
Primula érzékeny bőrűeknek
Beltéri szobanövény a Primula  obconica  
’Touch  Me’, amelynek az a különlegessége, 
hogy az érzékeny bőrűek is megérinthetik, 
mert levele nem tartalmaz bőrirritációt 
okozó anyagot, primint. A ’Touch  Me  Midi’ 
kisebb termetű fajta, kiváló ajándéknö-
vény. Beleillik a nőnap idején keresett ki-
sebb méretű virágzó cserepes növényvá-
lasztékba. A mutatós szobanövény rendkí-
vül szép és változatos, élénk kék-fehér, sö-
tétkék, sötétnarancs, bordó, vörös-fehér, 
rózsaszín-fehér, fehér virágokat nevel. A vi-
rágok szára vastag és erős, leveleik puhák, 
virágaik pedig rendkívül tartósak.
A korai, január közepétől február közepéig 
nyíló primulaválasztékot gazdagítja a Pri
mula  veris  ’Girl’s  Delight’  sorozat. nagymé-
retű, féltelt rózsát formázó virágaik pasz-
tellszínekben nyílnak. Jól elágazódó, köze-
pes termetű a világossárga ’Lemon Shades’. 
Valentin-napra bátran ajánlható.

Cserepes hunyor
A hunyort (Helleborus) a tél folyamán nyíló 
virágok királynőjének is tartják. Kerti kör-
nyezetben sokan jól ismerik, ám újabban 

egyre gazdagabb cserepes választéka is  
feltűnik a virágboltok, kertészeti árudák tél 
végi és kora tavaszi kínálatában. A  
modern Helleborus  orientalis-hibridek kö-
zött a fehértől a rózsaszínen és a vörösön  
át a majdnem feketéig, vagy a többszínű, 
esetenként pöttyözött szirmokig számos 
színváltozat megtalálható, ahogy vannak 
közöttük szimpla, féltelt, illetve telt virá gú 
fajták is. A nagyméretű, kissé bókoló vi-
rágoknak nemcsak a formája, mérete és  
színe különleges, de a sűrűn egymás mellett, 
körben elrendeződő, hosszan kinyúló sárga 
porzók is nagyon eredeti megjelenést köl-
csönöznek nekik. A cserepes növény sokol-
dalúan felhasználható. Elhelyezhető lakás-
ban vagy a szabadban, teraszon, balkonon, 
bejárati ajtó előtt, szép edényben önállóan, 
vagy tavaszi virágokkal, nárcisszal, primu-
lával, fürtös gyön gyikével vegyes beültetés-
ben, ahol mutatós, élénk színfoltok, hangula-
tok alakíthatók ki. A hideg idő elmúltával ki-
ültethető a kertbe, félárnyékot adó nagyobb 
cserjék, fák alatt érzi jól magát, és talajtaka-
ró feladatot is ellát. A tél végén, kora tavasz-
szal kinyílt virágok hónapokon át a töveken 
maradnak. 

soKan eGy Cserépben
A Frühlingsflirt koncepció több, kora ta-
vasszal nyíló színpompás virágzó és átte-
lelő levéldísznövény gyűjteménye. Értékes 
fajtái egymással jól kombinálhatók, így re-
mek választási lehetőséget teremtenek 
egyedülálló, nagy díszítőértékű és rendkí-
vül változatos vegyes beültetések készíté-
sére. Egyebek között primulák, ikravirág 
(Arabis), nefelejcs, bőrlevél (Bergenia), ku-
tyatej (Euphorbia), tatárvirág (Iberis),  
veronika, szívlevelű turbántok (Tiarella), 
Viola, Carex, Stipa stb. felhasználásával al-
kotják meg a név alá sorolt összeállításo-
kat, mindig csúcsminőségű termékekből. 
A kipróbált fajokból álló válogatás fenn-
tartható fajtákat ad a vásárlók kezébe. 

repCsény, a méheK KedvenCe
Kora tavasszal virágzik a repcsény. Az 
Erysimum  ’Winter  Charme’  illatos virágú 
fajta, amely már korán a kertbe csalogatja 
és táplálja a rovarokat. Krémszínű, lilás vi-
rágai gazdagon, egyöntetűen és hosszú 
időn át nyílnak a töveken, amit nemcsak a 
méhek, de a kerttulajdonosok is sokáig él-
vezhetnek.
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a virágkertészek évről évre újabb formákat, színeket, dúsabb virágfejeket, egyedi kombinációkat 
kínálnak a növényrajongóknak. nézzük, milyen újdonságokkal találkozhatunk idén! 

virágújdonságok
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illatos szegfűk
A cserepes szegfűk (Dianthus caryophyllus) 
újra a reneszánszukat élik. A gyönyörű vi-
rágszínek, az illatos sorozatok, a sokoldalú 
alkalmazhatóság, a korai nyílás elegendő 
indok rá, hogy félresöpörjük az előítélete-
inket, elfelejtsük az „anyós virága” megbé-
lyegzést, és megismerjük az új fajtákat.

KanKalin minden színben
A szártalan kankalin (Primula  vulgaris-
hibridek) fajtáit korlátlan színválaszték jel-
lemzi, a nagyméretű virágok a szivárvány 
minden színében élénken ragyognak. Az 
egyes virágok általában egyszínűek, de elő-
fordulnak virágon belül váltakozó színű faj-
ták is. Különlegességek a halványrózsaszín 
szirmuk alján mélyvörös gyűrűrajzolattal, 
illetve a szirom szélén körbefutó fehér sze-

géllyel rendelkező fajták, ahogy a rózsabim-
bót formáló telt virágúak, és a fodros szélű-
ek is. Illatosakat is találunk közöttük.

rododendron póKviráGGal 
Virágzó szobanövény a Rhododendron  
si  msii  ’Magisnow  Winter  Beauty’ fajta. Jel-
legzetes növényfelépítése miatt kicsi kará-
csonyfának tűnik, mielőtt rügyei kinyílnak. 
December közepétől februárig virágzik, át-
lagosan négy hétig. nagyon szokatlan a vi-
rága, a viszonylag nagyméretű zöldesfehér 
rügyei négy hét alatt fehér pókvirággá vál-
toznak, amelyek teljesen beborítják a zöld 
lombot, mintha csak hó lepte volna el. A nö-
vény magassága 35 cm.
Virágzó cserje a Rhododendron ’Happy dend
ron Pushy Purple’. Különlegessége a három-
színű virág, amely markáns lilával szegé-

lyezett fehér, sárga folttal a közepén. A nö-
vényen megjelenő tengernyi virág, és a vi-
rágok színe, az erős lila hangsúly teszik a 
növényt különlegessé. A fajta további jel-
legzetessége az erőteljes növekedés, a sö-
tétzöld lombozat és a virágbőség. nem el-
hanyagolható előnye, hogy mésztűrő, ami 
kibővíti a felhasználási lehetőségeit.

négyszínű árvácska
Új, érdekes megoldást kínál a vegyes kom-
binációk termesztésére a ’Twix 4 Mix’ mini 
árvácska színkeverék. speciális módszer-
rel négy ’Twix’ fajta magját vetik el egy cse-
répbe, a kipróbált, egybevetett fajták pedig 
egyenletesen nőnek, és harmonikus színel-
oszlásban nyílnak a növényen. 

merényi alexandra
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virágújdonságok

Primulahibridek a szivárvány minden színében

Már korán a kertbe csalogatja 
a méheket a repcsény

Reneszánszukat élő cserepes szegfűk
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Négy fajta egy cserépbe vetve


