Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare)
Ebből a cserje fajtából 3-4 tövet érdemes ülteni méterenként sűrű sövény kialakításához,
míg cserjefolt vagy talajtakaró ágyás létesítése során négyzetméterenként 4-5 növényt
szükséges.

Az egyik legnépszerűbb sövénynövény:
•sűrű ágrendszerrel, dús lombozattal rendelkezik, tömött falat alkot
•lombja az ősz folyamán rozsdás árnyalatot kap, de leveleit enyhébb teleken akár tél
végéig is megőrzi

•tavasz végén, valamint a nyár első felében kimondottan díszes, hófehér
bugavirágzatot hoz, ősszel pedig fekete termése a madarak tápláléka
•napos, félárnyékos helyre ültesse
•szárazság- és várostűrő képessége magas
•talaj iránt nem igényes, azonban fontos, hogy talaja legyen jó vízgazdálkodású
•csak abban az esetben szükséges metszeni, ha nyírt sövényt szeretne belőle
képezni, de ebben az esetben virágzás nem várható
•betegségekkel szembeni ellenálló képessége igen jó, de levélfoltosodás és
levéltetvek előfordulhatnak

•a közönséges fagyal minden része, így télen is díszítő termése is enyhén mérgező.
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Galagonya (Crataegus)

Sövényként méterenként 2-3 tövet érdemes ülteni. Szoliter növényként 3-4 méter szélesre
és 3-6 méter magasra nő. Metszéssel kis fává is alakítható.
Könnyen termeszthető, nem túl igényes lombhullató fa vagy bokor, mely akár sövénynek is
alakítható:

•szabálytalan alakú, kimondottan mutatós, virágzó cserje
•haragos zöld színű, szeldelt leveleivel, a tavasz második felében nyíló virágaival
egyaránt díszít

•ősszel érő, dekoratív áltermései igen kedveltek a madarak körében
•nem túl igényes, ellenálló növény, bírja a városi levegőt, elviseli a téli fagyokat, az
erős szelet, és még az árnyékot is. Ültetési helyéül, ha lehet azért inkább világos,
vagy napos helyet keressünk.

•talaj típusára és tápanyag tartalmára nem kényes, de ha lehetőségünk van rá,
inkább lazább szerkezetű talajba ültessük. Az idősebb növények jól viselik a
szárazságot, a fiatalabb növényeket célszerű öntözni.
•kiválóan alkalmas természetes hatású, valamint nyírott sövény nevelésére is.
Tüskés ágai miatt élő kerítésnek is szokták ültetni.
•bár fertőzésekre és betegségekre nem kényes, a tűzelhalás és a levélfoltosodás
esetenként gondot jelenthet, ahogy a levéltetvek felbukkanása is.
•teája értágító és vérnyomáscsökkentő hatású, fogyasztása javallt koszorúérbetegségek esetén. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében, visszaszorítja az
érelmeszesedés kialakulását. Gyümölcséből lekvár is készíthető. Magas A-, C- és Evitamintartalmánál fogva erős antioxidáns.
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Európai Mogyoró (Coryllus avellana)

Sövényként és szoliterként egyaránt megállja a helyét. Sövényként méterenként 2-3 tövet
érdemes ülteni.

Ehető termésű, kora tavasszal virágzó, nagy méretű bokor:
•3-5 méter magasra növő, terebélyes, lombhullató cserje

•kora tavasszal nyíló virágzata jellegzetes barkavirágzat
•termése csonthéjas makktermés
•napos, félárnyékos helyet szereti, de a déli fekvésű napnak kitett lejtőkre lehetőleg
ne ültesssük, mert a túl száraz talajon sínylődik
•nem fagyérzékeny, akár a -25 fokot is elviseli
•talajra nem igényes, de jó vízáteresztő talajokon bőségesebben terem
•metszeni szükséges, különben túl sűrűvé válik az ágrendszere

•mivel sekélyen gyökeresedik, a fiatal példnyokat szárazság esetén öntözni és
mulcsozni kell
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Vörösgyűrűs som (Cornus sanguinea)

Ebből a cserje fajtából 2-3 tövet érdemes ülteni méterenként sűrű sövény kialakításához,
míg cserjefolt vagy talajtakaró ágyás létesítése során négyzetméterenként 4-5 növényt
szükséges.

Színes vesszejű lombhullató díszcserje:
•kifejlett magassága 1,5-3 méter

•vesszői fényes élénk narancsvörösek vagy vörösbarnák, melyek lombhullás után
bukkannak elő és élettel töltik meg a téli kerteket.

•apró, fehér, csillag alakú, pillangócsalogató virágai késő tavasszal, vagy nyár elején
nyílnak, termése kékesfekete, a madarak egyik kedvenc eledele.
•teljesen fagytűrő, napos, (esetleg félárnyékos) helyre ültessük

•közepes tápanyagigényű, a jó vízáteresztő, nedves talajokat kedveli
•a laza, mészben gazdag talajokat kedveli
•1-2 évente egyszer érdemes megmetszeni
•enyhén mérgező növényként tartják számon, levelei szem és bőrirritációt
okozhatnak arra érzékenyeknél
•betegségek és kártevők ritkán károsítják
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