Sásliliom /Hemerocallis/ fajtáink
A sásliliomok nyáron virágzó évelők. Különböző színekben pompázó liliomszerű virágai egy
napig nyílnak. Kardszerű, rozettába rendeződött levelei örökzöldek, félörökzöldek vagy télen
visszahúzódók. Gyökérzetük húsos, koloncos. Sarjadzással gyarapodnak. Az idősebb tövek
20-30 sarjból is állhatnak, így ugyanennyi szárat képesek nevelni, száranként 10-30
virágbimbóval. Ez a virágmennyiség 3-5 hét virágzási idő alatt fejlődik ki, ami a nyári
holtszezonban üdítő látványt nyújt.
A nemzetség latin elnevezése, Hemerocallis, görög eredetű. Hemera görögül egy-napot,
kallos pedig szépséget jelent, azaz szépség egy napig. Erre utal angolszász és német
elnevezésük is, daylily ill. Taglilie. Magyar elnevezésük liliomokkal kapcsolatos
rokonságukra és sásszerű lombozatukra utal.
A modern kertészeti változatok kitartó nemesítő munka eredményeként jöttek létre. Magunk
is foglalkozhatunk új hibridek előállításával. Amikor erre vállalkozunk, tudnunk kell, hogy
vannak diploid és tetraploid, azaz kétszeres és négyszeres kromoszómaszámú fajták. Arra kell
ügyelnünk a megporzásnál, a hibridizációnál, hogy diploid fajtát csak diploiddal, tetraploidot
pedig csak tetraploiddal lehet az eredményes magfogás reményében összeporozni. A
magvakat elvetve a magoncok 2-3 év múlva virágozni fognak és eldönthetjük, hogy munkánk
milyen eredménnyel járt.
A fajtákat virágaik mérete, formája, színe, virágzási idejük, valamint magasságuk és
lombozatuk tartóssága alapján csoportosítjuk. A tetraploid fajták robusztusabbak és élénkebb
színű virágokkal rendelkeznek.
A sásliliomok nem kényesek, de ahhoz, hogy örömünket leljük, bennük néhány dolgot
figyelembe kell vennünk.
Fényigényesek, de félárnyékos helyen is megfelelően díszlenek. Szeretik az üde környezetet,
túl száraz helyekre nem valók. Nyári hőségnapokon öntözzük meg őket. Tápanyagokkal
ellátott, középkötött, semleges vagy enyhén savanyú talajt igényelnek. A talaj komposzttal,
tőzeggel történő feljavítását igencsak meghálálják, mulccsal vagy kéreggel való takarása
ajánlatos.
Nyárvégi vagy koratavaszi tőosztással szaporítjuk őket. Legjobbak a két- és háromsarjas
részek. Ezek, ha megfelelő fejlettségűek voltak, már az ültetést követő tenyészidőszakban
virágozni fognak. Az idősebb példányokat is célszerű időszakonként szétszedni, átültetni.
Ültetéskor ügyeljünk arra, hogy a levélrozetta és a gyökérzet találkozása, a talaj szintjével egy
síkban legyen. A sásliliom nem szereti, ha túl mélyre ültetik.
Betegségekkel szemben ellenállók. Néha a leveleket megtámadó rozsdagomba ill. a bimbókat
károsító tripszek jelenlétét észlelhetjük. Ezek ellen az általában használatos
növényvédőszerekkel védekezhetünk.

A sásliliomokat a fajtájuk jellegétől függően egyesével, kisebb csoportokba vagy ágyásokba
ültessük. A különleges virágúak magányosan, az alacsonyabbak szegélyben, a magasabbak
border-ágyásokban jól mutatnak. A sásliliomok jól kombinálhatók más hagymásokkal. A kéknefelejccsel és a Nigellával is kellemes kompozíciót alkotnak. Nagyobb foltok kialakításánál
keressük a virágzási időn kívüli egyhangúság feloldásának a lehetőségét.

Kertrészlet sásliliomokkal

1996 óta foglalkozom sásliliomokkal. Több-száz fajtát kipróbáltam. A messze földön
kitenyésztett fajtákkal az a gond, hogy nem minden estben tolerálják hazánk körülményeit.
Tapasztalataim szerint az utóbbi években a sásliliomok, de más növények esetében is igen
fontos szempont lett, hogy a légköri aszálynak és a tűző nap perzselésének is ellenálljanak.
Tevékenységem során messzemenően törekedtem arra, hogy adottságainkhoz jobban
alkalmazkodó, dekoratív fajtákat nemesítsek, amivel hazai kertésztársadalmunknak örömet
tudok szerezni.

Fajtajelölt kőedényben Árudánk bejárata mellett

Fajtáim közül a ’Piros óriás’ már korábban állami elismerésben részesült, tavaly pedig újabb
három fajtám a ’Bori’, a ’Nóri’ és a ’Zsófi’ nyerték el ezt a megtisztelő címet.
A fajtáim rövid leírása:

’Piros óriás’ (Barabits E.2010.)
80-90 cm magas, télen visszahúzódó, virág 20-30cm nagyságú, középszezonban virágzó,
pókszabású /spidery/, kárminpiros színű, sárga torokkal, 15-20 bimbót nevel egy jól fejlett
száron, tetraploid. Robusztus, különleges látványt nyújtó fajta. Készlet: 5 és 7,5 literes
konténerben.

’Piros Óriás’ pókszabású virága

’Piros Óriás’

’Bori’ (Barabits E. 2010.)
60 cm magas, télen visszahúzódó, virág 15 cm átmérőjű, korai virágzású, háromszög alakú
/triangular/, narancssárga alapszínű, széles vörös torokkal. Lángnyelvszerű virágai messziről
vonzzák a tekintetet. Erőteljes fajta. Készlet: 5 literes konténerben, korlátozott mennyiségben.

’Bori’ virágzata

’Bori’ virágzásban

’Nóri’ (Barabits E. 2010.)
50 cm magas, félörökzöld, virág 16 cm-es, középkorai, körkörös formájú /fullformed/, fodros
szegéllyel, kanárisárga, kissé zöldes torokkal, tetraploid. Gyönyörű sárga virágai igen
mutatósak. Félárnyékba is ültethetjük. 5 literes konténerben, korlátozott mennyiségben.

’Nóri’ kanárisárga fodros szegélyű virága

’Nóri’ virágzata

’Zsófi’ (Barabits E. 2010.)
60 cm magas, visszahúzódó, virág 15-16 cm-es, igen korai, hosszan virágzó, körkörös
virágformájú, halvány citromsárga, halvány beige-színű középpel, vékony ezüstös fodorral,
tetraploid. Az egyik legkorábbi fajta, folyamatosan, nagy tömegben ontja virágait.5 és 7,5
literes konténerben.

’Zsófi’ virága

’Zsófi’ virágzata

A sásliliomfajtáinkat árudánkban forgalmazzuk.

’Piros Óriás’ a nemesítővel és az üzletvezetővel árudánkban

Fajtáink Árudánk bemutatókertjében kiültetve megtekinthetők!

Jó kertészkedést kívánunk!

