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BEMUTATJUK 

Napimádó virágszőnyeg
DÉL-AFRIKA HEGYEIBŐL ÉS SIVATAGAIBÓL SZÁRMAZIK A KRISTÁLYVIRÁG, AMIT KÖRÜLBELÜL 30 
ÉVE VEZETTEK BE A DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZETBE MINT FAGYTŰRŐ, GAZDAGON VIRÁGZÓ, POZSGÁS 
NÖVÉNYT. A KRISTÁLYVIRÁGOKAT TÖBBFÉLEKÉPPEN LEHET FELHASZNÁLNI, A TERÜLET ADOTT-
SÁGAITÓL FÜGGŐEN.

Sivatagi növényként nem csoda, hogy elviseli a 
fagyokat, de a nyugalmi időszakban nem tűri a 

nedvességet, a gyökerei könnyen kirothadnak. Tel-
jes napsütésben fejlődik és virágzik a legszebben, 
évelőként viszont csak ott tarthatjuk, ahol a téli idő-
járás is kedvező a számára. Laza, gyorsan kiszáradó, 
homokos vagy köves talajba ültessük elsősorban, 
az agyagos talaj nem megfelelő a számára, éppen 
azért, mert sokáig megtartja a nedvességet. Nyári 
melegben rendszeres öntözésre van szüksége, de 
nyugodtan elmehetünk nyaralni, kibír néhány hetet 

víz nélkül. Ajánlott kaviccsal fölszórni a környékét, 
ami segít, hogy gyorsabban fölszáradjon a növény 
töve, az elterülő szárak ne érintkezzenek a nedves 
talajjal. Nálunk a téli hótakarótól is óvni kell, bár az 
utóbbi években elég kevés hó hullott hazánkban. 
Télire fátyolfóliával takarjuk le a töveket. Ősszel az ön-
tözés fokozatos csökkentésével ajánlott felkészíteni a 
télre, mert az aktív, növekedésben lévő, húsos levelek 
és szárak áldozatul eshetnek az első fagynak. Csak a 
nyugalomba vonult, kissé összetöppedt tövek viselik 
el a téli hideget.

Alacsony termetű, szétterülő növekedésű nö-
vény, virágai változatos színben pompáznak a fehér-

től a sárgán és krémszínűn át a rózsaszín különböző 
árnyalatáig és a sötétliláig. Nem ritkák a világos tor-
kú, többszínű virágok sem. Kora nyártól őszig folya-
matosan ontja virágait. 

Ahol a téli nedvesség miatt elpusztul, egynyá-
riként tarthatjuk, de kötött talajú területeken szik-
lakertbe, vagy a kövezett kerti utak, kiülők, teraszok 
réseibe ültethetünk egy-egy tövet, mert gyors növe-
kedésre képes, akár 60 cm átmérőjű, 5-15 cm magas 
párnát alkot. Még egyszerűbb edényes növényként 
tartani, akkor kellően laza talajkeveréket készíthe-
tünk a számára, és télen száraz, hűvös, világos helyen 
teleltethetjük. Magról és dugványozással is könnyen 
szaporítható.

A Delosperma nemzetségbe közel 170 faj tartozik, 
több hasonló igényű és megjelenésű. Legismertebb 
az elsőként termesztésbe vont Delosperma cooperi, a 
bíborvörös kristályvirág.  A D. nubigenum virágai sár-
gák, a D. congestum virágai fehéresek. Vaskos levelek 
és fehér, rózsaszín vagy krémszínű virágok jellemzik 
a D. patersoniae-t. Rózsaszín virágú és szőrös levelű a 
D. stenandrum. Nevéhez méltón gazdagon virágzik a 
D. floribundum. 
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