Kicsi, közepes, nagy

Árnyéktűrésük és merőben eltérő lombjuk miatt a tollbugák (Astilbe) remek
társaik az árnyékliliokoknak. Elöl a Hosta undulata Albomarginata, mögötte,
a lépcső túloldalán a So Sweet fajta hívja fel magára a figyelmet

Amikor valakit
körbevezetek
a kertünkön,
a legtöbben azonnal
megállnak az első
árnyékliliomnál
és elérzékenyülve
mondják:
Aááá, ez volt
a nagymamám kertjében!
Hogy szerettem!
Hosta Color Glorie
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A mi kertünkben ugyan nem volt, de régi
módi kúriák előkertjében elbűvölve csodál
tam őket. Így aztán amikor felnőttként beju
tottam az első kertészetbe, és megláttam
egy láda árnyékliliomot, én is azt mondtam
a férjemnek, Tamásnak: Aáá, ez az! Ezt
most mind hazavisszük! Így is történt. Na
gyon boldog voltam, hogy ezek a régi idő
ket idéző szépségek a mi kertünkben is ott
lesznek. Milyen jó, hogy akkor nem kényes
fajtával találkoztam, hanem éppen az egyik
legkönyebben tarthatóval, a Hosta ventri
cosával, különben ma valószínűleg nem
lenne több mint kétszáz árnyékliliomunk.
A Hostáknak nem csak a levelük, a viráguk
is szép. A fehértől a világoslilán át a sötétli
láig terjed a színskálájuk, de ha nagyon
igyekszünk, akkor rózsaszín vagy bíbor ár
nyalatút is beszerezhetünk. Ha jól válasz
tunk, akkor a nyár elejétől őszig folyamatos
virgázásra számíthatunk.
Ráadásul kitűnő, tartós vágóvirágok, a
húszcentistől a kétméteresig minden szár

hosszúságban. Nem tévedés, kétmétere
sek is lehetnek a virágok. A Hosta nig
rescens Eliator virágai másfél-két méterre
nőnek. Ilyen fajta azért nagyon kevés van,
de az egy-másfél méteres virág egyáltalán
nem ritka. Egyik kedvencem, a Regal Splen
dor nálunk legalább 120-130 centis, rendkí
vül költői és elegáns virágokat hoz. A leg
több fajtát a virágzás után vissza kell vágni,
néhány azonban, például a Hosta lancifolia
vagy a Francee elvirágzás után is szép,
azoknak a szárait meg szoktam hagyni.
Néhány fajta kimondottan illatos. A legis
mertebb közülük a Hosta plantaginea, amit
a mi falunkban Madonna-liliomnak nevez
nek. De ha sikerül hozzájutnunk, akkor a
többi illatos változattal is kísérletezhetünk. A
So Sweet mesebeli édes illata például mé
terekre érezhető.
Ez a fajta arra is jó példa, hogy nem feltétle
nül szükséges az árnyékliliomokat árnyékba
ültetni. Néhány változat meglehetősen sok
napot bír, bár az utóbbi évek erős ibolyántúli

Soha ne vegyünk úgy árnyékliliomot,
hogy nem nézünk utána a méretének,
különben nagy meglepetések érhetnek
minket. (Erre az interneten föllelhető,
lehetőleg angol nyelvű honlapokat
ajánlom.) A magyar leírások szerint a
Hosták általában 70-90 centiméteres
szélességet érnek el. A valóságban
azonban gyakran másfél-két méteresre
is megnőnek. Ráadásul a várakozás
sal ellentétben a kifejlett növény szé
lessége nem függ össze egyértelműen
sem a levél méretével, sem a bokor
magasságával. Viszonylag kisebb le
velű és alacsonyabb fajták is nagyon
szélesre megnőhetnek. Tehát a kerté
szetben kapható kis növény alapján
nem lehet kitalálni, hogy mekkora lesz
felnőtt korában.
Sok kertészetben csak „kicsi“, „köze
pes“ vagy „nagy“ méretjelölést adnak.
Csakhogy egyik kertészet ez alatt a
növény szélességét érti, amíg a másik
a bokor magasságát. Kérdezzünk rá,
hogy a szóban forgó kertészet hogyan
határozza meg a méretet. Érdemes az
interneten olyan lapot keresni, ame
lyikből a levelek méretét is megtudhat
juk. A képeken gyakran ugyanis nem
látszik, hogy a növény levele öt- vagy
ötvencentis lesz.
Sok keserűségtől kíméljük meg ma
gunkat, ha előre megnézzük a kisze
melt fajta növekedési erélyét. Ebben is
különböznek; a nagy méretű fajták gyak
ran kimondottan lassan növekednek.

A Hostákat hagyományosan árnyékkedvelő
bokrok és évelők társaságába szokás ültet
ni. Mivel a tiszafák, a buxusok, a babérmeg�
gyek, a mahóniák és a fagyalok levele ke
mény, sötét és többnyire kicsi, a nagy, puha
és világos levelű árnyékliliomok valóban szé
pen ellenpontozzák őket. Évelőkből, hasonló
szempontok alapján klasszikus kísérőik a fi
ligrán páfrányok, a salamonpecsétek és a
kemény levelű bőrlevél. Az utóbbi években
divatba jövő palástfű (Alchemilla mollis) és a
különféle tűzeső (Heuchera) fajták is nagyon
jól illenek hozzájuk.
Rendkívül szép, ha különféle Hostákat ülte
tünk egymás mellé. A húszcentis bokortól a
kétméteresig, az ötcentis levéltől az ötven

centisig, a kék színűtől a sárgáig, egy- és
többszínű fajták hatalmas választéka áll
rendelkezésünkre, gyönyörű kompozíciókat
hozhatunk létre. Különösen szeretem a tes
tes, erős textúrájú sárgás és kékes levelű
növények együttesét, de a habkönnyű és
légies zöld-fehér változatok is nagyon szé
pek. Figyeljünk arra, hogy sokféle kétszínű
árnyékliliomból könnyen nyugtalanító és kao
tikus összeállítás lehet.

A hosták kiváló árnyéki
társnövényei
Csüngő sás (Carex pendula)
Sárga levelű zsombéksás (Carex elata
Aurea)
Palástfű (Alchemilla mollis)
Tűzeső fajok és fajták (Heuchera)
Széleslevelű különösfű (Chasmanthium
latifolium)
Kínai hamuvirág (Ligularia dentata)
Ligularia x palmatiloba
Szárölelő keserűfű (Persicaria amplexi
caulis)
Persicaria polymorpha
Persicaria microcephala Red Dragon
Persicaria filiformis Painter’s Palette
Magas kékperje (Molinia arundinacea)
Tarkalevelű nádtippan (Calamagrostis
x acutiflora Overdam)
Bugás lángvirág (Phlox paniculata
Windsor)

Az utat árnyékliliomok (Hosta plantaginea) szegélyezik,
távolabb tollborzfű (Pennisetum)
és piros virágú keserűfű (Persicaria) magasodik föléjük
Megunhatatlan társítás:
árnyékliliom és páfrány
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Kertek-emberek

Aszerző és Algeier Wendy felvételei

Kertek-emberek

Régimódi szépség

sugárzása rontja a naptűrésüket. Azért nem
pusztai növények, száraz, meleg helyre, tűző
napra soha ne ültessük. A kertünk félárnyé
kos, vagy szűrt fényű részére bőséges öntö
zés mellett bármelyik árnyékliliomot ültethet
jük. A mélyárnyékot viszont nem mindegyi
kük viseli el. Vásárlás előtt feltétlenül nézzünk
utána, hogy melyik fajta tűri a mélyárnyékot,
illetve a napot. A naptűrés tekintetében ve
gyük figyelembe, hogy Angliában vagy Hol
landiában kevésbé erős a napsütés, mint a
mi kontinentális éghajlatunkon. Tehát amit ők
napra javasolnak, az egyáltalán nem biztos,
hogy a mi napsütésünket is bírja.

Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta
Hosta

fortunei Francee
Guacomole
Halycon
June
kikutii
lancifolia
Night Before Christmas
plantaginea
Shade Fanfare
So Sweet
Sum and Substance
undulata Albomarginata

Egyik kedvenc kertrészem a patakhoz vezető
kiskapu melletti árnyas szeglet, természetesen
sok-sok árnyékliliommal

Nagyon jól használható, szintén ültethető
mély árnyékba a nálunk is gyakran kapható
széleslevelű különösfű (Chasmanthium lati
folium). Különleges, a bambuszéhoz hason
ló levelei ősszel szép sárgára színeződnek,
nem terjedő tövű és megbízhatóan télálló.
Ne ijedjünk meg, kicsit lassan indul fejlődés
nek, három-négy évre van szüksége, hogy
megmutassa az alakját. Érdemes várni rá.
Ha bőségesen öntözünk, akkor a füvek mellé
ültessünk hamuvirágot (Ligularia). A kínai
hamuvirág (Ligularia dentata) két bíborleve
lű fajtáját, az Othellót és a Desdemonát
ajánlom. Sok árnyékot (és elég sok napot
is) elviselnek, gyorsan növekednek, és job
ban bírják a hőséget, mint a többi hamuvi
rág. Egyetlen gondjuk, hogy rajonganak ér
tük a csigák.
A hasonlóan robusztus Ligularia x palma
tiloba levele húsosabb és sötétzöld. Keve
sebb napot bír, viszont nem nagyon érdekli
a csigákat. Sok helyen kapható a távol-ke
leti hamuvirág (Ligularia przewalski) és a
The Rocket fajta. Gyönyörűek, de még a mi
hűvös kertünkben is – pedig sokat locsoltuk
– a nagy hőségben mindig lankadtak a le
velei. Sajnáltam kidobni, ezért beültettem
közvetlenül a kertünk melletti patak medré
be, ott jól érzi magát. Elképzelhető, hogy
félárnyékban, közvetlenül a vízparton nem
„esik össze”.
A Liguláriához hasonlóan elviselik a sok ár
nyékot, viszont többnyire teljes napra is ültet
hetők a keserűfüvek (Persicaria vagy
Polygonum fajok). A nálunk leggyakrabban
kapható kígyógyökerű keserűfű (Persicaria
bistorta) meglehetősen rossz hírüket keltette,
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Napos-félárnyékos helyeken gyönyörű ös�
szeállításokat készíthetünk az árnyéklilio
mok, a lángvirág (Phlox), a kúpvirág (Rud
beckia) és a sásliliom (Hemerocallis) társí
tásával. A közhiedelemmel ellentétben a
sárga és a rózsaszín bizonyos árnyalatai
nagyon szépek együtt, amit az árnyéklilio
mok finom árnyalatú levelei és virágai még
elegánsabbá tehetnek. Tág tere nyílik a kí

Kertek-emberek

Kertek-emberek
Szokatlanabb összeállítást kapunk, ha ár
nyéktűrő füveket társítunk melléjük. Kiválóak
erre a különféle sások (Carex). Többnyire az
alacsony fajtái kaphatók. Néha azonban a
magasabb csüngő sáshoz (Carex pendula)
is hozzájuthatunk, ami a kevés mélyárnyé
kot elviselő füvek egyike. Kedvencem a je
lenleg sajnos csak külföldről beszerezhető
sárga levelű zsombéksás (Carex elata
Aurea), amely kora tavasztól késő őszig gyö
nyörű zöldesssárga-sárga leveleivel díszít.
Egyetlen tő – különösen ha egy-két sárgás
levelű Hostát is ültetünk mellé – az egész ár
nyékos kertrészt felélénkíti.

A napsütést viszonylag
jól tűrő árnyékliliomok

A leheletfinom, sárgás levelű
zsombéksás (Carex elata Aurea)
jól ellenpontozza az árnyékliliomokat

mert rövid ideig virágzik, viszont rettenetesen
agresszívan terjed. Nemrégiben divatba jöt
tek olyan fajták, amelyek nem terjednek ag
resszíven, és hosszan virágoznak, vagy
rendkívül szépek a leveleik. A szárörlő kese
rűfű (Persicaria amplexicaulis) júliustól a fa
gyokig folyamatosan virágzik, anélkül, hogy
le kellene szednünk róla az elszáradt virágfe
jeket. Nálunk jelenleg a piros virágú fajtája
kapható, de rózsaszín és fehér virágúak is lé
teznek. Rendkívül buja, mocsári hatást kelt,
és közben átlagos locsolással már szépen
fejlődik. Nálunk sajnos még nem kapható, de
külföldről könnyen beszerezhető a Persicaria
polymorpha. Hatalmas fehér bugákat hoz, jó
körülmények között akár két méter magasra
és szélesre is megnő, és átlagos körülmé
nyek között is jól teljesít. A levelükkel díszítő
Persicariák igényesebbek, csak félányékban
és bőséges locsolás mellett igazán szépek.
Viszont ha meg tudjuk teremteni nekik, akkor
a kert pazar díszei lehetnek. A bíborlevelű
Persicaria microcephala Red Dragon akár két
méter szélesre is megnő és gyönyörű ellen
pontja a világos levelű Hostáknak. A kisebb
méretű Persicaria filiforme Painter’s Palette
viszont világos színeivel élénkíti a sötétebb le
velű árnyékliliomokat.

A Hosta Golden Standard árnyékban is szinte világít

Az árnyékliliomok zöld színfoltját az árnyékot ugyancsak
jól tűrő tűzeső (Heuchera Palace Purple) töri meg

Hosta-kertészetek és olyan honlapok,
ahol utánanézhetünk az adatoknak
Hostakert: http://hostakert.mconet.biz/index.php (Európa egyik legnagyobb internetes
magyar Hosta-kertészete)
Hosta Libary: http://www.hostalibrary.org/ (Az egyik legnagyobb Hosta adatbázis)
Mickfield Hostas: http://www.mickfieldhostas.co.uk/index.htm (A bokor magasságán és
szélességén túl a levelek méretét is megadja)
Fransen Hostas: http://www.hostaparadise.com/ (A Hosták növekedési erélyéről olvashatunk)
Park Green Nurseries: http://www.parkgreen.co.uk/gallery.htm (Nagyon jó a fotógalériája)
Foxfire Botanical Garden: http://www.foxfiregardens.com/hostas.html (Szintén nagyon jók a
fényképek)
Hosta Gardens Simpsonsville: http://www.daylilyandhostagardens.com/hostas.html (Rész
letes jellemzést és szép fotókat találunk)
Lazy S’S Farm Nursery: http://www.lazyssfarm.com/Plants/Perennials/H_files/Hosta.htm
(Nyáron a miénkéhez hasonlóan meleg éghajlatú amerikai kertészet. Nagyon pontosak a
növények fényigényére vonatkozó adataik)
Handlebar Hosta Farms: http://www.handlebarhostas.ca/index.html (Megbízható mérete
ket közöl)
Hostas and ZO: http://www.hostas.be/engels/e-hostacatalogue.htm (Jó leírások. A virágok
színét és a fényigényét is megtudhatjuk)
Hosta Patch: http://www.hostapatch.com/ (Jó leírások és a valóságnak megfelelő méretek)
Bridgewood Gardens: http://www.bridgewoodgardens.com/ (Szép képek, jó leírások és va
lósághű méretek)

sérletezésnek. S ha nagyon szokatlan ha
tást szeretnénk elérni, akkor érdemes né
hány nagyobb, nyáron nyíló füvet is ültetni
az összeültetésbe. Különösen jó illenek ide
a Molinia arundinacea nagy, kétméteresre
is megnövő változatai. Ezek közül nálunk
sajnos csak a Karl Foerster fajta kapható.
Érdemes ennek utánajárni, vagy esetleg
külföldről beszerezni egy-egy olyan klasszi
kus vagy újonnan nemesíett szépséget,
mint a Windspiel, a Transparent vagy a
Zuneigung. Kisebb méretű a 100-120 centi
méteres fehértarka levelű Calamagrostis x
acutiflora Overdam. Az elhelyezésénél gon
doljunk arra, hogy a nyár elején nyíló légies
bugákból őszre sárgás kalászok lesznek.
Nálunk például a bugás lángvirág (Phlox
paniculata) Windsor fajtájával mind a két ál
lapotban szépen harmonizálnak.
Természetesen nagyon jól illenek az ár
nyékliliomokhoz a japánfüvek (Miscanthus)
és a többi ősszel nyíló fű, de ezekről majd
legközelebb.
Templom Kata
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