Persicaria,
Veronicastrum, Centranthus,
Alchemilla fajták.
Megyesi Éva

v Jó gyomelnyomók
az Aster ageratoides-fajták,
köztük a képen látható
Starshine

12. szám • Kertészet és Szôlészet
2014. március 19.

27

