
SZÉLSŐSÉGES 
VISZONYOKHOZ 

ALKALMAZKODÓ,  
KÖZTERÜLETRE ÜLTETHETŐ 

ÉVELŐK
Patkós István



Szélsőséges viszonyok:
-természetes környezeti tényezők:

a.időjárási tényezők(száraz, meleg 
nyár, kiszámíthatatlan tél, váltakozó 
időjárás, napfény és erőssége stb. )

b. talaj
c. más növények jelenléte
és ezek együttes hatásai











További szélsőséges 
viszonyok(mesterséges, kreált 

tényezők): 
-tájépítész, kivitelező, 

termesztő, kertfenntartó
-jogszabályozás (hazai és EU-s)

-közterület



Közterületre ültethető 

évelők jellemzői:

– melegtűrés, hidegtűrés, 
– szárazságtűrés,

-hirtelen változó időjárástűrés
– adott esetben sótűrés,

– bizonyos esetben taposástűrés, 
– levegőszennyezettség tűrése,

– sekély és/vagy gyenge minőségű termőréteg elviselése,
– jó betegség-ellenállóság,

– lehetőleg minél jobb gyomelnyomó-képesség,
– gyors talajtakaró képesség (de azért ne terjedjen agresszívan)

-könnyen fenntarthatóak legyenek



– hosszú életűek;
– hazánk klimatikus viszonyait, hideg teleinket és meleg 

nyarainkat jól tűrik;
– átlagos kerti talajon öntözés nélkül (vagy csak kezdeti 

vízellátással) is jól megélnek;
– nem invazívak;

– ápolási igényük (visszavágás, metszés, 
növényvédelem, tőosztás, tápanyag-, és vízellátás, stb.) 

nem túl nagy;
– többségében S típusú növények

Könnyen fenntartható évelők (intenzív közterületek) 
jellemzői:



– képes legyen gyorsan regenerálódni, ha esetleg 
eltapossák vagy letörik a hajtásait,

– hosszú élettartam,
– dekoratív megjelenés (díszes lomb, szép virágzás),

– lehetőleg minél hosszabb ideig díszítsen, előnyös az 
örökzöld vagy legalább színes lomb,

– legyen olcsó és könnyen fenntartható, bolondbiztos
– legyen könnyen és gyorsan megnevelhető, és nagy 

mennyiségben legyen elérhető a piacon 
(utánpótolható, „bejáratott” faj vagy fajta).



Ennek vajon milyen növény 

tud megfelelnI?



Ültetés előtti és azt követő 
folyamatok fontossága:

Megfelelő növénykiválasztás
Talaj minősége, termőföld vastagság, 

talaj gyommentessége 
Ültetés ideje, módja

Talajtakarás 
öntözés gyakorisága és milyensége

ápolás stb.
Ezzel növelve az ültetett növény 

versenyképességét!!!!



Iris fajok és 
fajták:



Magas termetű varjúhájak:
Előnyei:

• sokféle fajta létezik méret, lomszín és virágszín (fehér, 
rózsaszín és árnyalatai) alapján

• nagyon jó szárazság-, meleg- és hidegtűrő

• nem gyomosít

• relatíve jó sótűrő képesség

• szép  lomb

• hosszú virágzási idő 

• sokoldalú alkalmazhatóság

• egyszerű fenntarthatóság

• hosszú életű, életerős fajták

• talaj iránt nem igényes

• sokoldalúan alkalmazható (tömegben, szegélynek,  xeriscape
garden, évelőágyásokban keverve)

• a fajták keverve együtt is jól mutatnak

Hátrányai:

• lombhullató

• a sok vizet és téli csapadékot nem szereti

• néha a növény „szétesik”

• a bordó levelű fajták még nem „bizonyítottak”

• néha tetvesedik



Sedum spectabile típusok



Perovskia atriplicifolia – Sudárzsálya
Előnyei:

• sok fajta méret , virág alapján

• nagyon jó szárazság-, meleg-, és hidegtűrő

• vitális növények

• relatív jó sótűrő képesség

• szép szürkés lomb

• hosszú virágzási idő 

• sokoldalú alkalmazhatóság 

• egyszerű fenntarthatóság

• hosszú életű

• talaj iránt nem igényes

• sokoldalúan alkalmazható (tömegben,  xeriscape garden, 
évelőágyásokban keverve, díszfüvekkel, és itt említett 
növényekkel)

• aromás illatú lombozat

• rovarvonzó képesség

Hátrányai:

• lombhullató

• a sok vizet és téli csapadékot nem szereti

• kissé gyomosít

• néha a növény „szétesik”



Yucca filamentosa
Előnyei:
• nagyon jó szárazság-, meleg- és hidegtűrő
• életreős, strapabíró‚ „mindig kihajt”
• nem  gyomosít
• jó sótűrő képesség
• szép szürkés lomb
• hosszú virágzási idő 
• sokoldalú alkalmazhatóság
• egyszerű fenntarthatóság
• talaj iránt nem igényes
• sokoldalúan alkalmazható (tömegben, 
szegélynek,  xeriscape garden, 
évelőágyásokban keverve, szoliterként)
• szúrós lomb (térelválasztás)
• új fajták

Hátrányai:
• az elszáradt (megcsúnyult) leveleket 
nehéz leszedni
• sok vizet és téli csapadékot nem szereti
• gombásodik



Nepeta – Macskamenta fajták
Előnyei:
• sok fajta méret és virágszín (fehér, rózsaszín, liláskék 

és árnyalatai) alapján
• nagyon jó szárazság-, meleg- és hidegtűrő
• életerős, strapabíró növények
• nem vagy ritkán gyomosít
• jó sótűrő képesség
• szép szürkés lomb
• hosszú virágzási idő 
• sokoldalú alkalmazhatóság
• egyszerű fenntarthatóság
• rovarvonzó képesség
• hosszú életű
• talaj iránt nem igényes
• aromás illatú lombozat
• sokoldalúan alkalmazható (tömegben, szegélynek,  

xeriscape garden, évelőágyásokban keverve)
• a fajták keverve együtt is jól mutatnak
• visszavágás után újravirágzik

Hátrányai:
• lombhullató
• a sok vizet és téli csapadékot nem szereti
• néha a növény „szétesik”



y



Levendulák:





Calamintha nepeta fajok 
és fajták:



Kniphofia fajok és fajták:



Kniphofia fajok és fajták:



Bergenia cordifolia ’Herbstblüte’



Bergenia ’Dragonfly Angelkiss’ és 
’Dragonfly Sakura’:



Sporobolus
fajok és fajták





Agastache- Ánizsizsóp:



Salvia gregii és hibridjei:



Salvia gregii és hibridjei:



Salvia gregii és hibridjei:



’Amethyst Lips’



Teucrium chamaedrys – Sarlós 
gamandor:



Teucrium x lucydris:



Aster ageratoides
Előnyei:

• sokféle fajtája van méret és 
virágszín (fehér, rózsaszín, liláskék 
és árnyalatai) alapján

• nagyon jó szárazság-, meleg- és 
hidegtűrő

• vitális, lassan tarackoló

• jó sótűrő képesség

• szép sűrű lomb

• hosszú virágzási idő 

• sokoldalú alkalmazhatóság

• egyszerű fenntarthatóság

• rovarvonzó képesség

• hosszú életű

• talaj iránt nem igényes

• sokoldalúan alkalmazható 
(tömegben,  évelőágyásokban 
keverve)

• egyáltalán nem érzékeny a 
gombabetegségekre



Aster ageratoides





Aster agerastoides 'Starshine', 

'Ezo Murasaki', 'Asran'



Aster divaricatus



Köszönöm a figyelmet!


