
A Kertész Kertje  
(Szomorú Miklós - PILISSZENTKERESZT)  

Évelő lista - virágzási idő szerint 
 
Február 
Erika carnea - Alpesi hanga,  
 

Március 
Arabis caucasica - Ikravirág,  
Aubrieta hybrids - Pázsitviola,  

Bergenia cordifolia - Szívlevelű bőrlevél,  
(+tavaszi hagymás növények) 

 

Április 
Ajuga reptans - Indás Infű,  
Anemone sylvestris - Erdei szellőrózsa,  
Aquilega sp. - Kerti harangláb,  
Arnmeria maritima - Tengerparti pázsitszegfű  
Dicentra spectabilis - Nagy szívvirág 

Helianthemum sp. - Napvirág 
Primula denticulata - Gömbös Kankalin 
pulsatilla vulgaris - Nyugati kökörcsin 
Saxifraga paniculata - Fürtös kőtörőfű 

 

Május 
achillea ptarmica - Kenyérbél cikcafarak,  
Achillea filipendulina - Sárga cickafark 
Alcea rosea - Kerti mályvarózsa,  
Alcehmilla mollis - Lágyszőrű Palástfű,  
Campanula carpatica - Kárpáti Harangvirág,  
Centaurea dealbata - Szürkés Imola,  
Digitalis purpurea - Piros Gyűszűvirág,  
Dicentra eximia - Törpe szívvirág,  
Eremurus robostus - Óriás korbácsliliom  
Heuchera sanguinea - Tűzgyöngyvirág,  
Iris barbata - Kerti Nőszirom,  

Lupinus sp. - Csillagfürt,  
Lychnis chalcedonica - Égőszerelem  
Nepeta x faassenii - Kerti Macskamenta  
Paeonia lactiflora - Illatos Bazsarózsa,  
Prunella grandiflora - Nagyvirágú Gyíkfű,  
Salvia nemorosa - Ligeti Zsálya,  
Salvia officinalis - Orvosi Zsálya,  
Sedum acre - Borsos Varjuháj,  
Tiarella wherryi - Karéjos Turbántök,  
Verbascum phoeniceum - Lila Ökörfarkkóró 

 
 

Június: 
Achillea millefolium - Közönséges Cickafark 
Aruncus dioicus - Erdei Tündérfürt  
Aster alpinus - Havasi Őszirózsa  
Campanula lactiflora - Nagyméretű Harangvirág 
Campanula persicifolia  

- Baracklevelű Harangvirág 
Centranthus ruber - Piros Sarkantyúvirág  
Coreopsis lanceolata  

- Lándzsalevelű Menyecskeszem  
Cricosmia lucifer - Kerti Sárkányfű  
Delphinium cultorum - Kerti szarkaláb  
Eryngium alpinum - Havasi Iringó 
Filipendula rubra - Magas Legyezőfű 
Geranium sanguineum - Piros Gólyaorr  
Geranium magnificum- Pompás Gólyaorr  
Gypsophila paniculata- Buglyos Fátyolvirág  
Hemerocallis fulva - Lángszínű Sásliliom 
Iris ensata - Japán Nőszirom  

Iris sibirica - Szibériai Nőszirom,  
Kniphofia uvaria - Fürtös Fáklyaliliom  
Lavandula angustifolia - Közönséges Levendula,  
Liatris spicata - Füzéres Díszcsorba,  
Leucanthemum margaritae - Óriás Margitvirág 
Lilium regale - Királyliliom,  
Lilium candidum - Fehérliliom  
Lychnis coronaria - Bársonyos Kakukkszegfű,  
Oenothera speciosa - Pompás Ligetszépe 
Penstemon digitalis - Bugatölcsér,  
Phlomis russeliana - Kis-ázsiai Macskahere  
Primula vialii - Orchideakankalin 
Rudbeckia nitida - Magas Kúpvirág,  
Rudbeckia fulgida - Pompás kúpvirág,  
Scabiosa caucasica - Kaukazusi Ördögszem 
Sidalcea sp - Prérimályva.,  
Thalictrum aquilegiifolium - Erdei Borkóró,  
Verbascum phoeniceum - Lila Ökörfarkkóró, 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JP4r0oPGf6E&ab_channel=KertTV-McMenemyM%C3%A1rkkal
http://www.botanikaland.hu/erica-carnea/alpesi-hanga/
https://www.profifaiskola.hu/novenykatalogus/evelo-novenyek/arabis-caucasica-white-ikravir%C3%A1g-feh%C3%A9r-
http://www.botanikaland.hu/aubrieta/pazsitviola/
http://www.botanikaland.hu/bergenia-cordifolia/szivlevelu-borlevel/
https://www.facebook.com/A-Kert%C3%A9sz-Kertje-181394322787200/videos/319885569283977
http://www.botanikaland.hu/ajuga-reptans/infu/
http://www.botanikaland.hu/anemone-sylvestris/erdei-szellorozsa/
http://www.botanikaland.hu/aquilegia/kerti-haranglab/
http://www.botanikaland.hu/armeria-maritima/tengerparti-pazsitszegfu/
http://ankert.hu/a-szivvirag-dicentra-jellemzese-ultetese-es-gondozasa/
http://faiskola.hu/novenykatalogus/noveny/415-napvirag-helianthemum-sp.html
http://www.botanikaland.hu/primula-denticulata/gombos-kankalin/
http://www.botanikaland.hu/pulsatilla-vulgaris/kokorcsin/
http://www.botanikaland.hu/saxifraga-paniculata/furtos-kotorofu/
http://www.botanikaland.hu/achillea-ptarmica/kenyerbel-cickafark/
http://www.botanikaland.hu/achillea-filipendulina/sarga-cickafark/
http://www.botanikaland.hu/alcea-rosea/malyvarozsa/
http://www.botanikaland.hu/alchemilla-mollis/lagyszoru-palastfu/
http://www.botanikaland.hu/campanula-carpatica/karpati-harangvirag/
http://www.botanikaland.hu/centaurea-dealbata/szurkes-imola/
http://www.botanikaland.hu/digitalis-purpurea/piros-gyuszuvirag/
https://hobbikert.hu/magazin/tope-szivvirag-verzo-szivvel.html
http://faiskola.hu/novenykatalogus/noveny/1233-orias-korbacsliliom-eremurus-robustus.html
http://www.botanikaland.hu/heuchera/tuzgyongyvirag/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kerti_n%C5%91szirom
http://ankert.hu/a-csillagfurt-lupinus-jellemzese-ultetese-es-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/lychnis-chalcedonica/egoszerelem/
http://www.botanikaland.hu/nepeta-x-faassenii/kerti-macskamenta/
http://www.botanikaland.hu/paeonia-lactiflora/illatos-bazsarozsa/
https://www.profifaiskola.hu/novenykatalogus/evelo-novenyek/prunella-grandiflora-nagyvir%C3%A1g%C3%BA-gy%C3%ADkf%C5%B1-
http://www.botanikaland.hu/salvia-nemorosa/ligeti-zsalya/
http://www.botanikaland.hu/salvia-officinalis/orvosi-zsalya/
http://www.botanikaland.hu/sedum-acre/borsos-varjuhaj/
https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/tiarella_wherryi_karejos_turbantok
https://www.terra.hu/haznov/html/Verbascum.phoeniceum.html
http://www.botanikaland.hu/achillea-millefolium/kozonseges-cickafark/
http://www.botanikaland.hu/aruncus-dioicus/erdei-tunderfurt/
http://www.botanikaland.hu/aster-alpinus/havasi-oszirozsa/
https://citygreen.hu/a-nagytermetu-harangvirag-campanula-lactiflora-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/campanula-persicifolia/baracklevelu-harangvirag/
http://www.botanikaland.hu/centranthus/sarkantyuvirag/
https://citygreen.hu/a-menyecskeszem-coreopsis-gondozasa-2-menyecskeszem-faj-bemutatasa-kepekkel/
https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/crocosmia_lucifer_kerti_safranyfu
http://kerteszetiarudagardony.hu/delphinium-x-cultorum-kerti-szarkalab/
https://citygreen.hu/havasi-iringo-eryngium-alpinum-gondozasa/
https://citygreen.hu/magas-legyezofu-filipendula-rubra-venusta-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/geranium-sanguineum/piros-golyaorr/
http://www.botanikaland.hu/geranium-x-magnificum/pompas-golyaorr/
http://www.botanikaland.hu/gypsophila-paniculata/buglyos-fatyolvirag/
http://www.botanikaland.hu/hemerocallis-fulva/langszinu-sasliliom/
http://www.tulipanvilag.hu/?detail=1757&rc=2
http://www.botanikaland.hu/iris-sibirica/sziberiai-noszirom/
http://www.botanikaland.hu/kniphofia-uvaria/furtos-faklyaliliom/
http://www.botanikaland.hu/lavandula/levendula/
http://www.botanikaland.hu/liatris/fuzeres-diszcsorba/
https://oazis.hu/disznovenyek/orias-margitvirag/
http://www.botanikaland.hu/lilium-regale/kiralyliliom/
http://www.botanikaland.hu/lilium-candidum/feher-liliom/
http://www.botanikaland.hu/lychnis-coronaria/barsonyos-kakukkszegfu/
http://www.botanikaland.hu/oenothera-speciosa/pompas-ligetszepe/
https://www.tunderkertje.hu/evelok/penstemon-digitalis-husker-red-biborlevel-bugatolcser-/2485
https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/phlomis_russeliana_kis_azsiai_macskahere
https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/primula_vialii_orchideakankalin
http://www.botanikaland.hu/rudbeckia-laciniata/magas-kupvirag/
http://www.botanikaland.hu/rudbeckia-fulgida-var.-sullivantii/pompas-kupvirag/
http://www.botanikaland.hu/scabiosa-caucasica/kaukazusi-ordogszem/
http://www.botanikaland.hu/sidalcea-candida/korai-prerimalyva/
https://citygreen.hu/az-erdei-borkoro-thalictrum-aquilegiifolium-gondozasa/
https://viragwebshop.hu/evelo-virag/okorfarkkoro-verbascum-phoeniceum-violetta


Július 
Agastacea - Izsópfű  
Astilbe arendsii - Kerti Tollbuga 
Verbena bonariensis - Ernyős Verbéna  
Echinacea purpurea - Bíbor Kasvirág 
Echinops ritr - Kék Szamárkenyér  
Eupatorium purpureum - Vörös Sédkender 
Gaillardia grandiflora - Kokárdavirág  
Helenium autumnale - Őszi Napfényvirág 
Heliopsis helianthoides - Édes Napszemvirág 
Hosta plantaginea - Fehér Árnyékliliom  
Hosta sieboldiana - Hamvas Árnyékliliom 
Hosta fortunei - Tobozvirágú Árnyékliliom  
Inula orientalis - Keleti Peremizs  
Lobelia cardinalis - Tűzpiros Lobélia 

Lysimachia ciliata - Rojtos Lizinka  
Monarda sp - Méhbalzsam 
Oenothera macrocarpa,  

- Alacsonyszárú Ligetszépe 
Persicaria bistorta - Kígyógyökerű Keserűfű 
Phlox paniculata - Bugás Lángvirág  
Phlox maculata - Réti Lángvirág  
Physostegia virginiana - Füzérajak 
Solidago gigantea - Magas Aranyvessző 
Stachys byzantina - Gyapjas Tisztesfű  
Veronicastrum virginicum - Virginiai Veronika 
Veronica gentianoides - Tárnicslevelű Veronika 
Lythrum salicaria - Réti Füzény 

 

Augusztus 
Anemone x hybrida - Szellőrózsa 
Anemona x hybrida serenade - Kerti Szellőrózsa 
Aster amellus - Csillagőszirózsa  
Aster dumosus - Törpe Őszirózsa  
Ligularia dentata - Kínai Hamuvirág  
Sedum telephium - Kárpáti Varjuháj  

Arundo donax - Olasznád  
Carex buchananii - Bőrlevelű Sás 
Festuca pallens - Deres Csenkesz  
Imperata cylindrica - Vörös Alangfű  
Miscanthus - Japánfű 
Sinensis - Kínai Lilaakác 

 

Szeptember 
Aconitum napellus - Havasi sisakvirág,  
Artemisia ludoviciana - Gyopáros üröm  
Aster novae angliae - Mirigyes őszirózsa  

Október 
Ceratostiga plumbagioides - Tarackoló kékgyökér 

 

http://www.botanikaland.hu/agastache-foeniculum/anizsillatu-izsopfu/
http://www.botanikaland.hu/astilbe/kerti-tollbuga/
http://www.botanikaland.hu/verbena-bonariensis/ernyos-verbena/
http://www.botanikaland.hu/echinacea-purpurea/bibor-kasvirag/
http://www.botanikaland.hu/echinops-ruthenicus/kek-szamarkenyer/
http://www.botanikaland.hu/eutrochium-purpureum/voros-sedkender/
https://www.profifaiskola.hu/novenykatalogus/evelo-novenyek/gaillardia-grandiflora-burgunder-kok%C3%A1rdavir%C3%A1g-piros-
http://www.botanikaland.hu/helenium/napfenyvirag/
http://www.botanikaland.hu/heliopsis-helianthoides/erdes-napszemvirag/
https://citygreen.hu/az-arnyekliliom-hosta-plantaginea-gondozasa/
https://florapont.hu/hosta-sieboldiana-elegans-arnyekliliom/
https://www.profifaiskola.hu/novenykatalogus/evelo-novenyek/hosta-fortunei-francee-tobozvir%C3%A1gzat%C3%BA-%C3%A1rny%C3%A9kliliom-
https://oazis.hu/disznovenyek/keleti-peremizs/
http://www.botanikaland.hu/lobelia-cardinalis/tuzpiros-lobelia/
http://www.botanikaland.hu/lysimachia-ciliata/rojtos-lizinka/
http://www.botanikaland.hu/monarda-sp./mehbalzsam/
https://citygreen.hu/az-alacsonyszaru-ligetszepe-oenothera-macrocarpa-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/persicaria-bistorta/kigyogyokeru-keserufu/
http://www.botanikaland.hu/phlox-paniculata/bugas-langvirag/
https://citygreen.hu/a-reti-langvirag-phlox-maculata-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/physostegia-virginiana/fuzerajak/
https://fitoterapiakalauz.hu/aranyvesszo-solidago/
http://www.botanikaland.hu/stachys-byzantina/gyapjas-tisztesfu/
https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/veronicastrum_virginicum_lavendelturm_virginiai_veronika
https://citygreen.hu/a-tarnicslevelu-veronika-veronica-gentianoides-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/lythrum-salicaria/reti-fuzeny/
https://www.floranostra.hu/?us=db&n_faj=58&n_id=921
https://www.floranostra.hu/?us=db&n_faj=58&n_id=922
http://www.botanikaland.hu/aster-amellus/csillagoszirozsa/
https://balkonada.hu/torpe-oszirozsa-aster-dumosus-gondozasa-szaporitasa/
http://www.botanikaland.hu/ligularia-dentata/kinai-hamuvirag/
https://citygreen.hu/a-karpati-varjuhaj-sedum-telephium-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/arundo-donax/olasznad/
https://citygreen.hu/borlevelu-sas-carex-buchananii-gondozasa/
https://pitypangweb.hu/festuca-pallens-glauca-deres-csenkesz
http://www.botanikaland.hu/imperata-cylindrica-rubra/voros-alangfu/
http://www.botanikaland.hu/miscanthus-sinensis/japanfu/
http://www.botanikaland.hu/wisteria-sinensis/kinai-lilaakac/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Havasi_sisakvir%C3%A1g
https://citygreen.hu/gyoparos-urom-artemisia-ludoviciana-gondozasa/
http://www.botanikaland.hu/symphyotrichum-novae-angliae/mirigyes-oszirozsa/
http://www.botanikaland.hu/ceratostigma-plumbaginoides/kekgyoker/

