
A Syngenta Seeds Kft. évelő fajtáinak csoportosítása 
termesztési és értékesítési lehetőségek szerint

Cégünk évelő fajtaválasztékát nem csupán a hagyományosan nagy tapasztalattal és fajtaválasztékkal 
dolgozó évelőkertészeknek kínáljuk, hanem minden virágkertésznek, aki az egynyáriak mellett 
évelőkkel is szeretné bővíteni fajtakínálatát. Évelő fajtaválasztékunkat a könnyebb tájékozódás 
céljából csoportokra osztottuk, ezzel nyújtunk segítséget az évelő termesztésben kevesebb 
tapasztalattal rendelkező partnereink számára.

A csoportosítást gyakorlatias szempontok alapján, tehát elsősorban a virágzási (értékesítési) idő, 
másodsorban pedig a termesztési módszerek (alapvetően az ültetési idő) szerint végeztük. Így tehát a 
termesztés és az értékesítés szempontjából az egyes csoportok egy-egy csomagot alkotnak. A 
termesztő hasonló körülmények között és azonos időpontban termesztheti ugyanazon csoport 
különböző tagjait. Mindez jó irányvonalat ad a tervezéshez, de a helyi jellegzetességeket mindenhol 
meg kell ismerni és a tervezésnél számításba kell venni. 

Évelő palánta megrendelőlapunkon soroljuk fel , hogy az egyes fajták mely csoportba tartoznak.

1 csoport: Nyáron virágzóak - egy szezonon belüli termesztés
(Egynyárisoknak: ültetési csúcs május közepétől, ahogy az egynyáriak ürülnek a 
növényházból, virágzás a nyári holtszezonban)

1a csoport - nyár közepén virágzóak
Nyári virágzás júniusban, júliusban, egy szezonon belüli termesztés.
Cserepezés: 13-19. hét. Használjunk 1-3 szivarpalántát az 1-3 literes cserepekhez.

1b csoport - nyár végén virágzóak
Nyári virágzás augusztusban, szeptemberben, egy szezonon belüli termesztés. 
Cserepezés: 19-23. hét. Használjunk 1-3 szivarpalántát az 1-3 literes cserepekhez.

1c csoport - nyár végén/ősszel értékesíthető levéldísznövények
Levéldísznövények augusztustól-októberig történő értékesítésre.
Cserepezés: 19-25. hét. Használjunk 1-3 szivarpalántát az 1 literes cserepekhez.

2 csoport: Tavasszal virágzóak kétéves kultúrában
(Egynyárisoknak: ültetési csúcs nyáron, értékesítés a következő évben, az egynyáriak előtt)

2a csoport - márciusban virágzóak
Tavaszi virágzás márciusban - általában szabadföldi termesztésben. Cserépméret: 10-13 cm.
A cserepezés ideje a fajták fejlődési ütemétől függően eltérő:

lassan fejlődőek:  21-25. hét
közepesen fejlődőek: 29-31. hét, 
gyorsan fejlődőek:  31-35. hét
Ha védett körülmények között fejeződik be a termesztés: 39-41. hét 

2b csoport - áprilisban virágzóak
Tavaszi virágzás áprilisban - általában szabadföldi termesztésben. Cserépméret: 10-13 cm.
A cserepezés ideje a fajták fejlődési ütemétől függően eltérő:

lassan fejlődőek: : 21-25. hét
közepesen fejlődőek: : 29-31. hét
gyorsan fejlődőek: : 31-35. hét
Ha védett körülmények között fejeződik be a termesztés: 39-41. hét 



2c csoport - kora tavasszal virágzóak hajtatással
Tavaszi virágzás februárban, márciusban - hajtatással. Cserépméret: 10-13 cm.
A kultúra kezdete szabadföldi.
A cserepezés ideje a fajták fejlődési ütemétől függően eltérő:

lassan fejlődőek: cserepezés: 21-25. hét
közepesen fejlődőek: cserepezés: 27-31. hét

A hajtatás januárban kezdődik védett körülmények között 5 (max. 12) oC-on.

3 csoport: Nyáron virágzóak kétéves kultúrában
(Egynyárisoknak: ültetési csúcs nyár végén, értékesítés a következő nyáron, az egynyáriak 
után)

3a csoport - kora nyáron virágzóak
Nyári virágzás kora júniusban - csak téli vernalizációval (hideghatással). 
Cserepezés: 29-31. hét. Cserépméret: 1-3 liter.

Az 1a csoportba tartozó fajták mindegyike termeszthető ezzel a módszerrel is.
(A téli vernalizáció hatására a növények kb. 2-3 héttel korábban virágzanak, mint az 1a 
csoportnál leírt technológia esetén.)

3b csoport - nyár végén virágzóak
Nyári virágzás júliusban-augusztusban - csak téli vernalizációval (hideghatással).
Cserepezés: 29-31. hét. Cserépméret: 1-3 liter.
Az 1b csoportba tartozó fajták ezzel a módszerrel is termeszthetőek, de a virágzás nem lesz 
korábbi.

4 csoport: Talajtakaró évelők
A fő cserepezési hetek: 21-25., de a 29. és 31. hetek is lehetségesek.
Cserépméret: 9 cm-es kockacserép.

5 csoport: Alpesi (sziklakertbe ültethető) évelők
Speciális kiemelt kínálat 9 cm-es cserépben vagy pack-ben történő termesztésre.
Cserepezés egész évben - a palánták szállítási hetei kiindulópontul szolgálnak a lehetséges 
kombinációkhoz.

6 csoport: Speciálisan termesztett fajok

6a csoport – impulse-piaci csoport
Az ún. Impulse-piacon, tehát virágzó cserepesként értékesíthető fajok (pl. Gaultheria, 
Cyclamen hederifolium, Lewisia), amelyeket speciális technológiával kell termeszteni, tehát 
a nevelés során megkülönböztetett figyelmet igényelnek.

6b csoport – szoliter-csoport
Kerti kiültetésre nagytermetű szoliter növény nevelésére alkalmas fajok. Virágzó cserepes 
impulse-piaci termesztésre nem alkalmasak.

7 csoport: Fűszernövények

9 csoport: Hagyományos cserepes termesztésre alkalmas fajok

Általában 9 cm-es cserepes, vagy annak megfelelő kocka cserépben történő termesztésre és 
hagyományos módon (virág nélkül, etikettel) történő értékesítésre alkalmas évelő fajták.


