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NÉHÁNY PÉLDA

Az egész nyáron át virágzó virágmagkeverékek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Virágos 
rét magkeverékekkel könnyen kiválthatjuk a sok gondozást igénylő füves területeket. Útmenti szegély-
növényként tökéletes alternatívát jelentenek a  sóra érzékeny évelőkkel, talajtakarókkal szemben, ezen 
kívül jól használható átmeneti megoldás építési munkálatok befejezése után az őszi ültetési időszak 
kezdetéig.  A keverékek fajtaválasztékának sokrétűsége számos lehetőséget nyújt a virágos területek 
színvilágának és magasságának megtervezésekor.  Magvetést követően kevés gondozást igényelnek, 
ezért fenntartásuk jóval gazdaságosabb mint a füves területeké.
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VIRÁGOS RÉT – LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK

 KEVERÉK MEGNEVEZÉSE TALAJIGÉNY/FÉNYIGÉNY
VETŐMAG 

IGÉNY
g/m2

CSÍRÁZÁS MAGVETÉS IDEJE  VIRÁGZÁS
MA-

GASSÁG 
cm

CIKKSZÁM

 Alacsony illatos virágok  minden normál talajtípus 3–5 10–14 nap
 15–20°C április – május június - szeptember

egynyári  kb. 40  230112

 Virágkerítés magas humusz- és tápanyag tartalmú, jó 
vízáteresztő képességű talajok 3 10–18 nap

 15–20°C április – június június - szeptember
egynyári  30–80  230116

Szárazságtűrő 
magkeverék

jó vízáteresztő képességű talajok és napos 
fekvés  1–3 10–15 nap

 12–20°C április – június június közepétől
egynyári  kb. 60  230122

Nyári virágvarázs minden normál talajtípus 3–5 8–14 nap
 18–20°C április – május június – október  

egynyári  60–80  230125

Nyári virágvarázs piros minden normál talajtípus  1–3 8–14 nap
 18–20°C április – május június – október

egynyári  kb.  120  230166

Nyári virágvarázs rózsaszín minden normál talajtípus 1–3 8–14 nap
 18–20°C április – május június – október 

egynyári  kb.  120  230127

Nyári virágvarázs kék minden normál talajtípus  1–3 8–14 nap
 18–20°C április – május június – október  

egynyári  kb.  120  230129

Nyári virágvarázs  
narancssárga minden normál talajtípus 1–3 8–14 nap

 18–20°C április – május június – október  
egynyári  kb.  120  230131

Nyári virágvarázs sárga minden normál talajtípus  1–3 8–14 nap
 18–20°C április – május június – október  

egynyári  kb.  120  230133

Nyári virágvarázs fehér minden normál talajtípus 1–3 8–14 nap
 18–20°C április – május június – október 

egynyári  kb.  120  230135

Illatos virágok minden normál talajtípus, 
és napos fekvés  3–5 10–20 nap

 15–18°C április – június június – szeptember
egynyári  30–80  230140

Árnyéktűrő magkeverék minden kerti talajtípus,
árnyékos, félárnyékos fekvés 1–3 8–28 nap

 2–15°C március – június márciustól a fagyokig
egynyári és évelő  20–120  230150

Talajjavító magkeverék minden kerti talajtípus  2 7–10 nap
 18°C április – június

vetéstől számított
6 hét múlva
egynyári

 kb. 100  230160

Amerikai virágkeverék minden normál talajtípus 3–5 7–14 nap
 15–18°C április – május június – október

egynyári  80–120  230195

Hasznos rovarok kertje  napos és félárnyékos fekvés  3–5 10–21 nap
 10–20°C április – június június – október

egynyári  60–120  230225

TEMPO virágmagkeverék humuszos, jó vízáteresztő képességű talaj,
száraz területekre is megfelelő 3–5 7–14 nap

 15–18°C
április  

– július közepe
július – november

egynyári  50–60  808195

Karneváli kavalkád magas humusz- és tápanyag tartalmú, jó 
vízáteresztő képességű talajok   5 10–15 nap

 15–20°C  április – június június - szeptember
egynyári  50–70  808324

Meleg színű virágtónusok humuszos, jó vízáteresztő képességű talaj,
száraz területekre is megfelelő 3–5 10–15 nap

 15–20°C  április – június június - szeptember
egynyári  50–60  808157

Múlt korok színei jó vízáteresztő képességű, humuszos talaj  3–6 7–14 nap
 15–20°C április – június június - szeptember

egynyári  40–50  808294

 Romantikus virágágyás minden normál talajtípus,
napos fekvés 3–5 7–14 nap

 15–18°C április – május június – október
egynyári  40–60  230110

Kontrasztos virágkeverék humuszos, jó vízáteresztő képességű talaj,
száraz területekre is megfelelő  2–4 7–14 nap

 15–20°C április – június június – október
egynyári  20–30  808102

Vidéki virághullám humuszos, jó vízáteresztő képességű talaj,
száraz területekre is megfelelő 4–8 8–10 nap

 15–20°C április – május június – október
egynyári  100–150  808256

Rovarparadicsom magas humusz- és tápanyag tartalmú, jó 
vízáteresztő képességű talajok   6–10 10–15 nap

 15–20°C április – június 1. év június – szeptember,
2. év április – június  50–80  808355

 Vadvirág keverék laza szerkezetű talaj, 
napos és félárnyékos fekvés 1–2 7–14 nap

 15–18°C április – május június – október  
évelő  60–100  622708

"Last Minute" virágkeverék magas humusz- és tápanyag tartalmú, jó 
vízáteresztő képességű talajok   3–5 10–15 nap

 12–20°C
április  

– július közepe
június – október 

egynyári  kb. 60  230114



 

Cégünk a legkülönbözőbb felhasználási területekre  
alkalmas fűmagkeverékeket kínálja. Bármilyen táj- és  
kertépítészeti projekthez készítünk speciális, az adott 
célnak leginkább megfelelő vetőmag keveréket. A meg-
felelően megválasztott Kiepenkerl keverékekkel mindig 
gyönyörű gyepet varázsolhat.     

 A legkiválóbb minőségű vetőmagok
• aprószemű  • kiváló csírázóképesség • négyzetméterre vetít-
ve alacsonyabb vetőmag szükséglet • kevesebb mennyiség 

Virághagymáink Hollandiából, az Amszterdam közelében talál-
ható legnagyobb virághagyma termesztő területről származnak. 
A hollandiai részlegünkben előkészített hagymákat közvetlenül 
a kertészeti termesztéssel és tájépítéssel foglalkozó, professzio-
nális partnereinkhez szállítjuk. 

A Kiepenkerl fűmagkeverékek kiadósságát a gyorsan és nagy biztonsággal csírázó, 
apró méretű fűmagok alkalmazása teszi lehetővé. A vetőmagok grammonkénti 
darabszámának nagy mennyisége jelentősen csökkenti a négyzetméterre levetített 
vetőmag igényt. A Kiepenkerl fűmagkeverék ár-érték arányban a legjobb választás. 
 

VIRÁGHAGYMÁK

Termékkínálatunk: Fumagok • Virágmagkeverékek • Virághagymák
,,

www.nebelung.de

Bruno Nebelung GmbH,  Freckenhorster Straße 32, 48351 Everswinkel, Németország;  
Kereskedelmi képviselő  Somogyi-Kovács Szilvia tel.: +36 30 792 6192; kovacs@nebelung.de

 K
ie

pe
nk

er
l f

űm
ag

ke
ve

ré
k

Vetőmag szükséglet 1m2 -re
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