Tagetes patula
kisvirágú bársonyvirág

Felhasználás: Közkertjeinkbe legnagyobb tömegben ültethető, igénytelen növények
a Tagetes patula fajták. Előnevelésük rövid idő alatt elvégezhető. Sok esetben
virágzó állapotukban is ültethetőek.
Megtévesztő lehet azonban számos külföldi, igen korai, rendkívül miniatűr fajta
használata, mert ezek nem regenerálódnak a szárazabb periódusok után.
Helyettük a robosztusabb, valamivel később virágzó magyar fajtákat ajánljuk, mert
ezek egész nyáron át, különösebb gondozás és öntözés nélkül is virágoznak. Ezek
valamivel (1-2 héttel) korábban vethetők, ha megvan a lehetőség az edzésre.
Nagy virágtömegükkel biztonságosabb, állandóan virágzó állományt érhetünk el mint
a nagyvirágú Tagetes erecta fajtákkal.
Alkalmazható szegélynek, nagyobb csoportos ültetésként. Kő vagy műanyag
edényekbe is jól alkalmazható és könnyen fenntartható.
Növénytársítás: A különböző sárga, narancsszín és kétszínű fajták egymás mellé
ültetve is jól mutatnak, főleg ha a világos és sötét színűeket jól kombináljuk.
Ugyancsak magasságukat figyelembe véve is ültethetők egymás mellé. Alacsonyakat
szegélynek vagy előtérbe, magasakat háttérbe ültessük. Más fajok fajtái közül
előtérbe kerülnek a kék illetve lila virágúak. Alacsony: Verbena rigida két színben: lila
és porcelán. Magas: Verbena bonariensis. Félmagas és magas: Salvia farinacea.
Ezeken kívül a piros színű más fajhoz tartozó fajtákkal is hatásosan
harmonizálhatnak: Gaillardia, Celosia, Salvia splendens, Verbena hybrida. A
sötétlombú növények kiváló társai a Tagetes-eknek (Ocimum, Ricinus). Ültethetők
továbbá sötét virágú Alcea mellé, illetve elé. A sötét virágú Rudbeckia ‘Őszifény’-nyel
és ’Mackó’-val is harmonizálnak.
Nagyobb Tagetes felületbe jól mutat a szoliter kisebb-nagyobb csoport magasabb
növény is (Ocimum, Salvia farinacea, Kochia, Ricinus, stb.).
Magszükséglet:1000 palántához 6 g.
Vetés helye: Üvegházba.

Tűzdelés kb. 100 növény/láda

Vetési idő: április elején. Korai vetés esetén gyenge, megnyúlt palántákat kapunk a
fagyok elmúltáig.
Palántanevelési idő: 6 hét
Kiültetés: A fajták gyorsan fejlődnek - ugyanakkor fagyérzékenységük miatt csak
május második felében ültethetőek.
Fagyérzékeny.
Növénytávolság: ‘Vénusz’: 20 cm;

középmagasak: 30 cm; magasak: 35-40 cm

Fajta jele Fajta

Szín

Magasság (cm)

TP-1

Csemő

kénsárga

30

TP-12

Robuszta

kénsárga

35

TP-14

Uránia

aranysárga

30

TP-15

Robuszta

aranysárga

35

TP-19

Vénusz

világos narancsszínű

25

TP-21

Korona

kénsárga

60

TP-22

Korona

aranysárga

60

TP-31

Orion

aranysárga, piros gallérral 35

TP-32

Tigris

sárga-piros csíkos

70

TP-40

Főnix

aranysárga

40
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