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Virágok Csólyospáloson, Vácrátóton
Elôször mutatta be közös egynyári dísznövény- és balkonnövény-választékát a Fischer céget 
képviselô Plant Alliance Hungary Kft. és a Syngenta Seeds virágüzletága, az S&G Flowers 
magyarországi képviselete.  Tavaly tavasszal (Kertészet és Szôlészet 2007/15. szám) 
külföldi híreink között beszámoltunk arról, hogy a Syngenta Seeds megvásárolta 
a Fischer-csoportot. Az ügylet magyarországi vetületére sokan voltak kíváncsiak. 
A választékában és kivitelezésében is pazar bemutatót és a szakmai elôadásokat 
több mint négyszázan kísérték figyelemmel Csólyospáloson, Tóth Rudolf kertészetében.
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T aner Aykac, a Syngenta
Seeds közép-kelet-euró-

pai területi igazgatója a kíná-
latban történt változásokról,
valamint a közép-kelet-euró-
pai dísznövény-piaci trendek-
rôl szólva elmondta, hogy a
világ 3,2 milliárd dolláros
egynyári-, balkon- és csere-
pes dísznövény-szaporító-
anyag piacán rendkívül sok
vetômag- és szaporítóanyag-
forgalmazó cég osztozik. A
minél nagyobb piaci részese-
dés megszerzéséért egyre
több cég egyesült. A Syngen-
ta az S&G márkajelzés alatt
forgalmazott vetômagok, va-
lamint az általuk kifejlesztett
X-tray tálcás egynyári és bal-
konnövény-szaporítóanyag
kínálatában volt erôs, a Fi-
scher pedig a muskátli, a mi-
kulásvirág és az Új-Guineai
Impatiensek nemesítésben je-
leskedett. A Fischer a  Gold-
smith nemesítôcéggel kötött
korábbi szerzôdése révén a
vegetatív úton szaporított

balkonnövényekbôl is széles
választékot kínált Goldfish
márkanév alatt.

Az egyesülés után a Syngen-
ta egynyári- és balkonnövény-
üzletága a Syngenta Flowers

nevet kapta, a muskátli-, a mi-
kulásvirág- és az Új-Guineai
Impatiens-szortiment Fischer,
a vetômagok és magoncpalán-
ták S&G, a vegetatív szaporítá-
sú balkonnövények pedig
Goldfish márkanéven kerül-
nek piacra. A jövôben hazánk-
ban a Plant Alliance Kft.-nél és
a Syngenta Seeds Kft.-nél egy-
aránt megrendelhetô mindkét
cég választéka. 

Harmincszoros 
hozzáadott érték

A virágkereskedelemben erô-
södik a vásárlók kegyeiért 
folyó verseny. Az egyes or-
szágok között viszonylag
nagy különbségek lehetnek,
általános azonban, hogy
csökken az egyedi virágüzle-

▲ A Syngenta Flowers balkonnövény-kínálatát 

Hegedûs Erika és Rizmayer Katalin mutatta be 

▲ Különleges virágú 

a Graffity Double Red 

Americana White Splash 

nagy piros szemekkel

Virágvevô keleti blokk

A Syngenta Flowers az egyesülést követôen 40%-os piaci
növekedésre számít Európában, fôként Kelet-Európában.
A nyugati piac jelenleg nem fejlôdik, keleten azonban a vá-
sárlóerô nô, és további növekedése várható a jövôben. Uk-
rajnában nyolc év alatt 8000-rôl 14800 dollárra, több mint
másfélszeresére nôtt az éves átlagkereset. Nem véletlen,
hogy errefelé terjeszkednek a holland kertészeti áruház-
láncok, és a magyar kertészek is komoly értékesítési lehe-
tôséget találnak itt, amit a dél-alföldi térség kertészei ki is
használnak. 

Kellemes környezetben nézelôdhettek, válogathattak 
a látogatók a csólyospálosi Tóth Kertészetben

▼
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tek jelentôsége és állandósul
a szupermarketek helyzete. A
nagy áruházláncok is terjesz-
kednek kelet felé. A barkács-
áruházak kertészeti egysé-
geikben szakértô értékesítô
személyzet dolgozik. Ebben a
üzlettípusban a növényt hasz-
nálják föl a vevôk becsaloga-
tására, mindezt igen nyomott
áron.

Az áruházláncok mellett a
kertészeti árudák helyzete is
erôsödik, ôk ma a „zöld élet-
stílus” közvetítôi. Az árudák-
ban azonban a növények mel-
lett a szolgáltatásokon, a ki-
szolgáláson van a hangsúly. 

Termelôi szinten – a mind
magasabb üzemi költségek
miatt – a gazdaságosság érde-
kében nô az üzemméret, a
termelôk szakosodnak, a be-
szerzésre és az értékesítésre
együttmûködések jönnek lét-
re, a profitmegtartás érdeké-
ben mind több üzemben köz-
vetlen értékesítést végeznek.
A Holland Virágiroda számítá-
sai szerint a szaporítóanyag-
tól a vásárlóig a növény érté-
ke megharmincszorozódik. A
termelôk célja, hogy ebbôl az
értéktöbbletbôl mind több
maradjon náluk. 

Pazar kínálat

A csólyospálosi bemutató-
kertben, teljes szépségükben
vonultatták föl a Syngenta
Flowers muskátli- és balkon-
növény-kínálatát.

A Plant Alliance Kft. mus-
kátlikínálatában is a piros faj-
ták vezetnek, az értékesített
mennyiség 60%-a piros, a töb-
bi az egyéb színû álló- és futó-
muskátli-fajta. Az állók közül
az eladási listát a Vulkan veze-
ti, javított vátozatát, az élén-
kebb színû, nagyobb virágfe-
jû, korai Vulkan 2009-et is lát-
hattuk. Hasonlóan kiváló, ked-
velt a Diabolo. Különleges vi-
rágú, alkatában az alapfajhoz
hasonlít a hegyes virágszirmú,
teltvirágú Graffiti Double

Red. Robusztus növekedésû,
nem túl helytakarékos, de ala-
csony hômérsékleten is jól ter-
meszthetô az Americana so-
rozat. Új szín benne az egysze-

rû fehér virágú, nagy piros sze-
mes White Splash 09. Egye-
dülállók a Fischer kínálatában
a tört virágszínû, mozaikos faj-
ták, a pirosas Avenida Mosaic

Red és a lilás Avenida Mosaic

Purple. Intenzív növekedésû,
idôjárásálló a Rocky Moun-

tain, amibôl piros és fehér vi-
rágú fajtát kínálnak. Az S&G
Flowers muskátlik közül a jól
bokrosodó Fidelity L sorozat
maradt a szortimentben, hat
színnel. Újdonság a lazacszínû,
sötét rajzolatos levelû Helena

2009, amely jó idôjárástûrô.
Az egyszerû virágú futó-

muskátlik közül az egyik leg-
kedveltebb a zöld szárú,  pi-
ros virágú Feuer Cascade

iránt az utóbbi években nôtt a
kereslet. Könnyû termeszteni,
jól viseli a hazai klímát, öntisz-
tuló. Fehér szárú változata a
Leucht-Cascade.  Hatalmas vi-
rágfejû a Blizzard új változa-
ta, az égôpiros Fire Blizzard.
A teltvirágú Temprano soro-
zat korai és jó növekedésû.
Vezetô fajta a piros Maxime

▲ A 2009-es javított Vulkan

▲ Avenida Mosaic 

Purple állómuskátli-fajta

▲ Kedvelt piros a Diabolo

▲ Ízelítô a magyar klímára ajánlott Sonic 

és Super Sonic Új-Guineai Impatiens-fajtákból 

▲

Kart karba öltve

A Plant Alliance Hungary Kft. öt éve forgalmazza a Fischer
muskátli-,  Új-Guineai Impatiens-, a mikulásvirág- és a
Goldfish balkonnövény-fajtákat hazánkban. A muskátlifaj-
tákból saját anyanövény-telepet tartanak fönn, amelyrôl
sima dugványokat, illetve 30 mm-es papírhengeres szivar-
palántákat értékesítenek. Az egyes fajtákból a Tóth Kerté-
szet nevel félkész, illetve kész növényeket is, a muskátli
anyanövényeket pedig bevirágoztatják és végfelhasználók-
nak értékesítik. A szaporítóanyag-forgalmazással foglalkozó
Plant Alliance Kft.-t a feleség, Hegedûs Erika irányítja, míg
az éppen az idén 20 éves Tóth Kertészetet a férj, Tóth Ru-

dolf mûködteti. A két cég teljes termesztôfelülete 9 ezer
négyzetméter nagy légterû fóliasátor. Hangulatos bemuta-
tókertjükben a vásárlók értékelhetik, összehasonlíthatják a
fajták kültéri teljesítményét, színét, termetét.

Hegedûs Erika elmondta, hogy a két magyarországi for-
galmazó teljesen eltérô módszerekkel dolgozik: míg  ôk
saját anyanövényrôl is szaporítanak és a személyes kap-
csolatokra, valamint a bemutatókertre alapozva kötnek
üzleteket, az S&G multi-módszerekkel, területi képvise-
lôkkel kizárólag import növényeket forgalmaz. Ettôl az
évtôl mindkét forgalmazónál megrendelhetôk mindkét
cég fajtái.

A holland Sluis&Groot vetômagvállalat magyarországi
leányvállalata 1991-ben alakult. Az egyesülésig az S&G
Flowers nevet viselô virágüzletág egy- és kétnyári virágágyi
dísznövény-vetômagot és magoncpalántát, magról és dug-
ványról nevelt balkonnövényt, évelô dísznövényt, valamint
cikláment értékesített. Tavaly tavasszal jelentek meg elô-
ször a magyar piacon a Fidelity saját nemesítésû muskátli-
val. A mikulásvirág és az Új Guineai Impatiensek azonban
hiányoztak a szortimentükbôl. Rizmayer Katalin, a
Syngeta Seeds Kft. értékesítési és termékmenedzsere el-
mondta, hogy a két cég egymástól szinte teljesen eltérô
kínálata egymást jól kiegészítve egyesült. Az anyacég úgy
véli, hogy a két magyarországi képviselet a közös választék-
kal jobban el tudja látni a magyar piacot. A választék elkép-
zelhetôen még letisztul, és mindkét forgalmazóéból csak a
legkiválóbbak maradnak meg.

Választék-
bôvítônek ajánlják 

a Mandevilla 
Rio-sorozatot
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is. A sötétebb bordó virágú
Ruby Dream szirmai az erôs
napfény hatására sem fakul-
nak ki. A cirmos szirmú
Freestyle Arctic Red stabilan
tartja a piros-fehér színkombi-
nációt, a kiegyensúlyozott ön-
tözésre ügyelni kell, mert
parásodásra hajlamos. A ké-
sôbbi virágzású piros Beach

nyári  értékesítésre való. A
muskátli sima és gyökeres
dugványt a Plant Alliance Kft.
papírhengeres dugványként a
Syngenta Seeds Kft. 126-os X-
tray tálcában  szállítja.

A Fischer bôséges Új-Gui-

nenai Impatiens-kínálatából
Magyarországra a melegtûrô
Sonic és Super Sonic soroza-
tot kínálja többféle színválto-
zatban. Újdonság a különle-
gességeket termelôknek a
Mandevilla Rio-sorozat. Mi-
kulásvirágból nálunk szintén
a piros a legkedveltebb. A Fi-
scher egyik legkiválóbb piros
fajtája az Early Millenium, ár-
nyékolás nélkül termeszthe-
tô. Június végi ültetéssel no-
vember elejére kész növény
nevelhetô belôle.

Átfedés

A balkonnövény-kínálatban
van a legtöbb átfedés a Gold-
smith és az S&G fajták között,
mondta Rizmayer Katalin.
Közülük a legjobbakat tartják
meg. 

Látványosan bôvült a futó-
petúniák választéka. A már jól
ismert Surfinia mellett négy
sorozattal ismerkedhetnek
meg a termesztôk. A Sangu-

na 16 fajtája közül érdemes
kiemelni a szép piros virágú
Sanguna Red-et, amelynek
nem fakul ki a virágszíne. Fi-
gyelmet érdemel a teljesen fe-
hér virágú Vanilla, az erezett
rózsaszínû Rose Vein és a telt
virágú lila Double Purple.
Növekedésük bokros, sûrû
térállásban is nevelhetôk. Az

eddig ismert futópetúniák-
nál két héttel rövidebb idô
alatt kész növény nevelhetô
belôlük.

A petúniák közül virágágyi
kiültetésben Vácrátóton jól
beváltak a magonc futópetú-
niák (Petunia pendula Plush
sorozata). Az idén elôször ül-
tették a Begonia Volumia faj-
tákat, eddigi szereplésük min-
denkit meggyôzött. 

A Jamboree nagyvirágú,
közepes növekedési erélyû so-
rozat, a Whispers virágai ki-
sebbek, de tömegesen nyíl-
nak. A három színben kapható
Reflections fajták telt virá-
gúak, felálló növekedésûek.
Érdekesség a csillagmintás vi-
rágokat hozó Cascadia Bico-

lor Purple.
A verbénák választéka is ki-

bôvült. A Lanai sorozat virá-
gai nagyok, 1-2 visszacsípéssel
kiváló akasztós növény nevel-
hetô belôlük. Érdekesség a fe-
hérrel tarkázott lila virágú
Purple Star és Lavander

Star. A már jól ismert Tukana
verbénákat ezentúl Lanai

Tukana néven keressük.

▲ Sanguna Vanilla futópetúnia

▲ Függôcserépbe való 

a Nirvana Cascade

Cataranthus-sorozat. 

A képen a Laveneder Eye

▲ Petunia Cascadia Bicolor

Purple futópetúnia

Edzôtábor

A 180 éves Vácrátóti Botanikus Kertben ötödik éve látha-
tók a Syngenta Seeds Kft.-vel való együttmûködés kereté-
ben egynyári- és balkonnövények. A tájképi, szentimentá-
lis kert nemcsak a kutatást és az oktatást szolgálja, hanem
a kikapcsolódásnak is helye. A látogatókat az újdonságok
látványa talán kipróbálásra ösztönzi.

A botanikus kert kifejezetten esôárnyékos völgyben
fekszik, elôfordult már olyan év, amikor mindössze 200
mm csapadék hullott egy év alatt. A talaja meszes,
szerkezetszegény homok, tehát a növények igazi „edzôtá-
borban” érezhetik itt magukat. Ami itt megmarad, az az or-
szág más területén is sikeres lehet.

Szép csüngô verbéna, a Magelana Rapunzel Hot Rose

Futópetúniák 

széles választéka

A SZERZÔK FELVÉTELEI
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A Magelana Carpet és Ma-

gelana Rapunzel fajtakör kö-
zepes méretû virágokat hoz,
levelei szeldeltek, növekedé-
se bokros, elterülô. Az Ipane-

ma sorozat hosszabb ízközû,
a fajták elsôsorban talajtakaró-
nak alkalmasak.

A hatalmas futópetúnia- és
verbéna-választék szûkítését a
cég képviselôi a vásárlókra
bízzák; egyelôre mindkét cég
fajtáit versenyben hagyják. 

A Calibrachoa kínálata
gyökeresen megváltozott; a
Million Bells helyébe a Callie

lép, a változatos színû, 15 faj-
tából álló sorozat egyik emlí-
tésre méltó tulajdonsága,
hogy vihar után hamar talpra
áll, a virágok borús idôben is
nyitva maradnak. 

Újdonság a Madalia dá-
liák. Kilenc fajtája nagy virá-
gokat hoz, jól bokrosodik, 12-
13-as cserépben 6 hét alatt
akár nônapra is szép növény
nevelhetô belôle. A Goldalia

virágai kétszínûek, a Dark

Angels pedig sötét lombot ne-
velô, egyszerû virágú sorozat. 

Az Osteospermum széle-
sebb körû hazai elterjedését a

nyári nagy meleg akadályoz-
za, olyankor a növény virág-
zása leáll. A forgalmazó sze-
rint folyamatosan nyílik vi-
szont  a Jamboana sorozat. A
Jamboana Landscape terülô
hajtásrendszerû, balkonládá-
ba való. Új színek a fehér és a
sötétlila. A Jamboana XL

nagy cserepesként értékesít-
hetô. 2009-es újdonság a
bronzos árnyalatú Bronze és
a sárgás-bronzos Sunset.

A magról szaporított nö-
vények közül az S&G Flo-
wers árvácskafajtái nálunk
piacvezetôk. A nagyvirágú
Colossustól a kisvirágú Viola

cornuta-hibridekig (Endurio)

minden termet megtalálható
gazdag színben és virágmin-
tázatban.

A vegetatív szaporítású Im-
patiensek kínálatából érdemes
megemlíteni az elsô igazán
csüngô növekedésû Spell-

bound sorozatot. Kedvezô kö-
rülmények között egész nyá-
ron át díszít, függôkosárban
kerek gömböt képez. Ter-
mesztési ideje 11-12-es cserép-
ben 4-6 hét, függôkosárban 8
hét. Függôkosárban sem érde-
mes két-három tônél többet
ültetni, mert gyorsan növek-
szik.

Az Új-Guineai Impatiensek-
bôl sokféle méret és szín áll a
termesztôk rendelkezésére.
Közülük talán a közepes nö-
vekedési erélyû, nagy virágú
Sonic sorozat felel meg leg-
jobban a hazai igényeknek,
tudtuk meg Rizmayer Kata-

lintól.

A hôtûrés bajnoka

Ideje megbarátkoznunk a
Vincákkal. Az USA-ban vezetô
egynyári parki kiültetési
anyag, nálunk viszont még
mindig alig ismert. Ha elég
erôs a kiültetési anyag, akkor
a tövek gyorsan talpra állnak.

Szabó Árpád termesztô
szerint a siker kulcsa az ülte-
tési idô helyes megválasztása.
Az idén a 13., a 15., illetve a
17. héten érkezett palántából
ültették a Vincákat, és a
késôbbi ültetés ellenére a 17.
heti lett a legszebb. Melegigé-
nyes növény, nem érdemes
siettetni.

A Syngenta kínálatában új-
donság a vegetatív szaporítá-
sú Nirvana sorozat, amely az
egyetlen Phytophthora el-
lenálló Vinca. Virágaik akár öt
centiméteresek is lehetnek.

A Nirvana Cascade soro-
zat is birtokolja a Nirvana va-
lamennyi jó tulajdonságát, fél-
futó növekedése miatt füg-
gôkosarakba ajánlják. Három
színben kapható.

Pap Edina 
és Algeier Wendy

összeállítása

▼ Impatiens Shimmer 

Cool Water Mix 

a vácrátóti botanikus kert

kígyóágyásában

Gödi 
kertészetbôl

A virágok Gödön, Szabó

Árpád kertészetében (Vi-
rágzó Dunakanyar Bt.) ne-
velkedtek. A palántákat a
11., a 13., illetve a 15. hé-
ten ültették 9-es cserepek-
be. A május 10-15-i ültetés
után lendületesen fejlôd-
tek a növények. A bemu-
tató idejére (június 20.)
csaknem teljes borítottsá-
got adtak. Csak a Salvia
nemorosa várakozott még,
hogy virágait teljes pom-
pában megmutassa. A las-
sú kezdet után azonban
gyönyörûen virágzik, ôsz-
szel pedig még másodvi-
rágzással is megörvendez-
teti a látogatókat.

A piros ágyásban 

a Salvia Flamex 2000 élénk

színfoltja messzirôl 

felhívta magára a figyelmet

Calibrachoa
Callie sorozat

Érdemes megismerkedni 

az Angelonia angustifolia

felálló növekedésû, jó hôtûrô,

egész nyáron át virágzó 

sorozatával, a Caritával

▼

▼

A siker kulcsa 
az ültetési idô 

helyes 
megválasztása.


