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Egynyári virágok 

Tavasszal a kétnyári és hagymás virágok kiszedése után, idén májusban kerültek kiültetésre a 

közterületi parkokba, virágládákba az egynyári virágok. A talaj előkészítés, tápanyag 

utánpótlás kórokozó-és kártevő mentesítés után kitűzésre került a kiültetési javaslat alapján az 

ültetési forma. Az egynyári virágokat térigényüknek megfelelően 20x20 cm kötésben, illetve 

a nagyobb térellátást igénylő fajtáknál 25x25 cm sor és tőtávolságra ültetjük. A tavaszi-nyári 

folyamatos öntözésnek és a kedvező – kissé csapadékos – időjárásnak köszönhetően intenzív 

növekedésnek indultak a virágok. Az ágyásokat heti rendszerességgel kapáljuk, gyomláljuk, 

az elnyílott virágokat folyamatosan leszedjük.  

Az ültetési formáknál többségében geometriai alakzatokat használt a tervező a javaslatban. A 

fajták tekintetében néhol eltérés mutatkozott a javaslat és a kiültetett fajta között, mely az 

ültetés előtt egyeztetésre került.  

A virágágyások esetében a rálátás igen fontos szerepet tölt be. Körforgalmaknál a növények 

magassága a kör közepe felé emelkedik. A kiültetési képet azonban magasabb állásból lehet 

igazán látni, ahogy az alábbi képsor is mutatja. A magasságot figyelembe véve a Bethlen G. 

úti körforgalomba az alábbi fajták kerültek kiültetésre: a kör közepén Salvia farinacea 

Victoria White és Blue ( Zsálya) fajták 40-45 cm magas láthatók. A csillag alakzatba Zinnia 

angustifolia Starbright mix (Rézvirág) 30 cm , valamint a körágy külső része Allyssum 

maritimum Clear Crystal mix (Mézvirág) 10 cm magas fajták beültetése történt. 

   
Bethlen G. úti körforgalom     Kiültetési javaslat 

A Szent István úti körforgalom esetén szintén a központi részen magasabb Pennisetum 

villosum (Tollborzfű) 50-60 cm látható, a csillag alakzat belső része Rudbeckia hirta 

’Aranyálom’ (Kúpvirág) 40 cm magas magyar nemesítésű fajta. A csillagalakzat csúcsai 2 

fajtából tevődnek össze Coleus blumei Dragon Black ésTagetes Patula ’Orion’ (Bársonyvirág) 

30-35 cm magasak. A kitöltő növényanyag Cineraria maritima ’Silverdust’ 20 cm magas. A 



kör szélén kontrasztként a körívet követve 5 sor Coleus blumei ’Wizzard mix (Díszcsalán) 20 

cm magas fajta került beültetésre. A fajtakiválasztás során tehát követve lett a növények 

magassága, illetve annak növekedése a kör közepe felé. A Színek kiválasztásánál a kontraszt 

kapott hangsúlyt. 

   
Szent István úti körforgalom        Kiültetési javaslat 

A Március 15. Park ágyásai többségében kiemelt kőágyások. A javaslat szerint itt is a 

geometriai formák kerültek előtérbe, figyelembe véve a növények magasságát. Az ágyások 

középső részén a rombusz formákban a magasabb fajták mint a Salvia farinacea Victoria 

White és Blue ( Zsálya) fajták 40-45 cm, a Celosia plumosa fajták (Kakastaréj) 30 cm,  a 

Rudbeckia hirta ’Aranyálom’ (Kúpvirág) 40 cm, az árnyékosabb ágyásokban a Begonia 

hybrida ’Dragon Wing’ 30 cm (Sárkányszárny) láthatók. Az ágyások többi részén 

alacsonyabb kitöltő fajták Tagetes patula ’Csemő’ (Bársonyvirág) 30 cm, Salvia splendens 

fajták (Paprikavirág) 25 cm, az ágyást szegélyezve pedig a 10 cm magas Portulaca 

grandiflora’Happy Hour mix’ (Porcsinrózsa) látható.  

                         
Március 15. Park 1. ágy      Március 15. Park 2. ágy  Március 15. Park 3. ágy 

      
Március 15. Park 7. ágy      Március 15. Park 8. ágy 



   
Kiültetési javaslat  

Az árnyékosabb fekvésű területeken, mint a Március 15. Park 4-5. ágy illetve az 

Önkormányzat ÉK-i oldala mellett található ágyások, és a Városháztér felöli ágyások, 

melyekhez igen kevés  napfény jut, az árnyéktűrő  Begonia Hybrida 30 cm, Begonia 

semperflorens 20 cm, Begonia tuberhybrida’Fortune mix’ 20 cm kerültek ültetésre.  

               
Március 15. Park 4. ágy        Március 15. Park 5. ágy      Március 15. Park 6. ágy 

        
Önkormányzat tisztségviselői bejárat 

                      
Kiültetési javaslat 



Más szemszögből az azonos fajhoz tartozó fajták színeinek kombinációival igen látványos 

virágágykép alakítható ki, mint a Celosia plumosa fajták ’Aranybika’, ’Savaria’, ’Tokaj’, 

’Bikavér’ (Kakastaréj) esetében. A magassága mindegyik fajtának 30 cm, viszont a színek 

kontrasztja igen szembetűnő, kiadva a kiültetési javaslat szerinti formákat. 

         
Március 15. Park 10. ágy        Március 15. Park 11. ágy  

 
Kiültetési javaslat 

 

Idén, változtatva az előző évekhez, a Március 15. Park szalagágyába nem rabatt kiültetési 

formát tervezett a termesztő, hanem inkább mozaik ágy jelleget öltve a Cineraria maritima 

’Silverdust’  ezüst színű fonalként cikk-cakkban fut végig az ágyáson, a fajtákat elválasztva 

egymástól. A sétányt két oldalról szegélyezve a fajtákat tükörképként láthatjuk. 

Természetesen a magasabb fajták itt is a füves terület mellé kerültek, míg az alacsonyabbak a 

sétány széle felé. Az eddig megszokott 2-3 fajta helyett most változatos fajtabeültetés látható. 

Az alacsonyabb növekedésű fajták a Gazania ridens (Záprvirág), Portulaca grandiflora 

(Porcsinrózsa), Tagetes patula (Bársonyvirág) és az ágyás árnyékosabb részein a Begonia 

semperflorens ’Marsala fajtái foglalnak helyet. A pázsit felöli oldalon, a magasabb 

növekedésű Rudbeckia hirta ’Aranyálom’(Kúpvirág), Celosia plumosa ’Főnix’ (Kakastaréj), 

Tagetes erecta (Bársonyvirág) változatos színei láthatók.  



        
Március 15. Park szalagágy 

 
Kiültetési javaslat 

A Strandfürdő előtti szalagágynál idén a mértani ágyásba a border kiültetési forma tervei 

szerint kerültek a növényanyagok. Igaz nincs támfal az ágyás mögött, de a formát tekintve az 

ágyást követő járdáról a fajták jól áttekinthetőek, melyek kísérik a járda kanyarulatát. Az 

egynyári virágok magassága a járdától befelé haladva növekedik. 1. Cineraria maritima 

(Silverdust) 20 cm, 2.Tagetes patula (Vénusz) 25 cm, 3. Celosia plumosa (Bikavér) 30 cm, 5. 

(Rudbeckia hirta (Aranyálom)30 cm, 6-7. Salvia farinacea Victoria Blue és White fajtási 

(Zsálya) 40 cm, és záróként a pázsitfelület mellett Pennisetum villosum (Tollbozfű) 50-60 cm 

látható. 

             
Strandfürdő szalagágy 



 
Kiültetési javaslat 

 

A Szent István úti virágágyak benapozási viszonyai eltérőek, mivel az ágyásokba a ház felöli 

oldalon lombhullató fák találhatók, így a virágágyak 1/3-a árnyékos felületű, míg a többi rész 

a napos igényű fajták ültetésére alkalmas. A tapasztalatok alapján a fák alatti területre 

Begonia semperflorens ’Marsala Rose és Volumia White’  színű fajtái kerültek kiültetésre, 

harmonizálva a napos oldalra ültetett Allyssum maritimum ’EB Rose deep’ és ’EB White’ 

szegélynövényekkel. Az ágyások belső növényanyaga a tervezett formákat és színkontrasztot 

kiadva Salvia farinacea-, Salvia coccinea-, Cloeus blumei-, Celosia plumosa-, Rudbeckia 

hirta-, Hypoestes phylostachya különböző színű fajtái. 

   
Szent István út 1-4. ágyások 

Kánna virágok 

A frekventált Strandfürdő előtti zöldterületen kialakított körágy, a virágszekér, a Március 15. 

park kis körágya ad helyet a Canna x generalis (Kánna virág) fajtának. A Kánna virágokat a 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Debreceni Tangazdaság és Tájkutató 

Intézet Kertészeti Pallagi Kísérleti Telepéről szerezzük be.  

A fajták jellemzői az igen változatos színkombináció mind a levelek mind a virágok 

tekintetében. A levelek formája lándzsa illetve tojásdad alakúak, a levél színe pedig zöld vagy 

barnás színezetű lehet. Egyes fajtáknál a levél erezete elüt a levél alapszínétől. A 

virágszíneket tekintve piros, rózsaszín, sárga, narancsszínű, krémszínű, illetve intenzív és 

halványabb színkombinációjú is lehet. Évről évre más fajtákat rendelünk a változatos 

virágágykép kialakítása érdekében. 



Az ültetési távolság 50x50 cm kötésben történik. A gondozási igénye hasonló az egynyári 

virágokhoz, melegkedvelő, normál vízigényű növény. Késő ősszel október végéig az 

ágyásokban marad, ekkor a növények felszedésre kerülnek, a rizóma fölött 20 cm magasan a 

hajtásokat levágjuk. A rizómák átteleltethetők száraz 4-8 C0-os pincében, szellőztetve a 

január-februári hajtatásig. A hajtatás üvegházban 20 C0 hőmérsékleten történik. A hajtatott 

Kánna kiültetési ideje május közepe. 

A Strandfürdő körágya tekintetében idén 2 fajta került ültetésre az ágyásba. A magasabb 

növekedésű Debrecen fajtát a körágy belső részére, míg a külső kerületére az alacsonyabb 

Szilvia fajta került beültetésre. Ez utóbbi nemesítője Szíjártó Árpád, mely fajta 2007-ben 

fajtaelismerést kapott. 

A fajtákat tekintve a Debrecen fajta származása a Percner emléke F5 fajtából, nagy 

világoszöld levelekkel, sárgásnarancs színű virágzattal, rendelkezik, virágzata igen laza  

szerkezetű, öntisztuló fajta.  

A Szilvia fajta jellemzői, a levél színe sötét bordó felálló lándzsa alakúak. Virágai élénk 

meggypiros színűek, a virágnál a sziromlevél csúcs sötétebb árnyalatú. Virágzata mereven 

felálló kiemelkedve a levelek felé.   

             
  Strandfürdő körágy            Március 15. Park körágy 

 

Balkonnövények, futómuskátli 

A muskátli virágtartók és a balkonnövények kihelyezése szintén májusban történik. A 

növények előnevelése a termesztőnél már januárban elkezdődik. A tartóedényeket március 

elején juttatjuk el a termesztőhöz, ahol megfelelő tőzeg, tartós műtrágya és vízmegkötő anyag 

keverékébe kerül beültetésre, majd továbbnevelésre az üvegházban. 

A fajtát tekintve dugványról nevelt, szimpla virágú, Pelargonium peltatum Ville de Paris 

White; Butterfly Pink és Red muskátlit ültettünk. A májusi fagyok után kerültek  kihelyezésre 

a villanyoszlopokra, valamint a beültetett virágoszlopok is ekkor kerültek ki a közterületekre. 

Gondozás szempontjából napi öntözés, heti 2 alkalommal tápoldat kijuttatása, gyomlálás a 



feladat. A fajták jól bírják a szélsőséges, sokszor 35 C0-ot meghaladó hőmérsékletet is. 

Folyamatos virágzású hosszú tenyészidejű október végéig virít. A teljes növényállomány 

virágzik nem csak a hajtások végei. Mérsékelt tápanyagigényű öntisztuló virágzatú, az 

elnyílott virágokat nem kell leszedni. 

          
    Muskátli villanyoszlopokon, és Virágoszlopban 
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