
ÉVeLő dísZgyertyA
Mára sokan megismerték az évelő dísz-
gyertyát (Gaura lindheimeri), ezt a csodála-
tos növényt, hiszen évek óta sokfelé talál-
kozhatunk egész nyáron nyíló laza bokrai-
val. Korábban, az ezredforduló környékén 
még az egynyárivirág-ágyásokba ültették 
előszeretettel. Az sem téved sokat, aki egy-
nyári virágnak gondolja, és az sem, aki fél-
cserjének. Valójában olyan évelő növény, 
melynek talajközeli hajtásai őszre megfá-
sodnak.
Az amerikai préri szülötte, Louisianától te-
xason át Mexikóig mindenhol megtalálható 
a természetben a gazdag, jó vízellátású ta-
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Az évelőket évszakjelző növényeknek nevezzük, mert általában csupán néhány hétig, 
az esztendő jellegzetes időszakában virágoznak. Ám van közöttük néhány, 

mely különlegesen hosszú virágzással ajándékoz meg minket. A hosszan nyíló évelő virágokat 
bemutató sorozatunkban újabb két nemzetség népszerű tagjai következnek.

csOdanövény
sokszor felmerülő igény a megrendelők, 
kerttulajdonosok részéről, hogy olyan 
növényt ajánljunk nekik, ami egész nyá-
ron virágzik, nagyra nő és gondozni sem 
kell. A művirágon kívül – még ha alig 
hisszük is – létezik ilyen növény. Ez az 
évelő díszgyertya.

Hosszan nyíló évelők

tUDtA, 
HOGY…

…az évelő díszgyertya a 
klímaváltozás nyertese? Az 

utóbbi évek, évtized enyhe te-
lei következtében mára az 

évelőágyások szép dísze-
ként alkalmazzuk.



lajokban, út menti árkokban. A forró klí-
mán szüksége van a mélyedések védelmére 
és az ott olykor összegyűlő csapadékra, ám 
hazánkban ne ültessük vizes, mocsaras te-
rületekre, mert ott elpusztulna. A túl sok 
vizet nem szereti, sőt szárazságtűrőnek te-
kinthető. 
A ligetszépékkel rokonságban áll. Kevés ol-
dalhajtást hozó vékony tőhajtásain a kes-
keny lándzsás levelek szórtan helyezked-
nek el. A levelek általában zöldek, de a faj-
táké lehet bordó árnyalatú vagy barna fol-
tos is. A páratlanul hosszan nyíló pillangó-
szerű virágai egész nyáron folyamatosan, 
sőt ősz elején is virítanak. Lehetnek hófe-
hérek, rózsaszínnel szegettek és sötétebb 
rózsásak is.
Jól használható a borderek háttérnövénye-
ként, de a természetes kertekben, préri stí-
lusú ágyásokban is otthon van. Gyönyörű, 
amikor a vékony hajtásokat a szél könnye-
dén meglengeti, és a virágok, mint megany-
nyi pillangó ringanak ide-oda.
Magját elhullatva olykor magától is szapo-
rodik, de házilag is szaporíthatjuk magve-
téssel, nyár eleji dugványozással. A védett 
helyen nevelkedő dugványok néhány hét 
alatt meggyökeresednek, és őszre erős nö-
vényekké fejlődnek. Ha azt szeretnénk, 
hogy már az első, második évben sűrű bok-
runk legyen, akkor tavasszal, amikor a friss 
hajtások arasznyiak, vágjuk őket felükre 
vissza, ezáltal elágazásra késztetjük a nö-
vényt. Az évek során a tövek egyre több 
hajtást hoznak áprilisban, így visszavágás 
nélkül is gazdag ágrendszerű bokrot ka-
punk. Gondozása egyszerű. ősszel csak fe-
lére vágjuk vissza a bokrot, majd tavasszal 
5 cm-esre kurtítsuk a hajtásokat. 

LÓZsÁLyA
A legtöbb kertben szívesen látott növény a 
gyönyörű, mélylila virágú és bársonyos le-
velű lózsálya (Salvia verticillata ’Purple 
Rain’). 
Az alapfaj Európában, nyugat-Ázsiában 
több helyen előfordul, erdélyi kiránduláso-
kon is találkozhatunk vele. télálló, évelő 
növény. A szárak alsó harmada sűrűn leve-
les, ez elősegíti, hogy környezete gyom-
mentes maradjon. 
A ’Purple Rain’ fajta Piet Oudolf keze munká-
ját dicséri, aki előszeretettel alkalmazza az 
általa tervezett parkokban. Mintegy 60-70 
cm magas bokorrá fejlődik. Levelei széles 
tojásdadok, hegyesek, mirigyszőrösek, sze-
gélyük hullámos, csipkés. négyszögletes, 
felálló szárain már kora nyáron kifejlődnek 
az első virágok, melyeket heteken át bősé-
gesen ont. A virágzást hónapokra nyújthat-

juk, ha rendszeresen eltávolítjuk az elnyí-
lott füzéreket.
napos, laza árnyékos fekvést, jó szerkezetű 
talajt kedvel. szárazabb termőhelyen állé-
konyabb, ha több vizet kap, akkor hajlamos 
a szétdőlésre. Gondoskodjunk róla, hogy a té-
li csapadékot a tövétől elvezessük. sajnos a 
csigák is szívesen látogatják, és olykor a liszt-

harmat is megtámadhatja. Júliusi visszavá-
gásával új hajtások fejlesztésére serkentjük, 
és újra egészségessé tehetjük a növényt.
télen talajszintig leszárad, visszahúzódik, 
hogy az első tavaszi napsugarak hatására 
újra növekedésnek induljon. 

Ambrus Mária Zsófia

BEMUtAtJUK
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ÉrtÉKes sZínFoLt
Kiválóan alkalmazhatjuk borderben, pillangókerti ágyásokban, de városi közterülete-
ken is nagyon jól bevált. Vonzza a pillangókat, rovarokat, méheket. Értékes színfolt a 
pasztellszínű virágok között, de ragyogó kontrasztot alkot tüzes színű évelőkkel is. Jó 
társnövényei a narancskrepin (Asclepias tuberosa), a kasvirág (Echinacea purpurea) kü-
lönböző színárnyalatai, valamint a kisázsiai macskahere (Phlomis russeliana) és a köze-
pes termetű díszfüvek.
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