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Az egynyári, kétnyári, hagymás dísznövények, futómuskátlik 
változatos virágzatukkal, színeikkel adják a legszebb esztétikai élményt tavasztól 

késő őszig. 
A virágok a város legforgalmasabb, legnagyobb díszértéket igénylő területeire 

kerülnek kiültetésre. 

Virágágyak helye: 

Március 15. Park 
Bethlen G. út - Szent I. út közötti terület

Lévay úti körforgalmak
Szederkényi városrész

Tiszapart városrész
Erzsébet tér

56-os emlékhely
Termálfürdő





Virágágyak tervezése:

Virágágyak megtervezése, 
A fajták, talaj - fény - vízigényeinek figyelembe vétele,

A virágok színharmóniája, magassága

Növények termesztése:
Fólia- vagy üvegház

Magvetés 
Tűzdelés

Gondozás, tápoldatozás

Virágágyak terület előkészítése:

A meglévő növényanyag kiszedése
A föld tőzeggel, humusszal történő feljavítása
Talajlakó kártevők, gombák elleni védekezés

Tápanyag - utánpótlás
Virágágyak ásása, rotálása, gereblyézése



Virágágyak ültetése

Egynyári virágok: május - június
Futónövények kihelyezése: május - június

Kétnyári virágok: szeptember - október
Hagymás virágok: október

A kiültetési terv szerinti a formák kitűzése
Növényanyag ültetés 54725 db

Öntözés   

Virágágyak gondozása
Kapálás  2 hetente
Öntözés naponta

Gyomlálás 2 hetente
Elnyílott virágok leszedése
Kétnyári virágok takarása



Kiültetett fajták
Egynyári virágok
Március 15. Park

Begonia Semperflorens jegecske

Cineraria maritima cinerariaTagetes erecta bársonyvirág

Celosia argentea plumosa Bikavér kakastaréj

Cleome spinosa kleopátra tűje

Celosia argentea plumosa Bikavér kakastaréj

Allysum maritimum illatos ternye

Erzsébet térPolgármesteri Hivatal
56-os Emlékhely

Dahlia hybrida Figaro mix dália

Salvia farinacea Victoria white zsálya

Március 15. Park szalagágy

Impatiens walleriana Cajun mix fuxia

Salvia farinacea Victoria blue zsálya

Zinnia angustifolia Star mix rézvirág

Salvia splendens Sahara paprikavirág

Petunia multiflora petunia

Salvia farinacea Victoria blue zsálya

Lévai út – Szent I. út körforgalom

Zinnia angustifolia star mix rézvirág

Celosia argentea plumosa Savaria kakastaréj



Kétnyári, hagymás virágok

Lévai út – Bethlen G. út körforgalom
Viola witrockiana árvácska
Tulipa gesneriana Golden Appeldoorn tulipán

Március 15. Park szalagágy
Bellis perennis százszorszép
Tulipa gesneriana Appeldoorn’s Elite tulipán

Március 15. Park
Viola witrockiana árvácska
Tulipa gesneriana Gordon Cooper tulipán

Szent I. út 1-11. előtt
Myosotis sylvatica nefelejcs
Tulipa gesneriana Appeldoorn tulipán

Strand- Termálfürdő bejárat

Viola wittrockiana árvácska
Bellis prerennis százszorszép
Myosotis sylvatica nefelejcs

Március 15. Park
Myosotis sylvatica nefelejcs
Tulipa gesneriana Appeldoorn’s Elite tulipán

Március 15. Park
Viola witrockiana árvácska
Narcissus pseudonarcissus Gigantic Star nárcisz

Szent I út- Lévai úti körforgalom
Viola witrockiana árvácska
Tulipa gesneriana Ollioules tulipán
Fritillaria imperialis ‘Aurora’ császárkorona



Kiültetés formái
Rabatt kiültetés

Március 15 park szalagágy
minden oldalról látható, 1-2 m széles, szalagágy sétányokat, 

gyepfelületeket kísér. A magasabb növényeket az ágy közepébe, az 
alacsonyabbakat az ágy szélébe ültetik.



border kiültetés
Március 15 Park

1-2 m széles, szalagszerű virágágy, 
egy oldalról látható. Kerítések, épületek elé tervezik. 

A magas növényeket hátra rögtön az építmény elé ültetik, az 
alacsonyabbakat a magasságuk figyelembevételével fokozatosan előbbre. 



Szőnyegágyszerű kiültetés
Március 15. Park

Elsősorban kastélykertekben alkalmazzák. 
Egyöntetű növekedésű, levelükkel díszítő, feltűnő, élénk színű virágú növények. 

Ide tartozik a kör alakú, illetve a nem szimmetrikus 
formát követő magasított ágyak. 



Geometrikus virágágyak 

Kör, négyzet, téglalap, vagy összetett geometriai formát mutatnak, 
napjaink legelterjedtebb virágágyformái.

Lévai Körforgalom Március 15. Park Március 15. Park

Március 15. Park Polgármesteri Hivatal Március 15. Park



milflőr- (millefleure-) kiültetés 
Március 15. Park

Tarka virágfelületet ad. 
A virágágyba 4-5 fajta növényt ültetnek ki váltakozva, 
úgy, hogy azonos fajta nem kerülhet egymás mellé. 



milflőr- (millefleure-) kiültetés 
Strand-Temálfürdő bejárat

Tarka virágfelületet ad. 
A virágágyba 4-5 fajta növényt ültetnek ki váltakozva, 
úgy, hogy azonos fajta nem kerülhet egymás mellé. 



Futónövények
Virágoszlopok, villanyoszlopok, hivatali erkélyek

Növényanyag
Pelargonium peltatum futómuskátli
Plectranthus forsteri kakassarkantyú

Gondozása
naponta öntözés,heti 2x tápoldatozás

Polgármesteri hivatalStrand- Termálfürdő bejárat56-os emlékhely



• Készítette: Kercsóné
Tamics Adrienn

• Fotók: Kerékgyártó
István, Sávolyi Péter

• Tiszaújváros, 2008. 


