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K O L L É G Á I N K  A J Á N L A T A



Alacsony termetű, gömbölyded
formájú, örökzöld törpecserje,
mely leveleivel, virágaival, valamint
terméseivel egyaránt díszít.

Levélzetét aromás illatú, kicsi,
bőrszerű levelek alkotják, melyek
télen kissé elszíneződnek, pirosas
árnyalatot kapnak.  

 Kúszó fajdbogyó
/Gaultheria procumbens/ 

TIPP:
 A kúszó fajdbogyó félárnyékos
vagy árnyékos helyen, savanyú,
tőzeges talajba ültetve fejlődik
szépen. Világosabb helyre is
ültethető, ilyen helyen több
termést hoz, azonban vízigénye is
magasabb lesz.

Nyáron nyílnak kicsi, harang
alakú világos rózsaszín vagy
fehér virágai. 

Ezt követően fejlődnek ki
ősszel, piros színű, fényes
felületű bogyós termései,
melyek télen is díszítenek.



TIPP: 
Félárnyékos helyen, savas talajba
ültetve fejlődik szépen. Világosabb,
akár napos helyre is ültethető, de
ekkor figyelni kell a rendszeres
öntözésre, földje legyen mindig
kissé nyirkos. Az öntözéshez lágy
vizet pl. esővizet használjunk.
Nyáron lehetőség szerint ne tartsuk
tűző napos helyen. Szaporítani
dugványozással lehet.

Mirtuszhanga
 /Gaultheria mucronata /
Argentínában és Chilében
őshonos örökzöld cserje mely a
hangafélékkel áll rokonságban. A
tőzegmirtusz és tűzföldi
mirtuszhanga néven is ismert
növény, Nagyon érdekes külsejű,
fő díszét ősszel megjelenő
bogyós termései jelentik. A
növény érdekessége, hogy a
hímivarú példányok, csak
virágokat hoznak, bogyós
termést a kertészetekben
kapható nőivarú egyedek
nevelnek.

Harang alakú virágai tavasz
végén valamint a nyár első
felében nyílnak. A növény
levélzetét apró, fényes, kissé
szúrós levelek alkotják, melyek
jó hátteréül szolgálnak a
rózsaszín, fehér vagy
mályvaszínű gömbölyű és fényes
bogyóknak. 



Más néven „ezüstbokor” vagy
„párnacserje”, az Asteraceae
családba tartozó virágzó örökzöld
cserje. Az ezüst bokrokat általában
Ausztráliában termesztik, ahol
őshonosak. Leggyakrabban az
óceánparti régiókban fordulnak elő,
például Ausztrália déli partvidékén és
a közeli szigeteken, ezek a növények
a dűnék és szirtek területein nőnek. 

Párnacserje
/Calocephalus Brownii/

TIPP:  Ha gyönyörű dekoratív növényt keresel, amellyel meglepheted
vendégeidet karácsony napján, mindenképpen válaszd a
párnacserjét. Az optimális eredmény érdekében a párnacserjéket
olyan helyre kell ültetni, ahol ősszel vagy télen teljes a napfény éri.
Az „ezüstbokor” növények szeretik a meleg hőmérsékletet, de a
fagyos körülményeket is nagyon jól elviselik. A párnacserjék
általában jól érzik magukat rossz, gyenge minőségű talajban is és
nem igényelnek rendszeres trágyázást. Ezeknek a cserjéknek csak az
első ültetéskor és évente egyszer, tavasszal kell majd tápot adni.
Rendszeres metszést igényelnek, hogy erőteljesek és egészségesek
maradjanak.

Ezek az imádnivaló cserjék havas
megjelenésükkel és a szélsőséges
környezetekkel ellenálló képeségükkel
nagyon népszerű dísznövényekké
váltak világszerte. Általában a
szabadban termesztik, de néhány
kertész jobban szereti az otthonában
tartani mivel nagyon dekoratívak.
Ezüstös lombjuk tökéletesen
illeszkedik a különböző karácsonyi
díszekhez, mikulásvirággal, vörös
rózsákkal, apró fenyőágakkal vagy
fenyőtobozokkal együtt. 



Bokros növekedésű örökzöld cserje,
amelyet hazánkban szobanövény-
ként tartanak. Laza lombozatát
sötétzöld színű, kissé hosszúkás,
enyhén recés szélű levelek alkotják.
A növény kicsike fehér virágokat,
valamint élénkpiros bogyótermést
is hoz. 

Csipkés csúcsvirág
/Ardisia crenata /

TIPP: Nyár elejétől kezdve érdemes a
szabadban nevelni félárnyékos, vagy
árnyékos helyen. Elhelyezéséhez világos, de
nem tűző napos, kellemesen, de nem túl
meleg helyet keressünk. A huzatot nem
szereti. Földjét rendszeres öntözéssel
tartsuk nyirkosan, de ne öntözzük túl, télen
ritkábban öntözzük. Párás környezetet
igényel, melyet közvetlen és közvetett
párásítással biztosíthatunk számára.
Növekedési időszakában meghálálja, ha
tápoldatozzuk.

Méltán tartozik a legnépszerűbb virágok
közé, hiszen a kezdők számára is
könnyű a gondozása, és könnyű
virágzásra bírni. Egy virágzó Amarillisz
mellett senki nem tud elmenni,
hatalmas tölcséreivel könnyen magára
irányítja a figyelmet. A hagymából
kibúvó hosszú, erős szárak végén
általában négy virág található, és az sem
ritka, hogy a növény két virágszárat is
hoz. A levelek csak a virágszárak után
bújnak ki a hagymából. A virág levelei a
virághoz képest szerénynek mondhatók,
sötétzöldek, 40-60 cm hosszúak. 

Amarillisz
/Hippeastrum/



Világos, 15-20 celsius fokos hőmérsékletű
helyre állítsuk és a bimbók megjelenéséig
mérsékelten tápoldatozzuk és öntözzük.
Rendszeres öntözést igényel, de vigyázni
kell, mert a túllocsolás kárt okozhat. Jó, ha
két locsolás között hagyjuk kiszáradni a
földjét. A virágbimbó megjelenését
serkenthetjük, ha a hagymát
kartonpapírból készített kúppal letakarjuk
a virágszár megjelenéséig. A bimbók
növekedésével egyre több vizet igényel.
Célszerű a cserepét 2-3 naponta forgatni,
hogy egyenes legyen a növény szára. 

TIPP: Az amarillisz újravirágzásának
titka a hagymák nyári felhizlalásában
és a pár hónapos pihenő időszak
biztosításában rejlik. A január vége, a
február eleje az ideális időszak arra,
hogy a pihentetett hagymákat
felélesszük téli álmukból. A hagymák
ültetéséhez egy nagyobb cserepet
válasszunk. Általánosságban az
mondható, hogy a cserép átmérője
duplája legyen a hagyma átmérőjének.
A virágföldbe keverjünk tőzegmohát
vagy homokot, hogy a vízáteresztő-
képesség jó legyen. A beültetésnél a
hagymát csak félig fedjük be földdel. 

Az amarillisz virága nagyon tartós, a virágon tartva vagy vágott
virágként is hetekig gyönyörködhetünk benne. Nyugodtan vágjuk le
a bimbós vagy virágzó virágszárat és tegyük vázába. A vízben tovább
fog nyílni a növény és ezzel segíthetjük a hagymán az újabb
virágfejek megjelenését. Ha előtte nem tettük meg, az elvirágzás
után távolítsuk el a virágszárat. Hűvös helyre tegyük és őszig
folyamatosan tápoldatozzuk, hogy a hagyma megerősödjön és
növekedjen. Ha lehetőségünk van rá, ültessük ki a kert árnyékos
részébe, ahonnan ősszel szedjük fel. A hagymáknak az újabb
virágoztatás előtt 2-3 hónap nyugalmi állapotra van szükségük.
Pihenő időben 5-10 fokos hőmérsékletű sötét helyen, föld nélkül
tároljuk. 



Klívia vagy narancsliliom különleges
legelterjedtebb a narancssárga-sárga
színben virágzó szobanövény. A clivia
gondozása, tartása nem túl bonyolult
és tél közepén-végén hozza csodaszép
virágait. Érdekes levélzete és kinézete
miatt kedvelt cserepes virágzó
szobanövény, mivel levirágzás után is
igen mutatós. A klívia levelei közvetlen
a tőről nőnek ki, sötétzöld, illetve
élénkebb zöld színben. A gyökérzete
mellékgyökeres, tehát rizomás (föld
alatt található gyöktörzs) növény. 

TIPP:  A klívia azokat a helyeket szereti,
amelyek világosak, de ha közvetlen
napfény nem éri. Ezért világos,
félárnyékos helyre rakjuk. Azt nem tudja
elviselni, a levelei lehajolhatnak és
leszáradhatnak. Az őshazájában is a fák
árnyékában növekszik. Nyáron a teraszra
is kirakhatjuk, csak ne tűzzön rá a nap.

Érdekessége, hogy virágai nem
nyáron/tavasszal, hanem a tél közepén-
végén nyílnak, és ezek a levelek
közepéből nyílnak. Vigyázni kell azzal,
hogy a narancsliliom egésze különösen
mérgező, főképp a földalatti részei.
Japánban több fajtáját is kifejlesztették,
létezik csíkos levelű és sok különböző
színű virággal rendelkező, mint például
rózsaszín, világossárga, piros vagy a
fehér, de a legnépszerűbb még mindig a
hagyományos narancssárga-sárga
virágú.

Klívia
/Clivia miniata/
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