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FigYelemre méltóak
A kertekben és a teraszokon is szeretjük az újdonságokat. A növénynemesítők pedig 

évről évre gondoskodnak arról, hogy kedvünkre válogassunk az új fejlesztések között: csodálatos színek,
teltebb virágok, magasabb és alacsonyabb növekedésű változatok kerülnek az árudákba. 

Bemutatunk néhány figyelemre méltó és kiváló tulajdonságokkal rendelkező virágot.

Osteospermum ’Flower Power tropic sun’ Calibrachoa ’Double Pinktastic’Osteospermum ’Double Blueberry shake’
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Egyre  több  lágyszárúakra  szakoso-
dott növénynemesítő cégcsoport te-
szi le a voksát a környezetvédelem és 

a fenntarthatóság mellett. olyan termékkö-
röket fejlesztenek, amelyek kevesebb vegy-
szert igényelnek a termesztésben, és ellen-
állóbbak a megbetegedésekkel szemben. 
Munkájuk során nagy figyelmet fordítanak 
arra  is,  hogy  a  növények  könnyen  ápolha-
tók  és  hosszan  megtarthatók  legyenek,  a  
vásárlók megelégedésére és örömére.
A környezetvédelem melletti elkötelezett-
séget  hangsúlyosan  jeleníti  meg  az  egyik  
nemesítőház „Gut für uns” márkanévvel pi-
acra helyezett termékköre. Az ehhez a cso-
porthoz  tartozó  fajok  különösen  értékes  
pollen- és nektáradó növények, vagyis a 
méheknek  és  más  beporzó  rovaroknak  te-
szünk velük jót, ahogy a márkanév utal rá. 
Használatukkal szerepet vállalhatunk a bi-
ológiai sokféleség gyarapításában.

CseppeCskevirág
A szimpla és telt virágú cseppecskevirágok 
(Osteospermum)  új  látványelemei  a  nyári  
növényválasztéknak. jó hőtűrő képesség-
gel rendelkeznek, és balkonládákba, edé-
nyekbe, tálakba ültethetők magukban, de 
szépen  mutatnak  vegyes  kombinációkban  
is, ahol kitűnnek színükkel és nagyszerű vi-
rágzási tulajdonságaikkal, szép formájuk-
kal, erőteljes növekedésükkel. talajuk le-
gyen folyamatosan nedves, ám a túlöntözés 
kerülendő. Kedvelik a sok fényt. 

petúnia
A Calibrachoa ’Double  PinkTastic’ csüngő tí-
pusú kisvirágú petúnia éles kontrasztú, két-
színű, rendkívül elegáns teltvirágú fajta. 
Még  szebben  mutat  többesével  ültetve,  na-
gyobb méretű ámpolnás cserépben. Magas a 
tápanyagigénye. A levelek kisárgulását vas-
hiány okozhatja. Célszerű vasat (Fe) tartal-
mazó tápanyaggal öntözni. Kedveli a sok fényt.
A petúniák rajongóit az évente megjelenő, 
különleges színű vagy mintázatú virágok 
tartják izgalomban. A Petunia ’Sky’ fajtacsa-

lád virágainak pöttyözöttsége a csillagos 
égboltot szimbolizálja. A család tagjai elté-
rő növekedésűek, hármas kombinációkba 
ültetve mutatósak. A nagyméretű virágok 
jól viselik az időjárási viszontagságokat.

Muskátli
A balkonnövények örök klasszikusai a mus-
kátlik.  Új irányt jelentenek az úgynevezett 
interspecifikus fajták, amelyek a futó és ál-
ló fajták tulajdonságait ötvözik. Az új fajták 
esetében nagy jelentőséggel bír a piros szín 
intenzitása,  a  virágfej  mérete,  a  virágfeje-
ket  tartó  szárak  hosszúsága,  és  a  virágok  
tömege.  A  Pelargonium  ’Xtreme  Red’  és  a  
Pelargonium  ’Xtreme  Night’ mindketten 
ezen irányok kiemelkedő képviselői.
A futómuskátlik közül pedig a Pelargonium 
’Happy  Face  Dark  Red  Mex’,  valamint  a  
Pelargonium  ’Vintage  Rose’ nevű fajtákat 

emeljük ki. Előbbi dekoratív fehér rajzolatú 
sötétpiros  virágokat  hoz,  és  hosszú  hajtá-
sokat nevel, utóbbinak pedig sötét és vilá-
gos  rózsaszín  árnyalatú,  telt  virágai  van-
nak, gazdagon nyílik.

Begónia
A Begonia ’Summerwings Ebony & Coral’ kö-
zéperős növekedésű, félig csüngő fajta, jól 
tűri a meleget és a napfényt. teraszok, bal-
konok,  ágyások  beültetésére  való.  Hajtás-
rendszere jól elágazódik. Elegáns virágai 
gazdagon nyílnak.
A Begonia  ’Solenia  Chocolate  Orange’  na-
rancssárga virágai sötétbordó levelek fölé 
emelkednek, szép kontrasztot adnak. A 
fajta nagyon dekoratív, folyamatosan vi-
rágzik. 

Merényi alexandra

Petunia ’sky’ fajták

Begonia solenia Chocolate Orange

Pelargonium ’vintage rose’
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Begonia ’summerwings ebony & Coral’

Pelargonium ’Xtreme red’ Pelargonium ’Xtreme night’

Pelargonium ’Happy Face Dark red Mex’


