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A tavaszi fajtasor előnyei
•  Lehetővé teszi az értékesítési szezon meghosszabbítását könnyen 

termeszthető fajtákkal, amelyek az egynyári szezon előtt virágosan 
értékesíthetők

•   A fajták együtt nevelhetők és értékesíthetők a tavaszi árvácskával és 
primulával

•   Kiváló egyöntetűség, a növények nagy százalékban értékesíthetőek -  
minimális válogatás és selejt

•   Megbízhatóan tervezhető kultúra, pontos értékesítést tesz lehetővé
•   A folyamatosan bővülő virágzó cserepes igény kielégítésére
•   A fajták a virágzáshoz nem igényelnek hideghatást 

Időzítés/ültetés
A felsorolt fajták korán virágzanak, már a 9-11 héttől várható a virágzás és az 
értékesítés.

•  9-11 cm-es vagy 10-13 cm-es cserépbe 1 szivarpalántát ültessünk 
•  augusztusi-szeptemberi ültetésből az értékesítés márciusra várható
•  a legtöbb fajta fűtött vagy fűtetlen növényházban, illetve  szabadföldön is 

megnevelhető

Termesztés
•   Használjunk jó vízgazdálkodású, általános használatú, normál 

tápanyagszintű közeget (pH 6-6,5)
•   Neveljük fűtetlen növényházban, vagy jól szellőző fűtött növényházban, 

esetleg szabadföldön (ekkor késeibb értékesítést tervezzünk)
•   Öntözzünk és tápoldatozzunk szükség szerint, kerüljük a túlöntözést

Termesztési tanácsok: 
Szabályozott tápanyag-leadású műtrágya bekeverésével azt kapja a növény, 
amire szüksége van. Vízben oldható műtrágyákat a virágzás előtt vagy alatt 
használjunk, így erősebb növényeket és szebb lombszínt kapunk. Adjunk a 
közeghez 2-2,5kg/m3 6 hónapos hatástartamú műtrágyát, valamint szükség 
esetén rostos tőzeget és agyagot.       
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Arenaria montana 

Blizzard

• nagyon kiegyenlített  
állomány

• könnyen termeszthető
• kiváló virágzó cserepes

Armeria maritima 

ArmadaTM  

• a legkorábban virágzó 
Armeria

• nagyon egyöntetű 
• rövid virágszárak
• kiültetésben kiváló
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Aubrieta hybrida 

Audrey™ F1

• a legkoraibb 
vetőmagról 
szaporított  
Aubrieta F1

• nagyon  
egyöntetű és 
kompakt habitus

• kisebb cserepesnek 
is kiváló   
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Pulsatilla vulgaris

Pinwheel™ 

• három egyedülálló, új 
fajta, amelyek az első 
évben dúsan virágzanak 

• két héttel koraibb az 
ismert fajtáknál!

• sok virág,  a virágok 
felfelé néznek

• erős színek   
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Aubrieta hybrida 

Axcent™

• extra nagy virágok, 
hét erőteljes szín

• a legkorábban 
virágzó szelekció

• kiültetésben kiváló

Aurinia saxatilis 
(Alyssum)

Summit™

• korai és egyöntetű virágzás
• jól bokrosodik, nagyon 

egyöntetű       
• bővirágú, kiváló cserepes                         
• kb. 2 héttel koraibb a 

Goldkugel fajtánál   
    

Heuchera sanguinea 

Coral Forest™

• az ismert fajtáknál erősebb 
szín és koraibb virágzás

• élénk skarlátpiros virágok
• örökzöld, talajtakaró évelő

Iberis sempervirens 

Snow Cone™

• jó bokrosodás 
• kompakt habitus, jól kitölti a 

cserepet 
• két héttel koraibb a 

Snowflake/Weisser Zwerg 
fajtánál

• a fehér virágok teljesen 
beborítják 

Saxifraga x arendsii 

Touran™ 

• a legkoraibb fajta,  
legalább két héttel  
koraibb a Peter Pan  
fajtánál

• kompakt, egyöntetű  
habitus, bővirágú

• a Neon Rose 1-2 héttel  
koraibb a többi színnél

• a Large White fajta virágai  
nagyon nagyok!    
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SummitTM

Corel ForestTM

Deep PurpleBlue with EyeAntique Rose

Violet with EyeMagentaLilacDark Red Snow ConeTM

White

Dark Red 
Shades

Violet Blue Shades

Large White

Lime Green

Deep Red

Deep Red

Scarlet 
White

Neon Rose
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Ter-
mesztő

Keres-
kedő

Végfelhasználó

Rendelési 
határidő

Csere-
pezés

Kész-
növény Virágzás

hét hét hét Hónap

Arenaria montana Blizzard M ✓ 10-13 1 15 29-31 37-39 9-11 március-április

Armeria maritima Armada™    M ✓ 9-11 1 20 28-30 35-37 10-12 március-április

Armeria maritima Armada™    M ✓ 9-11 1 20 22-24 29-31 10-12 március-április

Aubrieta Hybrida Audrey™ F1 M ✓ 10-13 1 10 29-31 37-39 9-11 március-április

Aubrieta Hybrida Audrey™ F1 M ✓ 10-13 1 10 25-27 33-35 9-11 március-április

Aubrieta Hybrida Axcent™ D ✓ 10-13 1 10 29-31 37-39 9-11 március-április

Aubrieta Hybrida Axcent™ D ✓ 10-13 1 10 23-25 31-33 9-11 március-április

Aurinia saxatilis (Alyssum) Summit™ M ✓ 10-13 1 15 31-35 37-41 9-11 március-április

Aurinia saxatilis (Alyssum) Summit™ M ✓ 10-13 1 15 25-29 31-35 9-11 március-április

Heuchera sanguinea Coral Forest ™ M ✓ 10-13 1 25 24-26 33-35 9-11 március-április

Heuchera sanguinea Coral Forest ™ M ✓ 10-13 1 25 24-26 33-35 10-12 március-április

Iberis sempervirens Snow Cone™ D ✓ 10-13 1 15 23-25 33-35 9-11 március-április

Iberis sempervirens Snow Cone™ D ✓ 10-13 1 15 19-23 29-33 9-11 március-április

Pulsatilla vulgaris Pinwheel™ M ✓ 10-13 1 20 21-23 29-31 9-11 március-április

Pulsatilla vulgaris Pinwheel™ M ✓ 10-13 1 20 15-17 23-25 9-11 március-április

Saxifraga x arendsii Touran™ D ✓ 10-13 1 15 27-31 35-39 9-11 március-április

Saxifraga x arendsii Touran™ D ✓ 10-13 1 15 21-25 29-33 9-11 március-április

* Szabadföldi termesztés esetén későbbi virágzás


