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Mivel minden kezdet nehéz, az újdonsült kertészek főleg olyan növényeket 
szeretnének, amelyeket egyszerű gondozni és az elvégzett munka után 
gyors eredményt látnánk. Hogy néznek ki ezek a növények, egyáltalán 
léteznek ilyenek? Igen, sőt be is szerezhető jó néhányuk. Mindegyikre jel-
lemző, hogy kedvezőtlen talaj- és időjárási viszonyok között is jól fejlődik. 
Sőt, bizonyos mértékben megbocsátják az ápolási hiányosságokat is. Ter-
mészetesen nem lehet a növényeket felületesen kezelni vagy teljesen ma-
gukra hagyni. Mint minden más növénynek - bizonyos ápolásra szükségük 
van, de még a kevés odafi gyelést is gazdag virágzással hálálják meg.

Érdes napszemvirág (Heliopsis helianthoides) Évelő, 80-150 cm magasra nő, 

júliustól szeptemberig virágzik, napfényigényes. Kevés ápolást igénylő, tartós 

virágzású évelő dísznövény. Nagy, széles bokros növekedésű növény; kihegyezett 

tojásdad, sötétzöld levelekkel. Szám-

talan nagyméretű, sárga színű, faj-

tától függően egyszerű vagy telt 

fészekvirágzat. Az elnyílt virágokat 

folyamatosan távolítsuk el, így meg-

hosszabbíthatjuk a virágzási időt, 

szükség esetén támasztékot igényel. 

Hosszú életű virágágyi dísznövény 

a nyári és az őszi virágágyba. Ideális 

vágott virág.
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Napfényvirág (Helenium hibridek) Évelő, 80-150 cm magasra nő, júniustól 

szeptemberig virágzik, napfényigényes. Díszes, egyszerűen fenntartható, nyáron 

virágzó évelő növények. Nagy, 

bokros növekedésű, lándzsás levelű 

évelő. A csúcs felfelé kiszélesedő, 

meleg színárnyalatú sugárvirágok 

veszik körül a barna, gömbölydeden

kiemelkedő csöves virágokat. Tartós 

szárazság esetén öntözzük, a ma-

gasabb fajtákat karózzuk. Napos 

évelőágyba ültessük, de a talaj ne 

legyen száraz. Kedvelt vágott virág.

Kerti pillangóvirág (Cosmos bipinnatus)Egynyári, 60-140 cm magasra nő, jú-

liustól szeptemberig virágzik, napfényigényes. Hosszan virágzó, illatos virágú, 

hálás növény.

Növekedés: felálló, merev, elágazó 

szárú növény, tűszerűen, igen 

fi noman osztott levelekkel. Nagy, 

rózsaszín, kárminvörös és fe-

hér fészekvirágzatok, szétterülő 

szirmokkal. Április végétől vethet-

jük a magot a szabadba. Az elnyílt 

virágokat folyamatosan távolít-

suk el. Csoportosan ültessük, sok-

féle évelővel, egynyári virággal és 

rózsával is társítható.

Őszi fátyol (Boltonia asteroides)Évelő, 80-120 cm magasra nő, augusztustól ok-

tóberig virágzik, napfényigényes, de félárnyékban és árnyékban is elvan. Köny-

nyen fenntartható, gazdagon virágzó növény, az őszirózsák rokona. Bokros 

növekedésű növény, hajtásai gazda-

gon elágazók lándzsás levelekkel. 

Illatos, kicsi fészekvirágzat, fe-

hér, rózsaszín vagy ibolyaszínben. 

Szükség esetén karózást igényel. 

Jól társítható a pillangóvirággal, a 

napszemvirággal és a kúpvirággal.
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Őszirózsa (Aster x frikartii)Évelő, 60-80 cm magasra nő, júliustól szeptem-

berig virágzik, napfényigényes. Könnyen fenntartható virágágyi évelő, nagyon 

hosszan virágzik. Kompakt, széles, 

bokros növekedésű, felálló hajtások-

kal és keskeny levelekkel; kissé ter-

jedő tövű. Az ibolyaszín fészekvirág-

zatok közepe sárga, a virágzatok az 

elágazó hajtásvégeken fejlődnek. 

Tartós szárazság esetén öntözzük. 

Kora tavasszal ültessük. Jól mutat 

vörös és fehér színű növényekkel, 

valamint fűfélékkel.  

Kerti margitvirág (Leucanthemum x superbum)Évelő, 60-90 cm magasra nő, 

júliustól szeptemberig virágzik, napfényigényes. Egyszerű felépítésű, hosszan 

virágzó növény. Szélesen bokros 

növekedésű, felálló hajtásrendszer 

és fényes, sötétzöld lándzsás, 

fogazott szélű levelek jellemzik. 

Nagy, fehér margarétavirágok; telt-

virágúak is lehetnek. Rendszeresen 

öntözzük, és a tápanyagot pótoljuk, 

szükség esetén karózzuk. Virágzás 

után vágjuk vissza, hogy elősegítsük 

a másodvirágzást. Kerüljük a nedves 

termőhelyet. Csoportosan ültessük.

Pompás kúpvirág 'Goldsturm' fajtája (Rudbeckia fulgida 'Goldsturm') Évelő, 

50-80 cm magasra nő, júliustól szeptemberig virágzik, napfényigényes. Könnyen

 fenntartható, tartós virágzású évelő nyári virágokból összeállított ágyásokba il-

lik. Erősen felfele törő növekedésű, széles, lándzsás levelekkel; terpedt bokrot 

képez. Az aranysárga sugárvirágok 

a barnás-fekete, kúpos középrész 

körül ülnek. Szárazság esetén 

öntözzük, az elvirágzott hajtásokat 

vágjuk vissza, így hosszabb lesz a 

virágzási idő. Csoportosan ültessük. 

Jól mutat a fűfélékkel és egyéb 

évelőkkel.  
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Pompás Gólyaorr (Geranium x magnifi cum) Évelő, 40-60 cm magasra nő, 

júniustól júliusig virágzik, napfényigényes, de félárnyékban is elvan. Gazdagon 

virágzó, élénk színű növény. Erős 

növekedésű, bokros növény, nagy, 

tenyeresen szeldelt levelekkel.  Nagy, 

élénk kékes-ibolyaszínű, csésze ala-

kú virágok. Virágzás után erősen 

vágjuk vissza, hogy megmaradjon 

a kompakt formája.  Fa, ill. cser-

jecsoport szegélyébe vagy virágágy-

ba ültethető, jól társítható egyéb 

lélénk színű növényekkel.  

Bablevelű varjúháj (Sedum telephium) Évelő, 50-60 cm magasra nő, augusztus-

tól októberig virágzik, napfényigényes. Könnyen fenntartható, kezdőknek való 

növény. Terpedt, bokros növekedésű 

növény. Felálló hajásain húsos, ová-

lis, szürkészöld levelekkel.  Kicsi, 

csillag alakú, sátor alakú boger-

nyővirágzatot alkotnak a hajtások 

végén; színük a  sötétrózsaszíntől a 

rozsdavörösig terjed. Nem igényel 

különösebb ápolást. Csak tavasszal 

vágjuk vissza, mivel télen is díszit. 

Sokoldalú virágágyi dísznövény.  

Ligeti Zsálya (Salvia nemorosa)Évelő, 

40-70 cm magasra nő, májustól Júliusig/szeptemberig virágzik, napfényigényes. 

Könnyen fenntartható, hosszan és gazdagn virágzó évelő növény. Felálló szárú, 

bokros növekedésű évelő, tojás-

dad, fénytelen, zöld levelekkel. Kék 

vagy ibolyaszín, ritkán fehér ajakos 

virágok, amelyek füzérszerű virágza-

tot alkotnak a hajtásvégeken. Virág-

zás után erősen vágjuk vissza. Tápa-

nyagutánpótlással elősegíthetjük a 

másodvirágzást. Kiváló társnövénye 

a rózsának és évelőágyba is ültethető.
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Kerti macskamenta (Nepeta x faassenii) Évelő, 30-60 cm magasra nő, má-

justól szeptemberig virágzik, napfényigényes. Hosszan virágzó, igénytelen 

kísérőnövény. Széles bokros növekedésű, hajtásai ívesen állók szürkészöld, 

aromás illatú levelekkel. Az apró, 

lila, néha fehér ajakos virágok 

örvökben állnak a hajtásvégeken. Az 

elnyílást követő visszavágás elősegíti 

a másodvirágzást. Mérsékelt tápa-

nyag-utánpótlást igényel.

Virágágyi szegélynövényként és a 

rózsa társnövényeként is ültethető, a 

legtöbb virágágyi évelővel társítható 

napos fekvésű ágyásban.  

Kínai tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) Fű, 40-100 cm magasra nő, au-

gusztustól októberig virágzik, napfényigényes. Kecses, elegáns, fűféle, a kert 

dísze lehet. Nagy, félgömb alakú 

bokrait ívesen elhajló levelek alkot-

ják, amelyek ősszel sárgás árnya-

latúra színeződnek. A henger ala-

kú, vörösesbarna kalászok hosszú 

virágzati szárakon helyezkednek el. 

Megfelelő vízellátást igényel. Csak 

tavasszal vágjuk vissza, mert télen 

is díszít. Telepíthetjük ágyásba, szo-

literként, de a rózsa társnövényeként 

és a kerti tó mellé is.

Ágas köles ( )Fű, 60-150 cm magasra nő, júliustól szeptemberig virágzik, nap-

fényigényes. Őszi lombszíne vöröses. Felfele törő, bokros növekedésű, keskeny 

lándzsás levelekkel, amelynek színe 

fajtától függően nyár végétől az arany-

sárgától mélybordóig változik. A 

gyöngyszerű füzérkék elágazódó, 

fi nom szálú bugákat alkotnak ma-

gasan a lombozat felett. Nem igényel 

különösebb ápolást. Évelőágyba 

ültethető kísérőnövényként.

forrás: edenkert.hu




