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 TAVASSZAl
Cserjés hortenzia
Az UsA keleti részén őshonos cserjés hor-
tenzia (Hydrangea arborescens) széles bok-
rú cserjévé fejlődik, krémfehér, meddő vi-
rágú gömbjeit nyáron hozza. Igazi értéke, 
hogy mésztűrő, hosszú ideig nyílik és a 
megbarnult virággömbök még télen is szé-
pen díszlenek a kertekben.
Amint a fagyok elmúltak, kézbe vehetjük a 
megélezett metszőollót. Először a sérült, be-
teg, a bokor belsejében és a föld közelében 
nőtt gyenge hajtásokat vágjuk ki tőből. Mivel 
ez a faj az ez évi hajtásokon hozza virágait, 
ezért tavasszal kell elvégezni az erősebb 
visszametszést, a talajtól számítva 30-40 
centiméter magasan. Így kissé zömökebb 
növényt kapunk majd. A kifejlődő erősebb, 
rövidebb hajtások biztosabban megtartják a 
hatalmas, sokszor 20 centiméternél is na-
gyobb virágfejeket. A hosszabb hajtásokat a 
virággömbök könnyebben lehúznák.

Bugás hortenzia
szintén a nyár és a kora ősz dísze a bugás hor-
tenzia (Hydrangea paniculata) sokszínű, kúp 
alakú, a fajtáktól függően tömött vagy ke-
vésbé tömött bugás virágzata. A nemesítők 

nagy kedvence lett ez a Kínából, Japánból 
származó faj. Fehér, rózsaszín, és sokféle 
sárga árnyalatú fajtája kapható ma már, a 
fajták között mésztűrésben is van különb-
ség. Léteznek toleráns és mészérzékeny faj-
tái.
Ha bokrát tavasszal erősebben visszavág-
juk, akkor jobban megújul, és nagyobb virá-
gokat nevel. Ha kevésbé metsszük meg, ak-
kor több, de kisebb virág nyílik majd rajta. 
ezért a nagy virágok érdekében tavasszal 
vágjuk tarlóra, vagy néhány egészséges rü-
gyet hagyjunk csak meg, és ritkítsuk ki a 
besűrűsödött hajtásrendszert.
A törzses hortenzia is mind kedveltebb, a 
modern kertekben gyakran megjelenik. Ha 
ilyent szeretnénk, akkor azt ebből a fajtából, 
a bugás hortenziából nevelhetjük meg leg-
könnyebben. Válasszuk ki egy fiatal tő leg-
erősebb, legegyenesebb hajtását, és kötöz-
zük ki azt egy karóhoz. A megjelenő oldal-
hajtásokat folyamatosan vágjuk vissza és 
neveljük olyan magasságúra, amilyen törzs-
magasságot szeretnénk. Majd ezen magas-
ság fölött a harmadik-negyedik rügynél 
metsszük vissza a hajtást, és ott kezdjük el 
kialakítani a bokorformát. Figyeljünk arra, 
hogy mindig legyen kikarózva a bokrunk, 
hogy meg tudja tartani a virágok súlyát.

Tölgylevelű hortenzia
Az ősszel narancsvörösre színeződő levelű 
tölgylevelű hortenzia (Hydrangea querci
folia) az USA délkeleti területén honos. nyá-
ron nyílnak fehér, kúpos bugába rendeződő 
meddő virágai. laza bokorrá fejlődik, az 
enyhén meszes talajt elviseli.
Akár kettős hasznosítású cserjének is ne-
vezhetjük, mert virágán kívül értékes a 
tölgyfára emlékeztető levélzete és annak 
pompás őszi színe is. A levelek sokáig, eny-
he télen akár januárig is a bokron marad-
nak. Tavasszal metsszük meg. A hajtásokat 
legföljebb a felükre vágjuk vissza, a besűrű-
södött hajtásrendszerből a felénél többet 
ne vágjuk ki, mert nagy lombvesztéssel jár-
na a munkánk és értékes kerti dísztől fosz-
tanánk meg magunkat.

 Nyár VÉGÉN
Kerti hortenzia 
Japán és Korea hegyvidéki erdeinek aljnö-
vényzeteként őshonos a kerti hortenzia 
(Hydrangea macrophylla), onnan indult vi-
lághódító útjára. Az elmúlt évszázadokban 
hazánk legkedveltebb hortenziafaja volt. 
sokféle színű, nagy, meddő virágokból álló 
gömbjei nyáron nyílnak. Savanyú talajba és 

mikor metsszük a hortenziát?
Kedveljük a hortenziák színes virággömbjeit. 

illenek a modern, minimalista stílusú kertekhez éppúgy, mint a természetközeliekhez, 
évelők társaságában. sok nemesítő is foglalkozik velük, egyre újabb és újabb színárnyalatú fajták 

jelennek meg a faiskolákban. A metszésük azonban fontos tudnivaló.
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félárnyékba ültessük fajtáit. Jól nevelhető 
kaspóban, teraszon is.
A nyári virágzása ellenére ezt a fajt nyár vé-
gén vágjuk vissza, mert a következő évi vi-
rágrügyek az ősz végéig kifejlődő hajtások 
végén differenciálódnak. Ahhoz, hogy a vi-
rágrügyek kialakuljanak, 15-20 napnyi  
15 °C körüli hő mérséklet szükséges. Ezért 
fontos lehetőleg még a nyár végén, de legké-
sőbb szeptember első napjaiban elvégezni 
a visszametszést. Ha tavasszal vágnánk 
vissza a töveket, akkor abban az évben 
nem lenne virág, mert a virágrügyeket is 
lemetszenénk. A hajtásokat a vi rágfejektől 
számítva körülbelül a harmadik levélpár 

fölött vágjuk vissza. Fiatal korban még 
nyugodtan távolítsuk el a hajtások kéthar-
madát, hogy erősödjenek a tövek és kiala-
kuljon a megfelelő bokorforma. Később 
csak fenntartó metszést végezzünk. A há-
rom évnél idősebb hajtásokat ne tartsuk 
meg, mert virághozamuk jelentősen csök-
kenni fog. Ezeket ősszel tőből vágjuk ki, a 
bokor új hajtásokat nevel majd helyettük. 

 ŐSSZEL
Kúszó hortenzia 
A Távol-Kelet növénye a léggyökerekkel 10-
15 méterre is felkapaszkodó kúszó hor-

tenzia (Hydrangea anomala ssp. petiolaris). 
lapos bogernyőben nyíló illatos fehér vi-
rágai júniusban díszlenek. Igénye a félár-
nyékos hely és a mészmentes vagy enyhén 
meszes talaj.
Virágrügyei ősszel differenciálódnak, 
ezért elvirágzását követően metsszük 
meg. Hajtásait vágjuk vissza két-három 
rügyre, és ritkítsuk ki az erősen besűrű-
södött hajtásrendszerét, ha szükséges. 
Ellenőrizzük a támrendszer épségét, ha 
arra futtatjuk, mert nagy súlyt kell vi-
selnie.

Megyesi Éva
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FonToS
A metszéshez mindig 

társuljon tápanyag-utánpót-
lás. Használjunk szerves anya-

gokat, komposztot, azt terítsük a 
bokrok tövébe. Óvatosan, a gyö-

kereket védve kapáljuk be vagy 
egyszerűen hagyjuk meg 

mulcsként a tövek  
körül.
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• 1. Ha a bugás hortenzia bokrát tavasszal mélyen visszavágjuk, nagyobb virágokat nevel. Ha kevésbé metsszük meg, ahogy a rajzon látható,  
akkor több, de kisebb virág nyílik majd rajta • 2. Ha a cserjés hortenzia hajtásait 60 centiméter körülire metsszük vissza, az idén fejlődő hosszú 
hajtások nehezebben tartják meg a nyári virággömböket • 3. A cserjés hortenzia hajtásait tavasszal a talajtól számítva 30-40 centiméter magasan 
vágjuk vissza • 4. A kerti hortenziát ősszel vágjuk vissza, a virágfejektől számítva körülbelül a második-harmadik levélpár felett • 5. A tölgylevelű 
hortenzia hajtásait hosszuk felére vágjuk vissza tavasszal.

Ha a kerti hortenzia (Hydrangea macrophylla) visszametszését nyár 
végén elmulasztottuk, akkor most pótolhatjuk. A hajtásokat vágjuk 
vissza az egészséges, már kihajtó rügyekig. A tavaszi metszés miatt 
idén kevesebb virág nyílik majd a töveken.


