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izgAlMAsAk, 
szÉPek, tARtósAk

A nemesítőházak őszi programjában kiváló minőségű évelőválaszték található 
az őszi kerti és edényes kompozíciók elkészítéséhez. Az őszi ültetésre ajánlott kínálatból 

elérhető növények többsége teljesen télálló a hazai körülmények között is. 
A fajok egy része virágjával, más része lombjának formájával, mintázatával, színével díszít, 

így igazán változatos és hosszú életű, egyedi és mutatós kombinációkat készíthetünk. 
Alkalmasak többféle méretű cserepek, kisebb tálak izgalmas, szép, tartós beültetésére.

HouttuyniA
Kedveli  a  nyirkosabb  
környezetet, de a nem 
túl száraz közegben  
is  megél.  Egyenletes  
vízellátást kíván, nem 
szabad,  hogy  kiszá-
radjon. Kúszónövény-
ként ültethető ámpol-
nás  edénybe vagy ve-
gyes beültetésekbe is, 
amelyeknek csüngő 
tagjaként  foglalja  el  a  
helyét.  Talajtakaróként  
és szegélynövényként 
is alkalmazható. Ma-
gassága 15-30 cm. Az 
első évben téli véde-
lemre  szorul.  Levele  
szív alakú, háromszí-
nű, korianderhez ha-
sonlító illatú.

HeucHerA
Fő díszítőértéke a színes levél. tavasszal nyílik vékony, ke-
cses szárakon fajtától függően többféle színű, apró, ha-
rang alakú virágokkal. őszi vegyes összeültetésekben jól 
kombinálható különféle őszirózsa-, krizantém-, csarab- 
(Calluna),  erika-  és  borostyánfajokkal.  Önállóan  ültetve  
élénk színfoltképző.
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AJAniA
sárga virágokkal október–
novemberben nyílik, a kri-
zantémoknál kicsit később, 
de előnye, hogy jóval hosz-
szabban. A bokrosodó tö-
vek a virágzási időn kívül 
is mutatósak. Az olí va zöld 
színű levelek ezüstösen 
szegélyezettek.

cArex
A vékony levelű, levélszé-
len rajzolattal rendelkező 
sás kedvelt növénye a ve-
gyes tálbeültetéseknek. A 
levélcsúcsok barnulását 
szárazság okozza, a föld-
labdáját folyamatosan ned-
vesen kell tartani. Téli tar-
tásban  drénrétegre  he-
lyezzük.  Napra,  félárnyék-
ba egyaránt ültethető. Le-
veleinek díszítőértékét so-
káig megtartja.

MueHlenbecKiA
Levéldísznövényként ámpolnás cserépbe való, vagy vegyes 
kompozíciókba. Az őszi hűvös idő elősegíti a levelek színeződé-
sét és a fagytűrését. A leveleket hordó vékony szárai erősek.

HelioPSiS
A napsütötte helyeket ked-
veli,  de  megbízhatóan  vi-
rágzik még részben árnyé-
kos  fekvésben  is.  Nagymé-
retű sárga-narancssárga vi-
rágokkal júniustól az első fa-
gyokig nyílik. Közepes ter-
metű növény (60 cm), szep-
temberben ültethető önálló-
an vagy vegyesen, őszi kom-
pozíciókba. Vágásra is alkal-
mas, hálás, télálló növény.

euPHorbiA
Értékes lombjával díszítő faj, kedveli a teljes fényt. Egyes fajtáinak 
mattzöld levele tavasszal, márciusban és áprilisban bordóspirosra 
színeződik. Meghálálja a folyamatosan nedves talajt, a földlabda 
kiszáradására levélvesztéssel és növekedési zavarral reagál.

SeduM
szárazságtűrő, ősz-

szel nyíló évelő. Hajtásai 
felfelé állnak, bokros növe-

kedésű, magassága fajtától 
függ. A virágok ernyőszerű-

en nyílnak, nagy tömeg-
ben. Levelei húso-

sak.

SAntolinA
Termete  bokrosodó,  

gömb alakú. Kedveli a nap-
fényt.  Kevesebb  vízzel  is  be-

éri, a pangó vizet nem szereti. 
Aranysárga, gombszerű vi-

rágai az ültetést követő 
év júniusában jelen-

nek meg.

ASter
Az őszirózsák igazi ékszerei a kertnek. A több körben álló szirmok hosszú 
tartósságot adnak a virágfejeknek. rövidnappalos növények, virágkép-
ződésüket az augusztusban lerövidülő nappalok mellett a hűvös éjsza-
kák is kiválthatják. szeptember közepétől hosszú időn át nyílnak, télálló-
ak. Ha nagyon meleg a nyár, a tövek virágzása egy-két hetet késik. Fel-
használhatók kerti kiültetésre vagy nagyedényes vegyes összeültetésre. Összeállította: 

Merényi Alexandra


