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S E G É D L E T  

Ültetésre ajánlott növények listája 
 
 

Árnyékba való vagy az árnyékot is bíró növények 

Talajtakaró vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re növők): 

Berberis candidula – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Berberis x stenophyla 'Crawley Gem' – keskenylevelű borbolya (örökzöld, szúrós, illatos 
virág) 
Cornus stolonifera 'Kelsey' – som (kékeszöld levél) 
Cotoneaster dammeri – szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster dammeri var. radicans – szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster dammeri 'Streib’s Findling' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster horizontalis – madárbirs (piros termés) 
Cotoneaster microphyllus – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
 

Erica carnea – alpesi erika (húspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret) 
Erica carnea 'Winter beauty' – alpesi erika (sötétrózsaszín virág, savanyú talajt, párás klímát 
szeret) 
Euonymus fortunei ’Canadale Gold' – kecskerágó (örökzöld, sárga szélű levél) 
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' – kecskerágó (örökzöld, sárga szélű levél) 
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' – kecskerágó (örökzöld, fehér szélű levél) 
Euonymus fortunei var. radicans – kecskerágó (örökzöld, sötétzöld levél) 
 

Geranium sp. – Gólyaorr (lila vagy rózsaszín virág, félcserje, talajtakaró) 
 

Hebe pinguifolia – vaskoslevelű veronikacserje (örökzöld, fehér virág) 
Hypericum calycinum – örökzöld orbáncfű (élénksárga virág) 
 

Lonicera nitida 'Maigrün' – mirtuszlonc (örökzöld, apró és sötétlila termés) 
Lonicera pileata – mirtuszlonc (örökzöld) 
 

Mahonia aquifolium 'Apollo' – kerti mahónia (örökzöld, szúrós, aranysárga virág) 
 

Nandina domestica – japánszentfa (örökzöld, piros termés) 
 

Pachysandra terminalis – japán kövérke (örökzöld, fehér virág) 
Pachysandra terminalis 'Variegata' – japán kövérke (örökzöld, fehérszélű levél, fehér virág) 
Prunus laurocerasus 'Piri' – babérmeggy (örökzöld, fehér virág) 
 

Spiraea betulifolia var. aemiliana – gyöngyvessző (fehér virág) 
Symphricarpos x chenaultii 'Hancock' – talajtakaró hóbogyó (fehér termés) 
 

Viburnum opulus 'Compactum’ – bangita (illatos és fehér virág) 
Viburnum opulus 'Nanum' – bangita (díszítő level) 
Vinca minor – kis meténg (örökzöld, lila virág) 
Vinca minor ’Variegata’ – kis meténg (örökzöld, tarka levél, lila virág) 
Vinca major – nagy meténg (örökzöld, lila virág) 
Vinca major ’Variegata’ – nagy meténg (örökzöld, tarka levél, lila virág) 
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Alacsony cserjék (maximum 1–1,5 m–re növők): 

Berberis gagnepainii 'Klugowski' – fodroslevelű borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Berberis candidula 'Jytte' – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Berberis x media 'Parkjuweel' – ékszerborbolya (szúrós, illatos virág) 
Berberis verruculosa – bibircses borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
 

Cornus alba 'Argenteomarginata' – som (fehér szegélyű levél) 
 

Daphne mezereum – farkasboroszlán (rózsaszín és illatos virág, mérgező termés) 
Deutzia gracilis – gyöngyvirágcserje (fehér virág) 
Deutzia x hybrida 'Mont Rose' – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virág) 
Deutzia x lemoinei – gyöngyvirágcserje (fehér virág) 
 

Hypericum x moserianum – kisvirágú orbáncfű (élénksárga virág) 
 

Kerria japonica – boglárcserje (sárga virág) 
Kerria japonica 'Pleniflora' – boglárcserje (sárga virág) 
 

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' – fagyal (fehér virág) 
Ligustrum vulgare 'Lodense' – fagyal (fehér virág) 
Lonicera nitida – mirtuszlonc (örökzöld) 
Lonicera nitida 'Elegant' – mirtuszlonc (örökzöld) 
 

Mahonia aquifolium – kerti mahónia (örökzöld, szúrós, aranysárga virág) 
Mahonia bealei – keleti mahónia (örökzöld, szúrós, aranysárga virág) 
 

Pieris japonica 'Variegata' – japán babérhanga (örökzöld) 
Prunus laurocerasus 'Mari' – babérmeggy (örökzöld) 
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' – babérmeggy (örökzöld) 
Prunus laurocerasus ' Zabeliana' – babérmeggy (örökzöld) 
 

Skimmia japonica – japán dérbabér (sárga virág) 
Skimmia reevesiana 'Rubella' – japán dérbabér (örökzöld, rózsaszín virág) 
Spiraea x vanhouttei – gyöngyvessző (fehér virág) 
Symphoricarpos albus var. laevigatus – hóbogyó (fehér termés) 
Symphoricarpos 'White hedge' – hóbogyó (fehér termés) 
Symphoricarpos 'Magic berry' – hóbogyó (rózsaszín termés) 
Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus' – hóbogyó (sárgatarka levél, lilásvörös termés) 
 

Viburnum x burkwoodii – tavaszi bangita (illatos és fehér virág, félárnyékba) 
Viburnum x carlcephalum – bangita (illatos és fehér virág, félárnyékba) 
Viburnum carlesii – bangita (illatos és fehér virág, félárnyékba) 
 
 
Napra való növények 

Talajtakaró vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m–re növők): 

Berberis candidula – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Berberis x stenophylla 'Crawley Gem' – keskenylevelű borbolya (szúrós, örökzöld, illatos 
virág) 
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' – japán borbolya (szúrós, sötétpiros levél, illatos 
virág) 
Berberis thunbergii 'Green Carpet' – japán borbolya (szúrós, illatos virág) 
Berberis thunbergii 'Kobold' – japán borbolya (szúrós, illatos virág) 
Berberis thunbergii 'Bagatelle'– borbolya (szúrós, barnásvöröses levél, illatos virág) 
 

Calluna vulgaris – csarab (fehér és rózsaszín virág, savanyú talajt, párás klímát szeret) 
Cariopteris x clandonensis 'Heavenly blue' – kékszakáll (félcserje, sötétkék virág) 
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Cornus stolonifera 'Kelsey' – som (kékeszöld levél) 
Cotoneaster adpressus – henye madárbirs (narancssárgás piros termés 
Cotoneaster dammeri 'Eichholz' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster horizontalis – madárbirs (piros termés) 
Cotoneaster microphyllus – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' – madárbirs (örökzöld, piros termés) 
Cytisus purpureus – piros zanót (lilásrózsaszín virág) 
 

Daphne cneorum – henye boroszlán (rózsaszín virág, sárgásbarna és mérgező termés) 
Deutzia gracilis 'Nikko' – gyöngyvirágcserje (fehér virág) 
 

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' – kecskerágó (örökzöld, sárga szélű levél) 
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' – kecskerágó (örökzöld, fehér szélű levél) 
 

Geranium sp. – Gólyaorr (lila vagy rózsaszín virág, félcserje, talajtakaró) 
 

Hypericum calycinum – örökzöld orbáncfű (élénksárga virág) 
 

Juniperus horizontalis – Kúszó boróka  
Juniperus procumbens 'Nana' – boróka 
Juniperus sabina 'Variegata' – boróka 
Juniperus squamata 'Blue carpet' – boróka 
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' – boróka 
Juniperus virginiana 'Grey Owl' – boróka 
 

Lavandula angustifolia – levendula 
 

Mahonia aquifolium 'Apollo'– kerti mahónia (örökzöld, szúrós, aranysárga virág) 
 

Pinus mugo – törpefenyő 
Potentilla fruticosa var. arbuscula – cserjés pimpó (sárga virág) 
Potentilla fruticosa 'Farreri' – cserjés pimpó (sárga virág) 
Potentilla fruticosa 'Glenroy Pinkie' – cserjés pimpó (rózsaszín virág) 
Potentilla fruticosa 'Goldteppich' – cserjés pimpó (sárga virág) 
Potentilla fruticosa 'Red Ace' – cserjés pimpó (narancssárga virág) 
Potentilla fruticosa var. mandshurica – cserjés pimpó (fehér virág) 
Potentilla fruticosa 'Klondike' – cserjés pimpó (sárga virág) 
 

Spiraea betulifolia var. aemiliana – gyöngyvessző (fehér virág) 
Spiraea betulifolia – gyöngyvessző (fehér virág) 
Spiraea japonica 'Alpina' – gyöngyvessző (élénkrózsaszín virág) 
Spiraea japonica 'Little Princess' – gyöngyvessző (élénkrózsaszín virág) 
 

Viburnum opulus 'Compactum’ – bangita (illatos és fehér virág) 
Viburnum opulus 'Nanum' – bangita (díszítő level) 
Vinca major ’Variegata’ – nagy meténg (örökzöld, tarka levél, lila virág) 
 

Alacsony cserjék (maximum 1–1,5 m–re növők): 

Berberis gagnepainii 'Klugowski' – fodroslevelű borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Berberis candidula 'Jytte' – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Berberis x media 'Parkjuweel' – ékszerborbolya (szúrós, illatos virág) 
Berberis x media 'Red Jewel' – vörös ékszerborbolya (szúrós, illatos virág) 
Berberis thunbergii – japán borbolya (szúrós, illatos virág) 
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'– japán borbolya (szúrós, sötétpiros levél, illatos virág) 
Berberis thunbergii 'Aurea' – japán borbolya (szúrós, sárga levél, illatos virág) 
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Berberis verruculosa –bibircses borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág) 
Caryopteris incana – kékszakáll (félcserje, sötétkék virág) 
Chaenomeles japonica – japánbirs (piros virág, sárgászöld termés) 
Chaenomeles speciosa 'Nivalis' – japánbirs (fehér virág, sárgászöld termés) 
Chaenomeles x superba ’Crimson and Gold' – japánbirs (piros virág, sárgászöld termés) 
Cornus alba 'Argenteomarginata' – som (fehér szegélyű levél) 
Cornus alba 'Spaethii' – som (sárga szegélyű levél) 
Coronilla emerus – bokros koronafürt (élénksárga virág) 
 

Daphne mezereum – farkasboroszlán (mérgező bogyó, rózsaszín és illatos virág) 
Deutzia gracilis – gyöngyvirágcserje (fehér virág) 
Deutzia x hybrida 'Mont Rose' – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virág) 
Deutzia x lemoinei – gyöngyvirágcserje (fehér virág) 
Deutzia x hybrida 'Perle Rose' – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virág) 
Deutzia hibrida 'Pink Pom-pom' – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virág) 
Deutzia x hybrida 'Rosea Plena' – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virág) 
 

Elsholtzia stauntonii – kései szálkamenta (félcserje, fehér vagy lilásrózsaszín virág) 
 

Forsythia x intermedia 'Marée d'Or’ – törpe aranyfa (élénksárga virág) 
 

Genista lydia –lapickás rekettye (élénksárga virág) 
Genista tinctoria – festő rekettye (élénksárga virág) 
 

Hypericum x moserianum – kisvirágú orbáncfű (élénksárga virág) 
Hypericum forrestii – orbáncfű (élénksárga virág) 
Hypericum patulum 'Hidcote' – orbáncfű (élénksárga virág) 
 

Kerria japonica – boglárcserje (sárga virág) 
Kerria japonica 'Pleniflora' – boglárcserje (sárga virág) 
 

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' – fagyal (fehér virág) 
Ligustrum vulgare 'Lodense' – fagyal (fehér virág) 
Lonicera xylosteum 'Clavey's Dwarf' – ükörkelonc (örökzöld) 
 

Philadelphus x lemoinei 'Erectus' – jezsámen (fehér virág) 
Philadelphus x virginalis 'Dame Blanche' – jezsámen (fehér virág) 
Potentilla fruticosa 'Goldfinger' – cserjés pimpó (sárga virág) 
Prunus tenella – törpe mandula (rózsaszín virág) 
Pyracantha coccinea 'Golden Charmer' – tűztövis (örökzöld, szúrós, ssárga termés) 
Pyracantha 'Soleil d'Or' – (örökzöld, szúrós, sárga termés) 
 

Ribes sanguineum – vérvörös ribiszke (vérvörös virág, sötétkék és íztelen termés) 
 
 

Skimmia japonica – japán dérbabér (sárga virág) 
Spiraea x arguta – gyöngyvessző (fehér virág) 
Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' – gyöngyvessző (sötétpiros virág) 
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' – gyöngyvessző (fehér virág) 
Spiraea japonica 'Shirobana' – – gyöngyvessző (fehér és rózsaszín virág) 
Spiraea nipponica – gyöngyvessző (fehér virág) 
Spiraea x vanhouttei – gyöngyvessző (fehér virág) 
Symphoricarpos albus var. laevigatus – hóbogyó (fehér termés) 
Symphoricarpos 'White hedge' – hóbogyó (fehér termés) 
Symphoricarpos 'Magic berry' – hóbogyó (rózsaszín termés) 
Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus' – hóbogyó (sárgatarka levél, lilásvörös termés) 
 


