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Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés (08125001) 
 
 

Írásbeli vizsgatevékenység 
A vizsgázók felkészüléséhez szakértőink az alábbi tankönyveket ajánlják: 

Tankönyv azonosító száma Tankönyv címe 
K-158 Kertészeti alapismeretek 

K-162 Növényismeret 

K-001 Dísznövényismeret dísznövénykertészeknek CD 

forgalmazó: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
 
Az írásbeli vizsga két részből tevődik össze.  
„A”vizsgarész: A növényismereti jegyzékben (ld. melléklet) felsorolt 60 db dísznövény 
felismerése és megnevezése kettős nevezéktannal. 
 

„B”vizsgarész: Számítógép által generált, elektronikus, 50 kérdésből álló feladatsor, mely 
tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat 
palántanevelés, szaporítás, talajvédelem, növényápolás, növényvédelem, 
dísznövénytermesztés témakörben. A tesztfeladatok online adatbázisából a számítógép 
véletlenszerűen generálja a vizsgafeladatokat. A vizsgázók által megoldott feladatlapokat a 
számítógép automatikusan értékeli. 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc („A” vizsgarész: 
60 perc, „B” vizsgarész: 60 perc) 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 60 %-át elérte. 
 
 
Projektfeladat minta 
 
„A” vizsgarész: Portfólió készítése és bemutatása 

 A/1 Tervfeladat egy szabadon választott szabadföldi dísznövény (egynyári- kétnyári-, 
évelő- és fásszárú dísznövények) termesztésének teljes technológiai tervének 
bemutatása, mely tartalmazza a saját megfigyeléseket, fotódokumentációt a folyamatról 
és a tapasztalt eredmények kifejtését. 
A/2 Tervfeladat egy szabadon választott növényházi dísznövény (cserepes levél- és 
virágzó dísznövények, vágott virágok, vágott zöld) termesztésének teljes technológiai 
tervének bemutatása, mely tartalmazza a saját megfigyeléseket, fotódokumentációt a 
folyamatról és a tapasztalt eredmények kifejtését. 
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A portfólió elkészítésének formája Word dokumentum (maximum 30 oldal, betűtípus: Arial 
Narrow, 11-es betűméret, 1,5 pt sorköz. A törzsszöveg maximum 15 képet tartalmazhat, 
további szükséges képek mellékletként elhelyezhetőek), valamint az abból készülő 
bemutatásra alkalmas PowerPoint prezentáció (maximum 15 db dia). 
A Word dokumentum elfogadásának feltétele, hogy a vizsgázó a vizsga előtt legalább 10 
nappal az info@agrarvk.hu e-mail címre megküldje a portfólióját. 
 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A/1: 15 perc; A/2: 15 perc. 
 
 
„B” vizsgarész minta1: 
Végezze el az adott örökzöld cserje szaporítását szakított dugvánnyal. Készítse elő a 
szaporításhoz megfelelő szaporító közeget. Végezze el a munkafolyamatokat és az 
utómunkálatokat! 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 60 perc. 
 
„B” vizsgarész minta2: 
Végezze el a kijelölt területen szegélyezett virágágy beültetését a rendelkezésre álló lágyszárú 
dísznövények alkalmazásával. Válassza ki a felhasználható növényeket, és végezze el a 
telepítést technológia szerint. 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 60 perc. 
 
A projektfeladat vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte. 
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NÖVÉNYISMERETI  JEGYZÉK 

Lombhullató díszfák 

Latin név Magyar név 
Acer campestre mezei juhar 
Acer negundo zöld juhar 
Acer palmatum  ujjas juhar 
Acer platanoides  korai juhar 
Acer pseudoplatanus hegyi juhar 
Acer saccharinum  ezüst juhar 
Aesculus x carnea  hússzínű vadgesztenye 
Aesculus hippocastanum közönséges vadgesztenye 
Ailanthus altissima bálványfa 
Alnus glutinosa  mézgás éger 
Betula pendula  közönséges nyír 
Carpinus betulus közönséges gyertyán 
Catalpa bignonioides szívlevelű szivarfa 
Celtis occidentalis nyugati ostorfa 
Corylus colurna török mogyoró 
Elaeagnus angustifolia keskenylevelű ezüstfa 
Fagus sylvatica  közönséges bükk 
Fraxinus excelsior  magas kőris 
Fraxinus ornus világos kőris 
Gleditsia triacanthos tövises lepényfa 
Koelreuteria paniculata bugás csörgőfa 
Liriodendron tulipifera amerikai tulipánfa 
Malus hibridek díszalma 
Morus alba fehér eper 
Platanus hybrida közönséges platán 
Populus alba  fehér nyár 
Populus nigra fekete nyár 
Populus simonii  kínai nyár 
Prunus serrulata  japán díszcseresznye 
Quercus cerris csertölgy 
Quercus petraea kocsánytalan tölgy 
Quercus robur kocsányos tölgy 
Quercus rubra vörös tölgy 
Robinia pseudoacacia fehér akác 
Salix alba fehér fűz 
Salix caprea kecskefűz 
Sophora japonica közönséges japánakác 
Sorbus aucuparia madárberkenye 
Tilia cordata  kislevelű hárs 
Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 
Tilia tomentosa  ezüst hárs 
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Lombhullató díszcserjék 

Latin név Magyar név 
Amorpha fruticosa  cserjés gyalogakác 
Berberis thunbergii  japán borbolya 
Berberis vulgaris közönséges borbolya 
Buddleia davidii illatos nyáriorgona 
Caragana arborescens  sárga borsófa 
Chaenomeles speciosa japánbirs 
Cornus alba fehér som 
Cornus mas húsos som 
Cornus sanguinea veresgyűrűssom 
Corylus avellana erdei mogyoró 
Cotinus coggygria cserszömörce 
Cotoneaster horizontalis kerti madárbirs 
Crataegus laevigata kétbibés galagonya 
Crataegus monogyna egybibés galagonya 
Deutzia scabra érdeslevelű gyöngyvirágcserje 
Euonymus europaeus csíkos kecskerágó 
Forsythia x intermedia hibrid aranycserje 
Hibiscus syriacus  kerti mályvacserje 
Jasminum nudiflorum téli jázmin 
Kerria japonica teltvirágú boglárkacserje 
Laburnum anagyroides közönséges aranyeső 
Ligustrum ovalifolium  széleslevelű fagyal 
Ligustrum vulgare  közönséges fagyal 
Lonicera fragrantissima  illatos lonc 
Lonicera tatarica  tatár lonc 
Magnolia x soulangiana  nagyvirágú liliomfa 
Paeonia suffruticosa  fás babarózsa 
Philadelphus coronarius pompás jezsámen 
Prunus triloba rózsamandula 
Rosa canina  vadrózsa, gyepürózsa 
Rosa rugosa  japán rózsa, ráncoslevelű rózsa 
Sambucus nigra fekete bodza 
Spiraea x vanhouttei kerti gyöngyvessző 
Symphoricarpos albus kerti hóbogyó 
Symphoricarpos orbiculatus piros hóbogyó 
Syringa x chinensis  kínai orgona 
Syringa vulgaris kerti orgona 
Tamarix gallica  francia tamariska 
Tamarix tetrandra  korai tamariska 
Viburnum lantana  ostorménfa 
Viburnum opulus  kányabangita 
Weigela florida kerti rózsalonc 
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Kúszócserjék 

Latin név Magyar név 
Campsis radicans trombita folyondár 
Clematis x jackmanii kerti klemátisz 
Euonymus fortunei  repkény kecskerágó 
Hedera helix közönséges borostyán 
Lonicera x tellmanniana  magyar lonc 
Parthenocissus quinquefolia tapadó vadszőlő 
Parthenocissus tricuspidata vadszőlő 
Wisteria sinensis  lila akác, kínai akác 

 

Tű- és pikkelylevelű örökzöldek 

Latin név Magyar név 
Abies alba közönséges jegenyefenyő 
Abies nordmanniana kaukázusi jegenyefenyő 
Chamaecyparis lawsoniana oregoni hamisciprus 
Juniperus chinensis  kínai boróka 
Juniperus communis közönséges boróka 
Juniperus sabina nehézszagú boróka 
Juniperus virginiana virginiai boróka 
Picea abies közönséges lucfenyő 
Picea pungens szürke lucfenyő, szúrós luc 
Pinus mugo törpefenyő 
Pinus nigra feketefenyő 
Pinus strobus selyemfenyő 
Pinus sylvestris erdeifenyő 
Pinus wallichiana himalájai selyemfenyő 
Platycladus orientalis keleti tuja, életfa 
Pseudotsuga menziesii duglászfenyő 
Taxus baccata tiszafa 
Thuja occidentalis nyugati tuja 

 

Lombhullató fenyők 

Latin név Magyar név 
Ginkgo biloba páfrányfenyő, ginkó 
Larix decidua európai vörösfenyő 
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Örökzöld lomblevelű dísznövények 

Latin név Magyar név 
Aucuba japonica japán babérsom 
Berberis julianae Júlia-borbolya 
Buxus sempervirens örökzöld puszpáng 
Cotoneaster dammeri szőnyegmadárbirs 
Euonymus japonicus japán kecskerágó 
Ilex aquifolium közönséges magyal 
Lonicera pileata aprólevelű lonc, törpe lonc 
Mahonia aquifolium kerti mahónia 
Prunus laurocerasus babérmeggy 
Pyracantha coccinea tűztövis 
Viburnum rhytidophyllum örökzöld bangita 

 

Növényházi vágott zöldek 

Latin név Magyar név 
Asparagus densiflorus tűlevelű aszparágusz, klárisfű 
Asparagus falcatus sarlós díszspárga 
Asparagus setaceus fátyolaszparágusz 
Aspidistra elatior kukoricalevél 

 

Növényházi vágott virágok 

Latin név Magyar név 
Alstroemeria hybrida inkaliliom 
Anthurium x cultorum nagy flamingóvirág 
Dendranthema x grandiflorum (növényházi) krizantém 
Dianthus caryophyllus szegfű 
Eustoma grandiflorum préritárnics, lizike 
Freesia refracta visszahajló frézia, csipkevirág 
Gerbera jamesonii gerbera, transzváli-százszorszép 
Rosa sp. (növényházi) rózsa 
Strelitzia reginae pompás papagájvirág, paradicsommadár-virág 
Zantedeschia aethiopica kála, fehér tölcsérvirág 

 

Orchideák 

Magyar név Latin név 
Cattleya hibridek bugakosbor 
Cymbidium hybridek csónakorchidea 
Dendrobium hibridek vesszősorchidea 
Paphiopedilum hibridek Vénusz-papucs orchidea 
Phalaenopsis hibridek lepkeorhideák 
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Hajtatott dísznövények 

Latin név Magyar név 
Antirrhinum majus (hajtatott) kerti oroszlánszáj 
Convallaria majalis (hajtatott) májusi gyöngyvirág 
Crocus vernus (hajtatott) tavaszi sáfrány 
Gladiolus x gandavensis (hajtatott) kerti kardvirág, kerti gladiólusz 
Hyacinthus orientalis (hajtatott)  kerti jácint 
Iris hollandica holland nőszirom 
Lilium hibridek (hajtatott) hibrid liliom 
Narcissus sp. (hajtatott) nárciszok 
Tulipa hibridek (hajtatott) kerti tulipán 
Syringa vulgaris (hajtatott) kerti orgona 

 

Egynyári dísznövények 

Latin név Magyar név 
Ageratum houstonianum mexikói bojtocska 
Antirrhinum majus  kerti oroszlánszáj 
Amaranthus caudatus bókoló amaránt, díszparéj 
Amberboa moschata pézsmabúzavirág, pézsmaszegfű 
Bassia scoparia kerti seprűfű 
Begonia semperflorens-cultorum mindígnyíló begónia 
Begonia Tuberhybrida  gumós begónia 
Bidens ferulifolia husánglevelű farkasfog 
Calendula officinalis kerti körömvirág 
Callistephus chinensis egynyári őszirózsa 
Celosia cristata tarajos celózia 
Celosia plumosa tollas celózia 
Cosmos bipinnatus kerti pillangóvirág 
Cucurbita pepo dísztök 
Dahlia hortensis kerti dália 
Dianthus caryophyllus  Chabaud-Sabó szegfű 
Euphorbia marginata jégvirág, tarka kutyatej 
Gazania rigens pompás záporvirág 
Gomphrena globosa gombvirág, bíborka 
Gypsophila elegans egynyári fátyolvirág 
Helianthus annuus napraforgó 
Helichrysum bracteatum var. monstrosum- 
(Xerochrysum bracteatum) 

szalmarózsa 

Helichrysum petiolare kereklevelű szalmagyopár 
Heliotropium arborescens kertivanília 
Impatiens walleriana törpe, rózsás balzsamína; vízifukszia, pistike 
Ipomea purpurea kerti hajnalka 
Ipomoea tricolor nagyvirágú hajnalka 
Iresine herbstii egynyári pelyvavirág 
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Iresine lindenii évelő pelyvavirág 
Lantana camara kerti sétányrózsa 
Lathyrus ododratus szagos bükköny, illatos lednek 
Limonium sinuatum egynyári sóvirág 
Lobelia erinus törpe lobélia 
Matthiola incana kerti viola 
Mirabilis jalapa csodatölcsér 
Petunia x hybrida  kerti petúnia 
Petunia x hybrida Surfinia- Surfinia fajtacsoport,  kisvirágú petúnia 
Pilea microphylla aprólevelű tüzérvirág 
Plectranthus forsteri  illatos kakassarkantyú 
Phlox drummondii egynyári lángvirág 
Portulaca grandiflora porcsinrózsa 
Pennisetum villosum- ezüstös tollborzfű ezüstös tollborzfű 
Rudbeckia hirta kúpvirág 
Salvia farinacea hamvas zsálya 
Salvia splendens paprikavirág 
Senecio cineraria hamvaska 
Solenostemon scutellaroides (Plectranthus 
scutellarioides, Coleus blumei) 

tarka kóleusz, díszcsalán, mozaiklevél 

Tagetes erecta nagy bársonyvirág 
Tagetes patula kis bársonyvirág 
Tropaeolum majus kerti sarkantyúka 
Verbena x hybrida  kerti vasfű, tarka verbena 
Verbena rigida lila vasfű, lila verbéna 
Zinnia elegans pompás rézvirág 

 

 

Kétnyári dísznövények 

Latin név Magyar név 
Bellis perennis kerti százszorszép 
Campanula medium  csupros harangvirág 
Brassica oleraceae decor díszkáposzta 
Dianthus barbatus törökszegfű, szakállas szegfű 
Digitalis purpurea piros gyűszűvirág 
Erysimum cheirii sárga viola 
Lunaria annua holdviola 
Myosotis alpestris havasi nefelejcs 
Viola x wittrockiana kerti árvácska 
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Évelő dísznövények- Közepes vízigényű évelők 

Latin név Magyar név 
Achillea filipendulina jószagú cickafark 
Achillea millefolium közönséges cickafark 
Aquilegia vulgaris közönséges harangláb 
Armeria maritima tengerparti pázsitszegfű 
Asparagus pseudoscaber érdes spárga 
Aster genus- aster nemzetség 

, amellus  
, dumosus 
 novae-angliae 
novi-belgii 

 
csillag őszirózsa 
törpe őszirózsa 
mirigyes őszirózsa 
kopasz őszirózsa 

Aubretia x cultorum kerti pázsitviola 
Bergenia cordifolia szívlevelű bőrlevél 
Bergenia crassifolia vaskoslevelű bőrlevél 
Coreopsis grandiflora nagyfészkű szépecske, menyecskeszem 
Delphinium x cultorum évelő szarkaláb 
Dendranthema x grandiflorum kerti krizantém 
Erigeron speciosus pompás küllőrojt 
Hemerocallis fulva lángszínű sásliliom 
Hemerocallis hibridek hibrid sásliliom 
Hemerocallis lilio-asphodelus sárga sásliliom 
Helleborus orientalis keleti hunyor 
Iris germanica kerti nőszirom 
Kniphofia uvaria fürtös fáklyaliliom 
Leucanthemum Superbum-csoport pompás margitvirág, kerti margaréta 
Lupinus polyphyllus erdei csillagfürt 
Lychnis chalcedonica égő szerelem 
Paeonia lactiflora illatos peónia 
Paeonia officinalis kerti bazsarózsa 
Papaver orientale keleti mák, évelő mák 
Phlox paniculata bugás, évelő lángvirág 
Platycodon grandiflorus léggömbvirág 
Rudbeckia fulgida var. speciosa szépséges kúpvirág 

 

Szárazságtűrő évelő dísznövények 

Latin név Magyar név 
Arabis alpina ssp.caucasica kaukázusi ikravirág 
Alyssum saxatile (Aurinia saxatilis) sziklai ternye 
Cerastium tomentosum- molyhos madárhúr molyhos madárhúr 
Dianthus plumarius tollas szegfű 
Festuca pallens (F. glauca) deres csenkesz 
Gaillardia aristata évelő kokárdavirág 
Geranium sanguineum piros gólyaorr 
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Goniolimon (Limonium) tataricum évelő sóvirág 
Gypsophila paniculata évelő fátyolvirág 
Iberis sempervirens örökzöld tatárvirág 
Iris pumila törpe nőszirom 
Lavandula angustifolia orvosi levendula 
Oenothera macrocarpa-  Missouri ligetszépe 
Phlox subulata árlevelű lángvirág 
Pulsatilla vulgaris ssp grandis leánykökörcsin 
Sedum acre csípős varjúháj 
Sedum album fehér varjúháj 
Sedum reflexum kövi varjúháj 
Sedum spectabile pompás varjúháj 
Sedum spurium kaukázusi varjúháj 
Sempervivum tectorum házi kövirózsa 
Stachis byzantina gyapjas tisztesfű 
Veronica incana veronika 

 

 

Árnyéki évelő dísznövények 

Latin név Magyar név 
Ajuga reptans indás infű 
Anemone japonica japán szellőrózsa 
Astilbe x arendsii kerti tollbuga 
Brunnera macrophylla kaukázusi nefelejcs 
Campanula carpatica kárpáti harangvirág 
Convallaria majalis májusi gyöngyvirág 
Dicentra spectabilis nagy szívvirág 
Dryopteris filix-mas erdei pajzsika 
Galeobdolon luteum erdei sárga árvacsalán 
Heuchera sanguinea vérvörös tűzeső 
Hosta lancifolia lándzsáslevelű árnyékliliom 
Hosta plantaginae utifűlevelű árnyékliliom 
Primula elatior sudár kankalin 
Primula vulgaris szártalan kankalin 
Vinca major nagy meténg 
Vinca minor kis meténg, télizöld meténg 
Viola odorata illatos ibolya 
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Vízigényes évelő dísznövények 

Latin név Magyar név 
Caltha palustris mocsári gólyahír 
Eichhornia crassipes közönséges vízijácint 
Hibiscus moscheatus mocsári hibiszkusz 
Iris pseudacorus mocsári nőszirom 
Iris sibirica szibériai nőszirom 
Nuphar lutea sárga vízitök 
Nymphaea alba fehér tündérrózsa 
Pistia stratoides kagylótutaj 
Typha sp. gyékény 

 

Fagyérzékeny évelő dísznövények 

Latin név Magyar név 
Canna x generalis kerti kanna, virágnád 
Dahlia x hortensis kerti dália 
L. candidum Gladiolus x gandavensis kerti kardvirág 
Hippeastrum x hybridum- amarillis,  lovagcsillag 

 

Hagymás és gumós évelő dísznövények 

Latin név Magyar név 
Allium ursinum havasi hagyma 
Colchicum autumnale őszi kikerics 
Crocus vernus tavaszi sáfrány 
Crocus sativus valódi sáfrány 
Eranthis hiemalis kikeletnyitó téltemető 
Fritillaria imperialis császárkorona 
Galanthus elwesii kisázsiai hóvirág 
Galanthus nivalis kikeleti hóvirág 
Hyacinthus orientalis kerti jácint 
Iris reticulata recéshagymájú nőszirom 
Leucojum vernum- - tavaszi tőzike 
Lilium sp.- L. lancifolium- L.regale- fehér liliom, tigrisliliom, királyliliom 
Muscari armeniacum örmény gyöngyike 
Narcissus x incomparabilis pompás nárcisz 
Narcissus poeticus fehér nárcisz 
Narcissus pseudonarcissus csupros nárcisz 
Tulipa hybrida kerti tulipán 
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Növényházi cserepes levéldísznövények 

Latin név Magyar név 
Aglaonema commutatum változó rákvirág 
Aglaonema modestum rákvirág 
Araucaria heterophylla Norfolkszigeteki araukária, szobafenyő 
Begonia rex-cultorum királybegónia 
Codiaeum variegatum csodacserje, kroton 
Cordyline terminalis színeslevelű bunkóliliom 
Cyperus albostriatus törpe palka 
Cyperus alternifolius vízipálma 
Dieffenbachia maculata foltos buzogányvirág 
Dracaena deremensis sávos sárkányfa 
Dracaena fragrans illatos sárkányfa 
Dracaena marginata tarka sárkányfa 
X Fatshedera lizei borostyánarália 
Fatsia japonica szoba-arália 
Ficus benjamina csüngőágú fikusz 
Ficus elastica szobafikusz 
Ficus lyrata lantlevelű fikusz 
Monstera deliciosa könnyezőpálma, filodendron 
Nolina recurvata elefántláb 
Pandanus veitchii illatos csavarpálma 
Peperomia caperata ráncos törpebors 
Peperomia obtusifolia tompalevelű törpebors 
Pilae cadierei ezüstpilea, üvegcsalán 
Sansevieria trifasciata anyósnyelv, tigrislevél 
Schefflera actinophylla Brassai sugárarália 
Schefflera arboricola sugárarália 
Yucca elephantipes-  óriási pálmaliliom 

 
Ámpolnanövények 

Latin név Magyar név 
Chlorophytum comosum csokrosinda, zöldike 
Cissus antarctica kenguruszőlő 
Cissus rhombifolia hármaslevelű kúszóka 
Epipremnum aureum aranyos szobafutóka 
Ficus pumila ámpolnafikusz 
Hedera canariensis kanári-borostyán 
Hedera helix borostyán 
Peperomia serpens kígyózó törpebors 
Philodendron scandens futófilodendron 
Syngonium podophyllum nyíllevél 
Tradescantia albiflora közönséges pletyka 
Tradescantia zebrina tarka pletyka 



 

  
 

Agrár Vizsgaközpont 
A NAH által NAH-12-0012/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet) 

7100 Szekszárd Palánki út 41.  
e-mail: info@agrarvk.hu; honlap: www.agrarvizsgakozpont.hu 

 
Páfrányok 

Latin név Magyar név 
Adiantum tenerum finomlombú vénuszfodorka 
Asplenium nidus madárfészekpáfrány 
Cyrtomium falcatum sarlós babérpáfrány 
Nephrolepis cordifolia halcsontú páfrány, lépcsős szobapáfrány 
Nephrolepis exaltata szeldelt levelű szobapáfrány 
Platycerium bifurcatum szarvasagancspáfrány 
Pteris cretica krétai szárnyaspáfrány 

 
Pálmák 

Latin név Magyar név 
Chamaedorea elegans mexikói hegyipálma 
Chamaerops humilis törpe lószőrpálma 
Howea forsteriana kenciapálma 
Phoenix canariensis kanári-főnixpálma 
Trachicarpus fortunei kínai kenderpálma 

 
Broméliák 

Latin név Magyar név 
Aechmea fasciata csíkolt lándzsarózsa 
Ananas comosus ananász 
Billbergia decora díszes billbergia 
Cryptanthus acaulis csíkos levélcsillag 
Vriesea splendens sötétsávos vrizea 

 
Kaktuszok, pozsgások 

Latin név Magyar név 
Agave americana amerikai agavé 
Aloe arborescens fás aloé 
Mamillaria sp. szemölcskaktusz fajok 
Opuntia sp. medvetalpkaktusz, fügekaktusz fajok 

 
Cserepes virágos dísznövények 

Latin név Magyar név 
Anthurium x hortulanum kis flamingóvirág 
Begonia x hiemalis téli begónia 
Begonia x tuberhybrida gumós begónia 
Calceolaria herbeohybrida tarka papucsvirág 
Clivia miniata klívia, pompás kafferliliom 
Cyclamen persicum perzsa, szobai ciklámen 
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Euphorbia pulcherrima mikulásvirág 
Fuchsia x hybrida fukszia 
Hibiscus rosa-sinensis kínai hibiszkusz 
Hippeastrum hybridum amarillisz, lovagcsillag 
Hydrangea macrophylla kerti hortenzia 
Impatiens új-guineai nebáncsvirág 
Kalanchoë blossfeldiana korallvirág 
Nerium oleander leander 
Pelargonium grandiflorum angol muskátli 
Pelargonium x hortorum álló muskátli 
Pelargonium peltatum futó muskátli 
Pericallis cruenta cinerária 
Primula x polyantha sokvirágú kankalin 
Ranunculus hibridek boglárka 
Rhododendron hibridek azálea 
Saintpaulia ionantha afrikai ibolya, fokföldi- ibolya 
Schlumbergera truncata karácsonyi kaktusz 
Sinningia speciosa gloxinia, csuporka 
Spathyphyllum wallisii vitorlavirág 

 
 
„Új” dísznövények 

Latin név Magyar név 
Pentas lanceolata egyiptomi csillagcsokor 
Sanvitalia procumbens heverő tömpevirág 
Bacopa monnieri  bacopa 
Pelargonium crispum citromillatú muskátli 
Gaura lindheimeri évelő díszgyertya 
Ipomoea batatas díszbatáta 
Bidens ferulifolia balkon aranya 
Cuphea hyssopifolia cuppánka, japánmirtusz 
Plectranthus ciliatus  Nico, szúnyogűző illatos kakassarkantyú 
Felicia amelloides Fokföldi kék margit 
Aptenia cordifolia ‘Variegata’ tarka jegecske, szívlevelű kristályvirág 
Zamioculcas zamiifolia agglegénypálma 
Calocephalus brownii párnacserje 
Ornithogalum dubium sárma 
Osteospermum margarita-  cseppecske 
Scaevola aemula  legyezővirág 
Dichondra argentea ezüstös pázsitszulák 
Lewisia cotyledon dohánygyökér 

 


