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BEVEZETÉS
A növényvilág az ember életébe nemcsak hasznos* 

sága révén kapcsolódik be, hanem az ember lelki életé* 
nek is részese. Az ősember, amint azt elképzeljük, a 
növényvilággal még teljes életközösségben élt, ez szol* 
gáltatta élelmének, ruházatának, lakásának anyagát, ez 
adta gyógyszerét és fegyverét, de viszont díszét is. 
Az ősember díszítette önmagát és lakóhelyét, istenei* 
nek és bálványainak oltárát, kedveseinek sírját.

Amikor a művelődés fejlődésével a községi és városi 
élet kialakult, a term észettől elszakadt ember magával 
hozta lakásába a term észet foszlányait. Nemcsak házi 
állatokat hozott el magával, hanem fákat ü ltetett udva* 
rába, kerttel vette körül lakóházát és ott, ahol a zöld 
nyarat felváltja a fehér tél, beviszi szobájába életének 
földi társait, az erdő csicsergő m adarait és a kert tarka 
virágait.

A mi éghajlatunk embere az esztendőnek majdnem 
a felén keresztül nélkülözi a növényzet pom páját a 
természetben, érthető, hogy lelki szükségletét laká* 
sának keretében óhajtja kielégíteni. Tájképeket, csend* 
életeket függeszt falára, amelyen a művész megrögzíti 
a tavasz virágnyílását, az erdő varázsát, a rét pompáját, 
az ősz k>mbszíneit és gyümölcseit. E képek a szoba* 
fogságra ítélt városlakó ablakai, amelyeken át kitekint* 
hét a term észetbe. Azonban a legnagyobb művész alko* 
tása sem varázsolhatja elénk oly híven a mi élettár* 
sainkat, hogy ne vágyódnánk a maga valóságában a 
művész modellje után. Ennek a vágynak a titka az,
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hogy mi a növényben nemcsak annak szépségét sze* 
retjük, hanem szeretjük benne az életet, az élet váltó* 
zatos jelenségeit. Ugyanazt az életet, amelyet önma* 
gunkban szeretünk. A művészi kép bármily magas 
tökéletességű legyen is, csak pillanatfelvétel az élet 
valamely megnyilvánulásáról, de mozdulatlan, és hiány* 
zik belőle a változások folytonossága. Hasonlóképen 
nem felel meg hajlandóságunknak az úgynevezett ,,m ű* 
n ő v é n  y“, vagy „ c s i n á l t  v i r á g “ sem, amely nem* 
csak hogy igen messze esik a művész utánzásaitól, ha* 
nem még e mellett rendszerint ízléstelen is.

Ezek a szánalmas, sokszor igen bárgyú utánzatok, 
ha első pillanatra esetleg tetszetősek is, hamarosan 
unalmassá válnak; ridegekké, közömbösekké leszünk 
irántuk, sőt gyűlölettel távolítjuk el őket körünkből, 
m ert hiányzik belőlük az élet. Nem látjuk rajtuk  az 
élet üde, valódi színeit, az újonnan fakadó rügyekből 
kibontakozó új, fiatal levelek fejlődését, a bimbók ki* 
nyílását, a palánta növekedését, gyarapodását, a mi Ön* 
feláldozó gondozásunk, ápolásunk jutalm át, vagyis az 
élet számos és megkapó megnyilvánulását.

Igaz, sokkal kényelmesebb a műnövény megtűrése, 
ezt legfeljebb csak portalanítani kell időnként, ha lehet.

Az élő növény tartása feltételezi az állandó, odaadó 
gondozást, m ert különben gyönyörködtetés helyett, 
csak szánakozást vált ki belőlünk az elnyomorodott, 
sanyarúan tengődő „s z о b a d í s z“, a halálra kínzott 
beteg áldozat. M ondhatom, hogy a növénytartó csalá* 
dók asztalain, vagy ablakában gyakrabban látunk ilyen 
kínosan agonizáló, mint üdén mosolygó, virágzó szobai 
növényt. Valóban azt kell hinnünk, hogy, ha a szobai 
növények járni tudnának, az ablaknyitást felhasználnák 
arra, hogy levessék magukat az emeletről és Buda* 
pest utcái telve volnának az öngyilkos Araucariák és 
pálmák hulláival. De a szobai növények kínlódása itt a 
fővárosban nem is csodálatos. Nem egyszerű dolog



megteremteni és biztosítani azokat a feltételeket, ame< 
Iveket a növények megkívánnak. A fővárosi lakásokban 
oly ritkán adódik kedvező környezet a növényneve* 
lésre, hogy, ha igaznak kell tartanunk azt a mondást, mi* 
szerint csak az tartson növényeket, aki szereti őket, 
még igazabb az a nézet, amely szerint az, aki a fővárosi 
lakásokban nem tart növényeket, még jobban szereti 
őket..

Legelső és legfontosabb teendője mindenkinek, aki 
ki akarja elégíteni növénytartó vágyát, hogy megítélje 
azt, vájjon lakásában b i z t o s í t a n i  t u d j  a ? e  
m i n d a z o k a t  a f e l t é t e l e k e t ,  a m e l y e k  a 
n ö v é n y e k  m e g é l h e t é s é h e z  s z ü k s é g e s e k .  
Ha ezek a feltételek megvannak, vagy bizonyos áldó* 
zattal előterem thetők, úgy meg lehet kísérelni a nö* 
vénytartást. Egyskét kísérlet, próbálkozás, hamarosan 
beigazolja bárki előtt, hogy érdemesbe egyáltalában a 
növénytartással foglalkoznia, hogy növényei valóban 
díszt és szépséget, örömet és üdeséget adnak*e szobá* 
jának, vagy pedig beteg, satnya és ennélfogva szépsé* 
get, üdeséget egyáltalában nem képviselő, örömet nem, 
csak szánakozást okozó példányokkal tudja lakását 
megterhelni.

A szobai növények tartásának nagyjából három fel* 
tétele van: az első feltétel az, hogy ki legyenek elégítve 
a növény részéről megkívánt úgynevezett n ö v é n y i  
é l e t s z ü k s é g l e t e k ,  vagyis mindazok a tényezők, 
amelyek a megélhetéshez okvetlenül szükségesek. 
Amennyiben ezek az életszükségletek megvannak, meg* 
kívánja a növény a szobában azt is, hogy a szabad 
term észet külső hatásait irányító gondviselést felváltsa 
a szobában egy hasonló gondviselés, amely az ő élet* 
szükségleteit kellőképen irányítja. Ez az irányító s zó* 
b a i  g o n d v i s e l é s  rendszerint maga a j ó  h á z i »  
a s s z o n y  vagy h á z i k i s a s s z o n y ,  akinek növény* 
szeretete, állandó figyelme, gondozása, sokszor féltő



dédelgetése az a második feltétel, amelynek jelenléte 
vagy hiánya azonnal meglátszik a növényeken. A két* 
féle feltételnek, vagyis az életszükséglet kielégítésének 
és a gondozásnak kifogástalan jelenlétéhez azonban 
még egy harmadik igen fontos feltétel is csatlakozik, 
amely a legtöbbször hiányzik. Pedig ez a hiány a nö» 
vények könyörtelen elpusztulását okozza. Szükséges 
ugyanis bizonyos t e r j e d e l m ű  i s m e r e t  é s  tus 
d á s, mégpedig a gondozott növények különleges élet* 
módjának ismerete, a gondozás, ápolás, tenyésztés 
módszereinek tudása és gyakorlati elsajátítása, m ert 
enélkül a legodaadóbb szeretet is hiábavaló. .

Ahol ez az utóbbi feltétel hiányzik, ott rendszerint a 
helytelen kezelés m iatt mennek tönkre a növények, 
m ert tekintet nélkül azok igényeire, megszokott élet* 
módjára, az ezekben uralkodó nagy eltérésekre és kü= 
lönbségekre, egyformán kezelik őket. Pedig amint a 
következőkben látni fogjuk, megállapíthatók ugyan 
bizonyos á l t a l á n o s ,  m i n d e n  n ö v é n y r e  a b  
k a l m a z h a t ó  t é t e l e k ,  mégis nagy figyelemmel 
kell lennünk arra, hogy melyek az egyes növények к ü» 
l ö n l e g e s  i g é n y e i  az életszükségletek m értékére, 
mennyiségére és minőségére vonatkozólag.

Meg kell gondolnunk azt, hogy „ s z o b a i  . n ö» 
v é n y t “ a jó Isten nem terem tett. A szoba állandó 
növénylakói legfeljebb a baktériumok és penészek — 
de ezek a háziasszonynak nem barátai. Azok a növé
nyek pedig, amelyekben gyönyörködhetünk, vagy 
erdeiek, vagy mezeiek, vagy viziek, de semmiképen 
sem szobaiak. Az Araucaria excelsa (a „szobafenyő“!) 
a Norfolksszigetekről, a Ficus elastica Keleblndia ned» 
ves erdeiből, az Asparagus Sprengeri N yugabAfrikából, 
az Asparagus plumosus a Fokföldről, az Aspidistra  
elatior Japánból kelt vándorútjára, hogy a növény» 
asztal „ n e m z e t k ö z i “ entente cordiale»jában részt» 
vegyen, és visszavágyódjék oda, ahová való. Ezt a rab»



ságot és kényszerű tengődést könnyítsük meg nekik 
azzal, hogy legalább megközelítően elégítsük ki igé? 
nyeiket.

A szobai növények gondozásához szükséges ismére? 
teket legcélszerűbb a gyakorlat révén elsajátítani. 
Ennek a meggyorsítása céljából állítottuk össze no? 
vényélettani szemmel nézve, a legszükségesebb tudni? 
valókat. A kertészeti vonatkozásokat az alábbi köny? 
vekből szedtük össze. Ezek között a legrészletesebb a 
H esdörffer kézikönyve, amely a legtöbb adatot szol? 
gáltatta. Aki az e g y e s  növényekre vonatkozólag rész? 
letes útm utatást óhajt, úgy azt HESDöRFFER?ében meg? 

} találja. A magyar könyvek csak röviden foglalkoznak 
az egyes szobai növényekkel, de ezekben is, különösen 
C sér er GvuLÁ?éban és K ardos ÁRPÁn?éban a legszük? 
ségesebb adatokat megtaláljuk. C zapáry B ertalan 
könyve inkább általános kertészeti növénytenyésztési 
könyv, amely a szobai növényekkel csak kevéssé fog? 
lalkozhatik. A felhasznált könyvek a következők:

Ballenegger Robert: A termőföld. Budapest, 1921, 191 old.
Barfuss S.: Anleitung zur richtigen Blumenpflege im Zim? 

mer. Berlin, Vobach et Co. 1906. 138 old.
Cserer Gyula: A szobanövények ápolása. Budapest, Pátria, 

1923, 68 old.
Czapáry Albert: Szobai edényes?növénytcnyésztés. Budapest, 

Pallas, 1890, 208 old.
Czapáry Bertalan: Virágtenyésztés. Budapest, Pátria, 1926, 

312 old.
Hesdörffer M.: Handbuch der praktischen Zimmergärtncrci. 

3. Aufl. Berlin, Parcy, 1924, 473 old.
Kardos Árpád: Szobakertészet. Budapest, Singer és Wolf? 

ner, 62 old. Kertészeti üzenetek az „Üj Idők“ c. folyóiratban.
Lucas, Fr.: Christ?Lucas Gartenbuch. 14. kiad. Stuttgart, 

1906, 483 old.
Molisch—Varga: Növényélettan, mint a kertészet elmélete. 

Budapest, Természettudományi Társulat 1926, 365 old.



Mágocsy=Dietz Sándor: A növények táplálkozása. Budapest, 
1909. Természettudományi Társulat, 716 old.

Vilmorin’s: Blumengärtnerei. 3. Aufl. 2 köt. Berlin, 1896.
I. 1264 old., II. köt. 100 színes tábla 400 képpel.

A képek nagy részét a budapesti Kir. M. Pázmány Péter 
Tudományegyetem növénykertjének növényeiről készítette 
Pénzes A ntal tanár úr, Mágocsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. 
tanár, növénykerti igazgató úr szíves engedelmével és Schneider 
József növénykerti felügyelő úr útmutatásaival, aki a felhasz
nált növényjegyzéket is szíves volt rendelkezésemre bocsátani.

A szukkulenták képeinek nagyrésze De Laet-íőI (Contich, 
Belgium) származik, néhányat Madócs József alkertész úr fény
képezett a budapesti egyetemi növénykertben.

Mivel a kaktuszok és pozsgás növények (szukkulen* 
ták) szobai kultiválása igen hálás és éppen most a legs , 
divatosabb, az ezekre vonatkozó tudnivalókat e füzet 
végén, Maros Imre úr tollából, külön fejezetben 
közöljük.

1. Az élet jelenségek. A növények gondozójának 
mindenekelőtt azzal kell tisztába jönnie, hogy növény* 
asztalának lakói tulajdonképen miképen is „élnek“? 
A mindennapi tapasztalat kialakít bizonyos fogalmakat 
az életről, különösen akkor, ha összehasonlítás történik 
az élő és a holt, a még „ é l e t b e n  l é v ő “ és már 
„n é r n é l  ő“ szervezetek (növények, állatok, emberek) 
között. Ami a holtat megkülönbözteti az élőtől, az az 
élet megnyilvánulásainak teljes hiánya. Az élet meg* 
nyilvánulásai, az é l e t j e l e n s é g e k  legegyszerűbben 
önmagunkon állapíthatók meg. A lapjában veve ugyan* 
ezek az életjelenségek állapíthatók meg a növényeken 
is, legfeljebb formai eltérésekkel. Az élet alapvető je* 
lenségei: a táplálkozás, növekedés, mozgás, érzékeny* 
ség, változékonyság és szaporodás.

1. A növény élő lény.
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2. A növény táplálkozik. A bennünket körülvevő 
anyagok közül kiválogatunk bizonyos anyagokat, 
ezeket testünkbe ju ttatjuk , ahol ezeket az anya* 
gokat belső szerveink átalakítják. Az átalakítások (á t* 
h a s o n í t á s ,  asszimiláció) révén keletkezett anyagok* 
ból pótlódik egyrészt testünk élő anyaga, másrészt az 
életműködéseinkhez szükséges energia anyaga. A fölös 
anyagok, melléktermények, kiürülnek testünkből. A táp* 
lálkozás lolyamatai, vagyis az anyagfelvétel, áthasoní* 
tás és kiürítés a növényeken is közvetlenül meg* 
figyelhető jelenség. A növény a talajból, gyökerei

> segítségével szívja fel a tápláló anyagokat a vízzel,
* továbbá leveleivel veszi fel a levegőből (anyagfelvétel). 

Ezek a felvett anyagok mind ásványi (szervetlen) anya* 
gok, amelyek a vízben oldódnak. A növény teste azon* 
ban élő, szerves anyagokból van felépítve, tehát az 
ásványi anyagoknak a növény testében át kell alakul* 
niok szerves anyagokká, a növény testanyagaivá (át* 
hasonítás). Az áthasonítás közvetett szemlélettel nem 
látható folyamat, de a felvett anyagok és a tcstanyagok 
kémiai összehasonlításából önként következik. Hasonló* 
képen bizonyítható a kiürítés is, a fölös melléktcrmé* 
nyek kiválasztása. Ezeket az anyagokat részben teste 
belsejében rekeszti el a növény, részben valóban ki* 
üríti folyadék vagy gáz alakjában, vagy az elöregedett 
szervek levetésekor (héjkéregdeválás, lombhullás).

3. A növény növekedik. A jó táplálkozás eredménye 
nemcsak a test eredeti állapotának a fenntartása, ha* 
nem a test súlybeli gyarapodása, sőt növekedése, fej* 
lődése is. A n ö v e k e d é s  a növényen is közvetlenül 
megfigyelhető, amikor a szár, vagy a levél nagyobbá 
lesz, ’de megfigyelhető új szervek keletkezése is, ami*' 
kor pl. a rügyből új hajtás keletkezik, a palántából 
lassanként nagyterm etű növény f e j l ő d i k .

4. A növény mozog. Az életről szerzett fogalmunk a 
mozgásjelenséget is az élőlény elm aradhatatlan meg*

?



nyilvánulásainak tartja . Az élő ember, élő állat saját 
erejéből mozog, a halott éppoly mozdulatlan, mint az 
ásvány. A növények mozgását bajosabb megfigyelni, 
különösen, ha eltekintünk az apró, csak mikroszkóp* 
pal látható kis növénykéktől. M indjárt beláthatjuk 
azonban, hogy a növény is mozog, ha a m o z g á s t  
nem tartjuk  teljesen egyértelműnek a h e l y v á l t o z *  
t a t á s s a l .  A meggyökeresedett növény valóban nem 
képes helyét változtatni. Erre nincs is szüksége, m ert 
táplálkozásának módja — az állattal ellentétben — éppen 
azt kívánja meg, hogy a talajhoz rögzítődjék. A rra 
mindenesetre képes azonban a növény, hogy egyes 
szerveinek a helyzetét változtassa. Erről minden szoba* 
növényünkön meggyőződhetünk, mert ezek legtöbbje 
levelét az ablak felé fordítja. Ha elfordítjuk a Begó* 
niát, a Dieffenbachiát, a Philodendront, ezek levelüket 
lassan bár, de ismét a fény felé fordítják. Ez a helyzet* 
változtatás is m o z g á s .  Egy kis jóakarattal még hely* 
változtatást is figyelhetünk meg, m ert hiszen a messze 
kúszó indák és tarackok az anyatőtől nagy távolságban 
hoznak létre új hajtásokat. Mozgás a rügyfakadás, a 
bimbónyílás is, mozgás a kapaszkodó növények csava* 
rodása is.

5. A növény érez. Az élet fogalmának teljességéhez 
még annak a megállapítása is hozzátartozik, hogy a nö* 
vény képes*e a környezet hatásait m e g é r e z n i .  A mi 
érzékszerveinkről jól tudjuk, hogy megérzik a fény*, 
a hang*, az íz*, a szagingereket, m ert látunk, hallunk, 
ízlelünk és szagolunk, bőrünkkel megérezzük a hőmér* 
séklet változásait is, tapintásunkkal az érintkezést is. 
Ezeket a külön*külön kifejlődött érzékszervünkhöz 
vagy bőrünkhöz kötött érzékeléseket látszólag hiába 
keressük a növényeken. Ennek ellenére sem tagadhat* 
juk azonban meg azt a növénytől, hogy bizonyos fokú 
érzékenysége van, mert, ha nem is lát, a fény jelen* 
létét vagy hiányát, sőt annak erősségét és irányát is
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megérzi, m ert hiszen éppen az előbb említettük, hogy 
leveleit a fény felé fordítja, vagyis a f é n y  h a t á s á r a  
m o z g á s s a l  f e l e l .  Az olyan hatásokat, amelyek a 
testen valamely ellenhatást ( r e a k c i ó t )  keltenek, 
i n g e r n e k  szoktuk nevezni. A növényélettannak 
egyik legszebb fejezete az, amelyik a n ö v é n y e k  
é r z é k e n y s é g é v e l  foglalkozik és amely pontos 
kísérletekkel megállapította, hogy a növény nemcsak 
a fény iránt érzékeny, hanem éppen úgy megérzi a hő
hatásokat, a hőmérséklet változásait, a nehézségi erő 
hatásait, az érintés hatásait, sőt a környezet kémiai 
összetételének hatásait is, amelyek a növényt növeke* 
désében befolyásolják. A m int a későbbiekben számos 
példában tapasztalni fogjuk, ezek a külső hatások nem* 
csak a növény táplálkozását és növekedésének mér* 
tékét befolyásolják előnyösen vagy hátrányosan, ha* 
nem irányt is szabnak növekedésének és mozgásának. 
A külső hatásokkal szemben a növény is éppúgy viseb 
kedik, mint a többi élő lény, az előnyös hatásokat ki? 
használni, a károsakat elkerülni igyekezik. A külső 
hatások bizonyos 'mennyisége (erőssége) előnyös a nö* 
vény életére. Ez a kedvező ( o p t i m á l i s )  mennyiség 
vagy minőség az, amelyben a növény jól érzi magát. 
Ennél kevesebb vagy több már fokozatosan kedvezőt* 
len, mindaddig, amíg a hatások mennyiségében bekö* 
vetkezik a m i n i m á l i s  (legkisebb), vagy m a x i m á *  
1 i s (legnagyobb) mérték, amelyben a növény megél. 
Bizonyos m értékben maga a növény is olyképen viseb 
kedik, hogy az optimálisnál kisebb mennyiségű hatá* 
sokat előnyös változásokkal igyekszik teljesen kihasz* 
nálni, vagy a nagyobb mértékű hatásokat elkerülni. 
A növekedés mértékével és irányával, alakváltoztatás* 
sál, helyzetváltoztatásokkal, belső szövettani megváltó* 
zásokkal végzi a növény ezeket az önszabályozó (r e* 
g u 1 a t i ó s) működéseket, amelyek nyilvánvalóan az 
érzékenység következményei. Az érzékenység mértéke



nemcsak növényfajonként, hanem sokszor egyénenként 
is eltérő, sőt életkor szerint is változó. Később még azt 
is fogjuk igazolni, hogy ugyanannak a külső hatásnak 
az egyes életfolyam atokra vonatkoztatva is más és más 
a kedvező mértéke. Az érzékenységgel szorosan össze; 
függ a növény változékonysága, ügyhogy ezt nem is 
szokták attól elválasztani, mint külön életjelenséget.

6. A növény változékony. A növény érzékeny; 
ségének a tanulmányozása, mivel ez a növény minden 
életműködésére irányadó, a legfontosabb azok részére, 
akik növénytartással foglalkoznak. A növény fentemlí; 
te tt önszabályozó képességére nem lehet magunkat tel; 
jesen rábíznunk, m ert ez term észetszerűen igen korlá; 
tolt és csak kis határok között mozog, csak kismértékű 
változásokra érvényes. Ennek segélyével képes ugyan 
a növény a környezet hatásainak megfelelő alakot öl* 
teni, vagyis m e g v á l t o z n i ,  de mindig azt kell 
figyelembe vennünk, hogy minden növény a külső hatá; 
soknak bizonyos összetételére van máris berendez; 
kedve, tehát ebben kell őt tartanunk, ha jólétét bizto; 
sítani akarjuk. A növénynek az ő életet biztosító cél; 
szerű megváltozását „ a l k a l m a z k o d á  s“;nak is szók; 
ták mondani. Vannak növények, amelyek nagy alkab 
mazkodó képességűek, de vannak olyanok is, amelyek 
már ősidőktől fogva csak bizonyos körülményekhez 
rögzítették alkalmazkodásukat. Ez az a l k a l m a z k o ;  
d о 11 s á g némely növényen oly magasfokú, annyira 
specializált, hogy azon változtatni nem tudunk. Min; 
denki tudja, hogy a kaktuszok  időszakosan szárazság; 
kedvelők, a Begóniák páratelt;meleg levegőt, nyirkos 
talajt szeretnek, a Cyperuszok vizes talajban, sőt víz; 
ben szeretik tartani gyökereiket, a Vallisneria csakis 
vízben alámerülten él meg.

7. A növény szaporodik. Az életjelenségek másik 
csoportja már nem az egyéni, testfenntartó  működésre 
vonatkozik, hanem az új egyének létrehozására, a s z a;
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p o r o d á s r a .  Köztudomású, hogy a növények ebben 
a tekintetben is egyezők a többi élő lényekkel, mert 
ők is képesek hozzájuk hasonló lényeket létrehozni. 
Mindenki tudja, hogy a virág1 bizonyos részéből keleti 
kező termés* (gyümölcs) magvakat re jt magában, a 
magban pedig benne van már a kis csíra (embrió), 
vagyis a „magzat“, amely a mag elvetése és csírázása 
után palántává serdül. A mag a növény ivaros életének 
eredménye, amely nagy mennyiségével biztosítja a 
szaporodást. Igen sok növény virág nélkül is képes 
azonban szaporodni, m ert megvan az a kiváló saját* 
sága, hogy egyes részei, mint indái, tarackjai, sarjai, le* 

} vágott ágai, sőt némelyiknek a levelei is képesek meg* 
gyökerezni és új egyénné fejlődni. Ugyanezt a célt 
szolgálják a gumók, hagymák és egyéb szaporító szer* 
vek, amelyek ivaros folyamat nélkül biztosítják fajuk 
fennmaradását.

A növények szaporodásmódjaival és ezek feltételei* 
vei is meg kell ismerkednie annak, aki behatóbban fog* 
lalkozik szobai növényeivel, vagyis nemcsak azok eltar* 
fásával törődik, hanem azokat tenyészteni is akarja.

8. A növény életfeltételei. Az eddig m ondottakból 
látszik, hogy a növény élő lény, m ert táplálkozik, nőve* 
kedik, mozog, érzékeny, változékony és szaporodik. 
A zt is tudjuk már, hogy teste fenntartásához való 
a n y a g o t  a környezetből szerzi be, amely tápláló* 
anyag életéhez nélkülözhetetlen feltétel. Éppen ilyen 
szükséglet azonban az életműködéshez szükséges 
e n e r g i a  is, amely szintén bizonyos anyagokban hal*

J A  v i r á g  a növénynek csak egyik része, amelyben az 
ivarszervek fejlődnek. Helytelen az egész növényt „virág“-nak 
nevezni ! A növény virágzik, amikor rajta virágok jelennek 
meg. Ha a most közkeletű pongyola beszéd szerint az egész 
növényt „virág“-nak nevezzük, a virágzást ügy kellene mon
danunk, hogy a virágon virág fejlődött.
Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb. 2
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mozódik fel a testben. A z-anyagok felvétele és feldob 
gozása, a növekedés, a fejlődés azonban csakis bizo* 
nyos külső hatásokra folyik le, amelyeket a növény 
megérez. Az anyagok és külső hatások, mint pld. a fény 
és a hőm érséklet kellő mértéke és mennyisége, a nö* 
vény életének feltételei, amelyek teljesítéséről okvet* 
lenül gondoskodni kell.

Ebben a gondoskodásban bennünket a növény tér* 
mészete kell, hogy irányítson. Minden növényünkről 
tudnunk kell, hogy milyen életviszonyok között él, 
Azonkívül tehát, hogy a szobában biztosítanunk kell 
minden növény részére azokat az általános életfeltéte* 
leket, amelyek az életet lehetővé teszik, vagyis táplál 
lékről, vízről, fényről és kellő hőmérsékletről kell gom 
doskodnunk, figyelembe kell vennünk az egyes növény* 
fajok speciális igényeit is. N e m  l e h e t  m i n d e n  
n ö v é n y t  e g y f o r m á n  k e z e l n ü n k .  Ez az a 
tétel, amely ellen a növénytartók a leggyakrabban 
vétenek. Ha nem ismerjük az egyes növényfajok ter« 
mészetes életm ódját, nem is tudjuk őket megfelelően 
gondozni.

2. A talaj.
9. A növény testének anyagai. A növényi testet fel* 

építő sejtek milliárdjainak élő anyaga, az ügynevezett 
p r o t o p l a z m a  igen bonyolult fehérjeszerü-vegyület, 
amelyhez különféle zsíranyagok és szénhidrátok (pld.: 
keményítő, cukor, cellulózé), valamint egyéb szerves 
vegyületek csatlakoznak. A mindennapi tapasztalás 
szerint azonban a növény, hacsak nem élősködő, nem 
ilyen szerves vegyületekből él, hanem a levegőből és a 
talaj (a „föld“) szervetlen anyagaiból. Hiába tartanánk 
növényeinket szerves vegyületek keverékében, azok 
abból megélni nem tudnának. Az állatot, em bert táp* 
lálhatjuk szerves anyagokkal, növényi és állati eredetű
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táplálékokkal, de a növényeket nem (a „húsevő nővé* 
nyék“ ritka kivételek). Meg kell tehát tudnunk, hogy 
milyen szervetlen vegyületekkel táplálhatjuk nővé* 
nyeinket. Bizonyára olyanokkal, amelyek mindazokat 
az e l e m e k e t  tartalm azzák, amelyekből a növény a 
szerves vegyületeket fel tudja építeni. Erre a megisme? 
résre a test kémiai elemzése vezetett.

10. A növényi test elemzése. Ha valamelyik élő nö? 
vényünket földjéből kiemeljük és gyökereiről letisztít? 
juk a földet, úgy egyszerű mérlegeléssel megállapít? 
hatjuk a súlyát. Ha ugyanazt a növényt néhány óra 
múlva ismét megmérjük, úgy tetemes súlycsökkenést 
^tapasztalhatunk rajta, különösen ha azt száraz levegőben 
tarto ttuk . A súlycsökkenéssel együtt a növény lanka? 
dását, hervadását is tapasztalhatjuk. Ezt a súlycsókke? 
nést mindaddig megfigyelhetjük, amíg növényünk tel? 
jesen szárazzá, törékennyé nem válik. Legtökéleteseb? 
ben fűthető szárítószekrényben száríthatjuk ki nővé? 
nyűnket, amikor a súlykülönbözetből m egállapíthatjuk 
az e l p á r o l g o t t  v í z  s ú l y á t .  Ha növényünk 
súlya frissen 180 g volt, szárazon 60 g?ot nyom ott, 
úgy 120 g vizet vesztett. Ebből a mérésből kitűnik, 
hogy a növények meglehetősen nagymennyiségű v i z e t  
tartalm aznak, tehát megélhetésükhöz aránylag s o k  
v í z r e  v a n  s z ü k s é g ü k .  A víz a növényben mint 
a tápláló anyagok hígító?, oldószere, mint a duzzadt, 
szilárd és rugalmas állapot előidézője szerepel, de rész? 
ben elemeire bontva, alkotórészei: a hidrogén és az 
oxigén az áthasonításkor a szerves anyagok felépítésé? 
ben is szerepelnek.

A növény vizének eltávozása után megmarad a test 
száraz anyaga. Am int a tűzre vetett fadarabról, vagy a 
m eggyujtott szivarról, papirosról jól tudjuk, ezek a 
növényi eredetű száraz testek elégnek. Nem égnek el 
azonban teljesen, hanem h a m u  marad vissza az elégés 
után. Az elégéskor a s z e r v e s  v e g y ü l e t e k  ele?

2*



mei, a szén, az oxigén, a hidrogén és a nitrogén távoz* 
tak el, és a hátram aradó hamuban vannak meg az ásvá* 
nyi anyagok elemei.

11. A hamu elemzése tudtunkra adja, hogy a növény 
testében majdnem minden elem megtalálható kisebb* 
nagyobb mennyiségben, amit csak ismerünk. N ekünk 
azonban azt kell tudnunk, hogy melyek azok az elemek, 
amelyek feltétlenül szükségesek a növény táplálására, 
vagyis amelyek nélkülözhetetlenek a növény életében. 
Ennek a megállapításához közelebb visz az összehason* 
lító elemzés, amikor a többszáz növény elemzését 
egybevetve m egtudhatjuk, hogy melyek azok az ele* 
mek, amelyek minden növény hamujában megvannak. 
Még pontosabb lesz azonban az eredm ény akkor, ha 
az általánosan elterjedt elemek alkalmas vegyüle* 
teit vízben feloldjuk és így tápláló oldatot készítünk. 
Sorozatos kísérletekkel állapította meg a növényélet* 
tani kutatás, hogy csak azok a növények fejlődnek és 
élnek meg, amelyek tápláló oldatában, desztillált vízben 
nitrogén, kálium, mész, magnézium, kén, foszfor és vas 
van megfelelő vegyületek alakjában feloldva. M indjárt 
feltünhetik, hogy ebből a sorozatból a szén hiányzik, 
pedig szénvegyület sok van a növényben. Később bizo* 
nyítani fogjuk, hogy a növény szénszükségletét a levegő 
szénsavából és nem a talajból nyeri.

12. A tápláló folyadék. K nop mezőgazdasági vegyész 
már régen összeállított egy táplálóoldat*receptet, ame* 
lyet még manapság is széliében használnak. Egy liter 
desztillált vízben kell oldani 1 g salétrom savas meszet, 
0'25 g kénsavas magnéziumot, 0'25 g savanyú foszfor* 
savas káliumot, néhány csepp vaskloridot. Ebben az 
oldatban a fent em lített elemek a szén kivételével mind 
bennfoglaltatnak. Még előnyösnek bizonyult 0‘12 g 
káliumklorid hozzáadása is. Ha valaki ebben az oldat* 
ban növényt akar nevelni, részletesebb útm utatást kap* 
hat M olisch könyvében.



tünetek jelentkeznek, sőt a növény hamarosan elpusztul, 
így a mésznélküli oldatban a növekedés egyszeriben 
abbamarad, a szár és a gyökér növekedő részei meg* 
barnulva elhalnak. Különben a növények mészigénye

■

Ha az előbbi táplálóoldatból valamelyik előírt vegyü* 
letet kihagyjuk, úgy a belcültetett palántán beteges

1. kép. A pohánka fejlődése tápláló 
oldatban. А В jelű üvegben teljes 
oldat, az A jelűben a kálium, a 6' 
jelűben a vas hiányzik. (Pfeffer 

után.)
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meglehetősen eltérő. Azok a szobanövények, amelyek 
láp? vagy hangaföldben élnek, nem tűrik a meszet 
(Orchideák, Calluna, Azalea, Erica). Ezeket nem szabad 
kemény vízzel öntözni sem, csak lágy, mészben szegény 
vízzel vagy esővízzel, mert különben nem növekednek, 
megbámulnák. A vas hiánya a növény sápadtságát 
(k 1 о r ó z i s) okozza, m ert vas nélkül nem alakul meg 
a zöld színanyag, a k l o r o f i l l .  A nitrogén, kén, a 
foszfor, a kálium és a magnézium kihagyása a tápláló^ 
oldatból szintén betegségre és pusztulásra vezet. (1. kép). 
A cserepes növényekhez használt földben rendszerint 
megvan minden szükséges táplálóanyag. Ha ezek már fék 
használtattak volna, legjobb a növényt átültetni új 
földbe. Ha azonban az átültetés nehézségekbe ütközik, 
a hiányzó tápanyagokat trágyázással lehet pótolni.

13. A talaj fizikai sajátságai. A talaj nem egyéb, 
mint a kőzetek szétnyílásából és az élőlények hulláinak 
szétbomlásából keletkező anyag. A tiszta, szerves anya* 
gokat nélkülöző kőzettörmelékből összetett talaj saját* 
ságai összefüggenek a törmelékszemek nagyságával és 
kémiai összetételével. A szemek nagysága szerint a 
2 mimnél nagyobb átm érőjűeket k a v i c s  nak nevez* 
ziik. A 2 mm és 0'02 mm közötti szemek a h o m o k *  
s z e m e k .  A durva homokszemek (2—0'2 mm) között 
a víz még könnyen szivárog, de a finom homokszemek 
(0’2—002 mm) között már csak lassan. A homok* 
szemeknél kisebb szemek a p o r s z e m e k  (kőliszt, 
0Ю2—0'002 mm), amelyek már oly aprók, hogy a nővé* 
nyék gyökerein fejlődő gyökérszőrök a porszemek közé 
behatolni már nem képesek. A 0'002 mimnél kisebb 
a g y a g s z e m e k  sűrű tömege között már a baktériu* 
mok sem mozognak szabadon, ezek a szemek már a 
vízben is hosszasan lebegve maradnak, míg az előbbiek 
hamarosan leülepednek. Amíg a h o m o k  vízáteresztő, 
az a g y a g  víznyelő és vízzel gyúrhatóvá lesz, szárazon 
megkeményedik.
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A talaj szemei nem tapadhatnak egymáshoz már 
alakjuknál fogva sem annyira, hogy közöttük legalább 
is igen apró üregek ne keletkeznének. A talajra öntött 
víz a talajon átszivárog, de útközben érintkezve a talaj* 
szemekkel, a szemek körül vékony vízhártya keletkezik, 
éppúgy, mint a gyökerek felületén. Ha a talajnak le* 
folyása van, a talajban csak az a víz marad vissza, 
amely a szemek és a gyökerek felületére hártyaként 
megtapadt. Ez az a víz, amelyet a növény táplálkozáséi 
ban felhasználhat. Minél apróbb szemekből van a talaj 
összetéve, annál nagyobb a talajszem ek felületének az 
összege, tehát annál több vizet képes magába rakták 

\ rozni, tárolni.
Tekintettel arra, hogy a cserép talajának megválasz* 

tásában nemcsak az a döntő szempont, hogy minél több 
v i z e t  tudjon magában felraktározni, hanem a gyöke* 
rek életéhez szükséges l e v e g ő  is jelen lehessen és a 
gyökerek a talajrészek közé tudjanak hatolni, nem a 
tiszta agyagot vagy port (kőlisztet), hanem a h o m o *  
k o t  választjuk talajul. A homokhoz azonban, ha az 
tiszta kvarchomok, egyéb, szintén aprószemü, de más 
anyagú táplálóanyagot keverünk (1. 15. §). A fölös víz 
lefolyását pedig olyképen biztosítjuk, hogy a cserép 
aljára kavics*drainaget teszünk (1. 56. §).

14- A talaj kémiai sajátságai- A talajban levő ásvá* 
nyok legnagyobb részben a kálium, nátrium, mész, alu* 
minium, vas és egyéb fémeknek kovasavas vegyületei, 
amelyek vízben oldódnak és elbomlanak, végeredmény* 
ben a talaj levegőjében levő szénsavval sókká és kolloid 
term észetű csapadékokká alakulnak. Ezek a csapadékok 
veszik körül a homokszemeket kéreg gyanánt, amely 
kéreg -megköti a sókat.

A talajban azonban nemcsak ásványi természetű 
anyagok vannak, hanem élőlényekből eredő anyagok is. 
tizek szétbomlásának eredménye a t e l e v é n y  nek 
nevezett barna, fekete porhanyós tömeg. A szétbomló



növényi részekből gázalakban eltávozott a szénsav, víz, 
ammónia és visszamaradnak azok az elemek, amelye* 
két már a 11. §*ban ham ualkotórészeknek neveztünk. 
A szétbomlás tehát ugyanazzal az eredménnyel járt, 
mint az elégetés, de lassabban történ t meg. Az ilyen 
teljes szétbomlás azonban csak akkor történhetik meg, 
ha kellő levegő van rendelkezésre. Levegő nélkül a szét* 
bomlás nem teljes, hanem a szerves anyagok nagyrésze 
a talajban marad. A szétbomláshoz a levegőn kívül 
kellő hőmérséklet és nedvesség is szükséges. Általában 
a szerves anyagok elégése a talajban gyors, ha kellő 
mennyiségű levegő és víz van benne, ha hőmérséklete 
magas és bizonyos mennyiségű tápsó is van jelen; ellem 
ben levegő nélkül, túlságosan sok és túlságosan kevés 
víz és tápsó jelenlétében, alacsony hőmérsékleten, lassú. 
Ezek a követelmények azoknak az apró, talajban élő 
baktériumoknak és gombáknak az életét biztosítják, 
amelyek a talajra került hullák szétbontását végzik.

A szétbomlás eredményeképen keletkező televényt 
(humuszt) szintén a talajban élő szervezetek keverik 
össze az ásványi részekkel, még pedig a sok rovarálca, 
hangya, féreg, sőt giliszta is.

A talaj baktériumainak legfontosabb szerepe az, hogy 
a humuszképzéskor a szerves anyagokból ammóniát 
vagy salétrom ot állítanak elő. Ezek a vegyületek bizto* 
sítják a növények nitrogénszükségletét. Ha a baktérim  
mok m unkáját megakasztjuk, a n i t r i f i k á l á s  meg* 
szűnik, sőt az em lített salétrom szabad gázalakú nitro* 
génné válva, felhasználhatatlan lesz, például a talaj le* 
hűlésekor, kiszáradásakor vagy túlságos víztartalom kor, 
a levegő hiányakor.

A talajban tehát, ha abban növényeket akarunk tér* 
meszteni, jelen kell lenniök a szükséges v í z b e n  
o l d h a t ó  á s v á n y i  e r e d e t ű  v e g у ü 1 e t e к n e к 
(kálium*, mész*, magnézium*, vas*, foszfor*, kénvegyüle* 
tek), a talajvázat alkotó, v í z b e n  o l d h a t a t l a n
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v e g y ü l e t e k  (kvarchomok) rögeinek, a t a l a j  é l ő  
s z e r v e z e t e i n e k ,  amelyek a növényi és állati 
hullákat szétbontani hivatottak.

A talajfajták közül a televényesek (komposzt, erdei, 
melegágyi) szétbomlásukkor meleget fejlesztenek, a 
gyökereket melegen tartják  és a vizet jól megkötik, 
tárolják, felbomolva főképen n itro g én  és foszfor* 
tartalm ú táplálékot adnak a növénynek. Az agyagos 
talajok főképen ásványi anyagokat, kálium* és mész* 
sókat tartalm aznak. A homok viszont lazává, könnyűvé 
teszi a talajt és annak levegősségét biztosítja, ami rész* 
ben a televényanyagok szétbomlásához, részben a gyö* 

\ kér lélekzéséhez szükséges. Em iatt kell a cserépföldet e 
háromféle talajnemből, a televényből, agyagból és 
homokból keverni.

15. A talajnemek rendszerint többféle term észetes 
és mesterséges talajfajtáknak okszerűen elkészített ke* 
verékei. Künn a term észetben is sokféle a föld, a sívó 
homoktól egészen a televényig, de sokféle a növények 
talajigénye is. Ha a folyók iszapjának finom h o m o k *  
fövenyét jól kimossuk, iszapoljuk, utána kiizzítjuk, 
tiszta kvarcszemecskékből összetett finom homok kelet* 
kezik. Ha ebbe vetjük a magot vagy ültetjük a palántát, 
nem él meg, m ert ebben semmiféle vízben oldódó 
táplálóanyag nincs. A „hom okkultúrában“ azért te* 
nyésztik éppen a kísérletezők növényeiket, hogy ki* 
próbálják a különböző táplálóoldatok hatását, amelyek* 
kel e hom oktalajt öntözik. A tiszta homokba ültetett 
növényt tehát mesterségesen kell táplálni. A talajok 
másik véglettípusa a n y e r s  t e l e v é n y ,  vagyis az a 
talaj, amely nem más, mint növényi és állati hullák fel* 
bomlásban levő tömege. Ez viszont szintén vízben old* 
hatatlan és a növényektől fel nem használható szerves 
anyagokat tartalm azza, akárcsak a friss trágya. Tisztán 
nem használhatjuk sem a nyers telcvényt vagy trágyát, 
sem a tiszta homokot a növények talajául. Azok a ve*



gyületek, amelyekkel a növények táplálkoznak, hullai 
anyagok szétbomlásából származnak. Emiatt kell oly 
földfajtákat használnunk, amelyek már a szétbomláson, 
korhadáson átestek. A különféle eredetű ilyen földeket 
különféle elnevezéssel használják a kertészek. Ilyenek:

a) a k o m p o s z t f ö l d ,  amely a kert és a konyha 
mindenféle növényi hulladékából keletkezik. Ezeket 
laposfelületű dombokba gyűjtik a kert félreeső helyén, 
gyakran megöntözik mosogató« és szappanos mosóié« 
vei, trágyalével, vérrel, gyakran, néhány hónapos idő« 
közökben, átlapátolják, szellőztetik, összekeverik, amíg 
2— 4 é V múlva az egész földdé válik. Még keverni is 
szokták műtrágyával (kálisó és baromfitrágya, csont« 
liszt és szaruliszt keveréke kálisóval és kevés mésszel) 
és átszitálják, hogy a durva részektől megszabadítsák;

b) az e r d e i  f ö l d  könnyebben rendelkezésére van 
mindenkinek, aki parkok, erdők közelében lakik. Ez a 
föld a lehulló levelek átalakulásából keletkezik és 1—2 
év alatt sötét, könnyű földdé válik. A lombos erdők, a 
tölgyesek, bükkösök a l o m b f ö l d e t ,  a fenyvesek a 
t ű l e v é l f ö l d e t  kisebb mennyiségben készen is ad« 
ják, ha mélyebbről, a fiatalabb lombnemez alól kotor« 
juk fel a már fekete földet. Az erdők öreg odvas fáit 
is felkereshetjük, ha jól tápláló földet keresünk, mert 
ezek odvaiban meggyűlik az o d ú  f ö l d ;

c) a g y e p f ö l d e t  legkönnyebben megszerezhet« 
jiik, ha felkeressük a füves helyek friss vakondtúrásait. 
Ezek laza, alulról felhozott agyagos«homokos keverésű 
földje kész keverék. Magunk is készíthetünk ilyent, ha 
a rétek feltalaját a füvek tövével együtt korhasztjuk;

d) a m e l e g á g y i  f ö l d e t  a kertészek készítik, 
amikor a már felújítandó melegágyak régi lótrágyáját 
ősszel halomba rakják, télen át és tavasszal átdolgoz« 
zák. Ebből 2—3 év múlva jó, tápdús fekete föld kelet« 
kezik. Ehhez hasonló a t r á g y a f ö l d ,  amelyet külön«



2. kép. Virágzó Camellia japonica (Egyetemi 
növénykert. Pénzes A. felv.)

böző növényevő állatok (szarvasmarha, juh) trágyáján 
bői készítenek;

e) az a g y a g  f ö l d  agyagos rétek talajából vagy



agyagházak törmelékéből készül, amelyet a téli fagy 
morzsol szét.

Kisebbjelcntőségű földfajták a szobai kertészkedésben 
a töm ött földek lazítására szolgáló h a n g a f ö l d  (a 
hangások homokos felső rétege) és t ő z e g f ö l d ,  
amelyeket speciális növényekhez, vagy keverésekhez 
használnak, a 1 á p f ö 1 d, melynek savanyúságát 1—2 
évi levegőzéssel kell eltüntetni és téli fagyasztással por; 
hanyítani. Bizonyos lápi növények (Rhododendron, 
Azalea, Camellia) (2. kép) homokkal kevert lápföldet 
kívánnak.

M int a talajhoz keverhető anyagokat felhasználja az 
okszerű, tapasztalt kertész a tőzegmohák morzsalékát, 
a faszenet, a csontokból készült lisztet, a guanót stb., 
amely utóbbiak már trágyázás számba mennek. A kü= 
lönböző nehéz (töm ött, súlyos) és könnyű (laza, kisebb 
táplálóértékű) földeket összekeverve szokták használni 
a növények talajigénye szerint.

16. A növények talajigénye. Bármelyik földfajtát hasz* 
náljuk is, ahhoz mindig homokot kell keverni, mert 
ez teszi a földet lazává, melegtartóvá. Akinek kertje 
van, az könnyen tartha t többféle földet, akinek erre 
semmi helye sincs, az a földet is a kertésznél veszi. Kis 
földraktárat mégis helyes azonban tartani, még -pedig 
a könnyű lombföldet, a közepes mclcgágyi földet, a 
nehéz gyepföldet és homokot. Ezeket, ha már más 
helyünk nincs, ládában is eltarthatjuk  és bármikor 
szükség szerint készíthetünk belőlük keveréket, a nővé? 
nyék talajigényéhez mérten. Ilyen keverékek receptje 
C sérer G yula szerint:

a) könnyű keverék: 60% lombföld, 15% mclcgágyi 
föld, 25% homok; b) közép keverék: 25% lombföld, 50% 
melegágyi föld, 25% homok; c) nehéz keverék: 50% 
gyepföld, 20% melegágyi föld, 30% homok.

A legtöbb szobai növény jól tenyészik 3 rész gyepföld, 
2 rész komposzt, 4 rész lombföld és 1 rész homok keve*
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rékében ( k e r t i  f ö l d ) .  A fiatal palánták, gyenge és 
finom gyökérzetü növények, továbbá a kaktuszok, páf* 
rányok, Rhododendronok, Azaleák, Ericák általában 
könnyű földet kívánnak. Közepes, de jó tápértékű fok 
det kívánnak a gyorsnövésű muskátlik, Fuchsiák, nehéz 
földet a pálmák, hagymások, narancs*, mirius*, gránát* 
almafélék. A nehéz földet kívánókat eleintén könnyebb 
talajba, később fokozatosan nehezebbe kell ültetni.

C z a p á r y  A l b e r t  háromféle földkeveréket ajánl, ame* 
Ivek összetétele a következő (i. m. 43—44. o.):

I. számú: 4 rész gyepföld, 3 rész lombföld, 3 rész 
m arhatrágyaföld, 1 rész folyamhomok, 1 rész törött

] faszén.
II. számú: 6 rész gyepföld, 4 rész marhatrágyaföld, 

1 rész homok; ha a gyepföld nagyon kötött, még 2 rész 
lombföld.

III. számú: hangaföld.
Az I. számúban tartható  az Anthurium, Aspidistra, 

Begonia, Calla, Canna, Dieffenbachia, Ficus, Fuchsia, 
Fleliotropium, Hoya, Hydrangea, Justitia, Lantana, 
Myrtus, Passiflora, Primula, Phlox, Tradescantia és a 
legtöbb szobai növény.

A II. számú keveréket a Gardéniák, Pandanusok, 
Prunus laurocerasus, babér, Oleander, Aucuba  részére 
ajánlja, míg a III. számú inkább a hangafélék, Erica, 
Rhododendon, Azalea részére való.

H e s d ö r f f e r  szerint erős melegágyi földet kíván a 
Beauvardia, Fuchsia, Myrtus, Oleander, Cineraria, Clero* 
dendron, Dieffenbachia, Passiflora, homokos melegágy) 
földet a Ficus elastica (3. kép) Begonia rex, gyepföld és 
melegágyi földkeveréket a Sparmannia, agyagos meleg* 
ágyi földet az Aucuba japonica, homokosat a Primula, 
lombföld és melegágyi földkeveréket az A ralia, Aspi* 
distra (4. kép) melegágyi föld, komposzt és agyag keve* 
rékét az Araucaria, homokos hangaföldet az Erica, Во* 
rónia, lápföldet a Camellia, Hydrangea. Ez az utóbbi



3. kép. Ficus elastica, alatta Aspidium Rochfordii 
páfrány. (Egyet, növénykert. P é n z e s  A . felv.)

kékesszínü virágot hoz, ha a 25 cm széles cserép földs 
jébe 10 g timsót keverünk. A pálmák földkeveréke
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4. kép. Abutilon hybridum fácska, alatta a nagylevelű Aspi
distra elatior. (Egyet, növénykert. Pénzes A. felv.)
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2 rész lombföld, 1 rész melegágyi föld, amelyhez idő* 
sebb korban agyagot és gyepföldet keverünk, a páfrá* 
nyoké  homokos durva hanga*, vagy lomb*, tőzeg*, tű* 
levelű föld, az idősebb példányoknál agyag hozzá* 
keverésével.

17. A trágyázás különösen akkor helyénvaló, ha nem 
akarjuk növényünket átültetéssel megbolygatni, nehogy 
növekedésében megzavarjuk. A dísznövények trágyá* 
zásának nem az a célja, hogy növeljük a növény hoza* 
mát, m int a gazdasági trágyázással, hanem csakis az, 
hogy a n o r m á l i s  táplálkozást biztosítsuk. A t ú 1* 
t á p l á l á s  rendellenes növekedést, természetellenes 
külsőt idéz elő, sőt a szilárdság rovására elpuhulást 
okozhat. Ezért mértékkel és óvatosan szabad csak 
trágyázni s z ü k s é g  e s e t é n .  Nyugalmi időszakában 
a növényt sohasem szabad trágyázni, hanem azt a fej* 
lődés kezdőszakában, általában május—június hónapok* 
ban kell kezdeni, de akkor is csak jól m eggyökeresedett 
példányokkal. Trágyázással a talaj nitrogén*, kálium* és 
foszforsavhiányát kell pótolni, m ert a többi anyag ren* 
desen megvan a talajban. A mezőgazdaságban vagy a 
szabadföldi és üvegházi kertészetben használt szerves 
trágyákat, istállótrágyát szobai növényekre nem igen 
lehet használni. Legfeljebb tehéntrágyalevet használnak 
olyképen, hogy néhány lapát tehéntrágyát tesznek egy 
dézsa vízbe és azt 8—14 napig állni hagyják. A lével 
3 —4 naponkint kell megöntözni a növényt. A Pelargo* 
nium, Fuchsia, Cyclamen, Chrysanthemum, Begonia, 
Cineraria jól felhasználja ezt a trágyalevet. Á tültetéskor 
is lehet a cserép belső felületét igen vékony, 1 mm*es 
rétegben trágyapéppel bekenni. Egyébként éretlen, szer* 
vés istállótrágyákat ne használjunk, m ert ezek rothadnak 
a cserépben és a gyökereknek ártanak. M űtrágyául 
különféle „tápláló sókat“, „növényi tápsókat“ is hoznak 
forgalomba. M oliscii ajánlja a WAGNER*félét, amelynek 
összetétele a következő (5. kép):
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15 rész foszforsavas ammonium, 
15 „ salétromsavas kálium,
5 „ 40%'os káliumsó,

25 „ csilisalétrom,
40 „ kénsavas ammonium,

összesen: 100 rész.

5. kép. A  m ű t r á g y a  h a t á s a  a  n ö v é n y r e .  ( F u c h s i a ) .  A baloldali 
trágyázatlan, a jobboldali 60 gramm WAGNER-féle táplálósó 

trágyát kapott. (Molisch könyvéből.)

Ezt a keveréket vízben oldjuk olyképcn, hogy 10 g 
sót oldunk 10 liter vízben és ebből a cserép nagysága 
szerinti mennyiséggel öntözzük meg a földet addig, 
amíg az oldat azt át nem itatta.

B a l l e n e g g e r  oly tápsót ajánl, amely 4 rész salétrom* 
savas káliumot, 4 rész kénsavas ammóniumot és 2 rész 
foszforsavas ammóniumot tartalm az. Ebből a keverékből 
egy kávéskanálnyit oldunk 1 liter vízben, amelyet öntö* 
zésre használunk. A gyors fejlődésben levő növényeket 
hetenkint, a lassabban növőket 2—3 hetenkint öntöz*

3Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb.



zük, a gyengédebb példányok részére hígabb oldatot 
használunk. A műtrágyaoldatok rendszerint l°/oo össze« 
tételűek, ennél töményebb oldat rendszerint már ártal« 
más.

3. A víz.
18. A növények víztartalma. Már a növényi test 

összetételének elemzésekor (10. §) tapasztaltuk, hogy a 
növény kiszáradásakor tetemes, jól mérhető mennyi« 
ségű víz távozik el a növényből. Ez a víz nemcsak mint 
a növény testanyagainak nélkülözhetetlen alkatrésze 
van meg a növény testében, hanem mint a tápláló« 
anyagok oldószere és szállítószere is nagyfontosságú. 
A talaj táplálóanyagai a talaj vizében oldódnak fel és 
a növény ezt a táplálóoldatot veszi fel gyökereivel. 
A növényeket felépítő sejtekben tulajdonképen csak 
kismennyiségű az élő anyag (sejttest, protoplazma), 
sokkal nagyobb mennyiségű a víz. Ha a növényben 
megvan a szükséges mennyiségű víz, akkor testrészei 
duzzadt állapotúak, a szárak, levélnyelek, levelek mere« 
vek, rugalmasak. Ha kelleténél kisebb a növény víz« 
tartalm a, akkor a növényi részek lankadtak, lekonyu« 
lók, sőt, ha a vízhiány huzamos ideig tart, hervadás, 
majd leszáradás következik be. A növény kellő víz« 
tartalm a attól függ, vájjon tudja«e pótolni a felületén 
elpárolgó vizet a talajból, vagyis rendben van«e víz« 
forgalma.

19. A víz forgalma röviden három szakaszra tagol« 
ható: 1. a víz felvétele a gyökerek révén, 2. a víz áram« 
lása a testben, 3. a víz elpárologtatása a test felületén.

A víz felvétele a gyökerek bizonyos részein történik, 
még pedig a gyökérzet legvékonyabb ágain, a gyökér« 
rostok és hajszálgyökerek csúcsalatti részén. Ezeken a 
részeken igen finom szőrök fejlődnek, amelyek össze« 
tapadnak a talaj apró szemecskéivel. (6. és 7. kép). 
A talajszemecskék vízréteggel borítottak, ez a vízréteg
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oldja fel a szemecske anyagait. Az oldást még elősegíti a 
szőrök által fejlesztett sav is. A gyökérszőrök felülete 
megnyálkásodik és ezen a nyálkásodott szőrfelületen ha*

6. kép. A gyökereket borító szőrözet.
A retek csíranövényének gyökerén, 
ha az nedves itatóson fejlődött, jól 
látszanak a gyökérszőrök (I), a ta
lajban ezek összetapadnak a talaj- 
szemecskékkel (II). (M o l i s c h  után).

tol be a víz a szőrök belsejébe és ezen át a gyökér belső 
szöveteibe. A gyökérrostok csúcsának folytonos növeke» 
dése révén újabb és újabb talajrészek közé nyomul, a 
csúcs alatt újabb szőrtömegek fejlődnek és így mindig új 
tápláló oldathoz ju t a gyökér. A gyökér idősebb részein a 
szőrök elhalnak, ott már többé új szőrözet nem fejlő*

3*



36

• dik, hanem parabőr alakul meg a gyökér felületén. Ha 
a gyökér csúcsát levágjuk, ez a gyökér többé nem vesz 
fel táplálékot, hacsak új gyökérágat nem fejleszt és ezen 
az új ágon fejlődnek új szőrös részek. A talajban mim 
dig kell oly mennyiségű víznek lennie, hogy a talajsze? 
mek nedvesek legyenek, miáltal az oldódás és a feb

szívás van biztosítva. Ellenkező esetben a növény 
s z o m j a z n i  kezd és bekövetkezik a lankadás. A ta* 
laj kellő víztartalm át ö n t ö z é s s e l  érjük cl. Ha ellem 
ben a gyökérzet folytonos fejlődésével már át meg át* 
járta  a talajt és az új gyökerek már nem találnak kis 
használatlan talajrészletct, úgy a növény a kellő víztar; 
talom esetében is é h e z n i  kezd. Az éhezést a talaj 
t r á g y á z á s á v a l  és az á t ü l t e t é s s e l  szüntethet* 
jük meg. Némely kapaszkodó növény, mint pl. a szobai

7. kép. A  g y ö k é r  s z ő r s z á l a i  össze
tapadnak a talajszemecskékkel 
(250-szernagyítva, Molisch után).

Ék



8. kép. A növény hosszanti metszete, amely
ben a fekete vonalak a vízszállító pályák 

(edénynyalábok) futását jelzik.

Jelmagyarázat: w =  főgyökér, w’, w” gyö
kérágak; h =  a szár szíklevél alatti része; 
о =  szíklevelek, b, b \  ó”, b’” =  lomblevelek; 
к, к’, к” =  hónaljrügyek. A fekete helyek 
osztódó (embrionális) állapotúak, a szürkén 
vonalzottak még növekedő, a fehérek már 

kész, kinőtt szervek. (Sachs után).
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—

növények között a Monstera (Philodendon) a szár felső 
részeiből is fejleszt gyökereket. Ezeket vagy a növény 
töve mellé a cserép talajába vezetjük, vagy külön üve* 
gekből tápláljuk vízzel.

20. A víz áramlása a testben arra szolgál, hogy a 
talajból felvett táplálóanyag eljusson a növény minden 
részébe, a gyökérből a szárba, innen a levelekbe, virá*

9. kép. A  n ö v é n y b ő l  e l p á r o l g ó  v í z  m é r é s e  m é r l e g g e l .

A baloldali mérleg, amelyen az elpárolgó víz az üvegbarangra 
csapódik, egyensúlyban van, míg a jobboldali mérlegen az egyen
súlyozás után rövidesen a súlyokkal terhelt oldalon lebillen a mérleg, 
mert a növény az elpárologtatott víz súlyának megfelelően könnyebb 
lett. A cserép mellé helyezett súlyokkal megmérhetjük az elpárolgott 

víz súlyát. (Mangin után.)

gokba, gyümölcsbe. Az egész növényt vízvezeték* 
rendszer hálózza be, amelynek végső csövecskéi a leve* 
lekben láthatók is, ezek alkotván meg a levelek ereze* 
tét. (8. kép). Útközben a víz egyrésze felhasználódik a 
növény testének továbbépítésében, felhalmozódik a duz* 
zadt sejtekben. Nagyrésze azonban, miután feloldott 
talajsóit átadta a sejteknek, elpárolog a zöld részek, főké* 
pen a levelek felületén. A víz áramlásának a mértéke 
term észetesen attól függ, hogy milyen mennyiségű vizet
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vesz fel a növény a talajból és m ennyit párologtat el 
leveleivel. A víz áramlásáról könnyen meggyőződbe* 
tünk, ha friss növényágat levágunk. A sebhelyen elő* 
buggyan csepp formájában a kisajtolt víz.

21. A víz elpárologtatása kísérlettel is bizonyítható. 
Ha valamelyik cserepes növényünket üvegharanggal le* 
borítjuk, az üvegharang belső felületén lecsapódik a 
pára. Meg is m érhetjük az elpárologtatott víz mennyis 
ségét. (9. kép). A cserepet és a föld felszínét gondosan 
leborítjuk staniollal és megmérjük a cserepes növény 
súlyát. Egy idő múlva megismételt mérés súlycsökkenést 
mutat, amely nyilván az elpárologtatott víz súlya, amely a 
növényből távozott el, m ert a cserép és a föld párolog* 
tatását megakadályoztuk a staniolborítással. Az elhasz* 
nált és elpárologtatott vizet kell pótolnunk az öntözés* 
sei, m ert a vízforgalom rendes m enetét fenn kell tarta* 
nunk.

22. A vízforgalom egyensúlya igen fontos a növény 
megélhetésében. A növény épsége egyaránt veszélyez* 
tetve van, ha az elpárologtatott vizet nem tudja a talaj* 
ból pótolni, vagy a felvett vizet nem tudja kellő mér* 
tékben elpárologtatni. A vízfelvétel és a párologtatás a 
term észetben a külső körülményektől függ. A termé* 
szetben a növény vízellátását korlátozza elsősorban a 
talaj vízszegénysége, szárazsága. Ezen a víztelenségen 
alapuló szárazságon kívül azonban hasonló követkéz* 
ménnyel jár az is, ha a növény nem tudja felvenni vagy 
kihasználni a talaj különben elegendő vizét. Ez az eset, 
az „élettani szárazság“ esete következik be, ha a talaj 
vize a szükségesnél töményebb sóoldat, vagy húmusz* 
savakban gazdag. E miatt nem szabad az előírtnál tömé* 
nyebb m űtrágyaoldattal öntöznünk a növényt és e miatt 
kell a m egsavanyodott földet átültetéssel felcserélnünk. 
Még az is előidézheti az élettani szárazságot, ha hideg 
vízzel öntözünk vagy más okból hül le a talaj (10 kép),



m ert a gyökerek lehűlése szintén csökkenti azok víz= 
felvevőképességét, de csökken a víz sóoldóképcssége 
és ezzel táplálóértéke is. A párologtatást viszont erő
teljesen befolyásolja a levegő páratartalm a. Minél

10. kép. A  t a l a j  l e h ű l é s e  l a n k a s z t j a  a  n ö v é n y t .

A cserepet nagyobb cserépbe helyezzük, amelyben hűtő 
keverék (jégdarabok, bó és só) van. A hőmérők a cse
rép talajának és a levegőnek hőmérsékletét mutatják. 

(Mágocsy-Dietz könyvéből.)

nedvesebb a levegő, annál kevésbbé és minél szá= 
razabb, annál erőteljesebben párologtat a növény. Ha* 
sonlóképen fokozza a párologtatást a levegő magasabb 
hőmérséklete is. Ezekből érthető, hogy a talaj és a 
levegő együttesen hatnak a vízforgalom mértékére. 
A talaj és a levegő szárazsága együttesen okozzák a
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növény nagy és káros vízveszteségét. A talaj szárazság 
gát kis m értékben ellensúlyozhatja a levegő páráiéit* 
sége, vagy a levegő szárazságát a talaj fokozottabb ned* 
vessége. A növények viselkedése eme em lített külső 
hatásokkal szemben korántsem  egyforma, hanem a víz* 
ellátás szempontjából igen sokféle lehet, aszerint, hogy 
miképen képesek ezek belső okokból a vízzel gazdái* 
kodni.

23. A növények vízgazdálkodása szerint is szokás a 
növényeket csoportosítani. A legnagyobb vízigényűek 
a v í z i  n ö v é n y e k ,  amelyeknek egész teste a vízben 
alámerültcn él, legfeljebb virágát emeli a víz színe fölé. 
Ezeket vízmedencékben, aquáriumokban tartjuk, mert 
a levegőn meg sem élnének, egész felületükön vízzel 
kell érintkezniük (pl. Vallisneria, Cabomba, Cerato* 
phyllum  stb.). A s z á r a z f ö l d i  növények csak gyö* 
kérzetükkel vannak a vízben, vagy a több*kevesebb 
vizet tartalm azó talajban, leveles hajtásuk a levegőn él. 
Ezek közül a v í z k e d v e l ő k  nedves talajban és pára* 
telt levegőben élnek (pl. Caladium, Begonia rex, Pepe* 
romia, Cyperus), rendszerint nagyobb és lágyabb leve* 
lűek, bőségesen párologtatják a vizet, tehát a száraz 
talajban, száraz levegőben könnyen hervadók, hamar 
pusztulok. A s z á r a z s á g t ű r ő k  rendszerint vízte* 
len talajban, száraz levegőben élnek, alig van párolog* 
tató  felületük (levéltclen kaktuszok) (11. kép), vagy 
vastag, bőrös levelűek (Crassula), esetleg az időnkinti 
vizet összegyűjtik és elraktározzák magukban (pozs* 
gás, szulkulcns növények, Opuntia, Sempervivum. Aloe, 
Agave  stb.) E két véglet közötti átmeneti alakok a 
k ö z e p e s  v í z i g é n y ű e k ,  mint pl. a Ficusok, 
amelyek kevesebb vízhez szoktak, valamint az i dő* 
s z a k o s  v í z i g é n y ű e k ,  amelyek egyideig bő víz* 
ellátást igényelnek, egyideig a bő vizet nélkülözni tud* 
ják. Ebbe az utóbbi csoportba tartoznak pl. a mi éghaj*



11. kép. A kaktuszok vízraktározása.
A budapesti egyetemi növénytani intézetben két évig 
volt felakasztva egy Opuntia Raffinesquii-példány 
talaj nélkül. A régi elfonnyadt hajtások ( B )  anya
gaiból táplálkoztak az új sarjak (a). (Mágocsy- 

Dietz könyvéből.)
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latunk növényei, amelyek tavasszal kifejlesztik lombos 
zatukat, párologtató felületüket, ősszel azonban levetik 
azt, m ert télen hiányzik a megfelelő vízellátás.

24. Az öntöző víz mennyisége. Az öntözés célja az, 
hogy biztosítsuk a növény vízellátását. Ezt azáltal érjük 
el, hogy a talajt kellő m értékben nedvesen tartjuk. Nem 
az az öntözés célja, hogy a cserépben fölös mennyiségű 
vizet halmozzunk fel, hanem az, hogy a talajba annyi 
vizet juttassunk, amennyit az illető földnem magában 
m egtartani képes. A földnemek víztartóképességéről 
meggyőződhetünk egyszerű kísérlettel. Több egyforma 
nagyságú cserépbe tegyünk különféle száraz földnemet, 
pl. az egyikbe homokot, a másikba homokos kerti fob 
det, a harmadikba agyagos, trágyás földet. A cserép ab 
ján levő nyílást a föld betevése előtt fedjük be cserép* 
darabbal és a cserép alá tegyünk mázos cseréptányért, 
vagy porcellántányért. Ha mindegyik cserepet külön* 
külön azonos vízmennyiséggel megöntözzük, azt tapasz* 
táljuk, hogy az öntözés után bizonyos idővel a víz egy* 
része az alátét*tányérba kicsorog, az idő és a kicsorgott 
vízmennyiség cserepenként eltérő lesz. Leghamarabb és 
legtöbb víz a homokból fog kiesorogni. Minél nehezebb 
a talaj, annál több vizet ta rt vissza. Az öntözéshez szűk* 
séges víz mennyisége függ tehát — a cserép nagyságán 
kívül — a talajnemtől, de függ természetesen attól, 
hogy máris mily mennyiségű víz volt a talajban. Kis 
gyakorlattal megérezzük a cserép súlyáról is, hogy te* 
lítve van*e vízzel, vagy nincs, m ert a víz tetemesen 
emeli a cserép súlyát. A vízzel telített és a kiszáradt 
földdel telt cserép súlya közötti különbség megadja a 
szükséges vízmennyiséget. Egyszer megmértem egy 
vízzel telitett földű Dieffenbachia súlyát, amely 1594 g 
volt. További öntözés nélkül 24 óránkint ismét megmér* 
tem cserepestől a növényt. Az eredmény a következő 
volt:
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1. nap 1594 gramm,
2. „ 1553 veszteség 41 gramm,
3. „ 1505 48 „
4. „ 1460 45 „
5. „ 1420 „ 40 „
6. „ 1374 46 „
7. „ 1330 44 „
8. „ 1288 „ 42 „
9. „ 1270 „ 18 „

Nyolc nap alatti összes veszteség 324 gramm.

A kilencedik napon már bekövetkezett a növény lan« 
kadása, úgyhogy veszély nélkül az öntözetlenséget foly« 
tatni nem lehetett. A kísérletből kitűnik, hogy a cserép« 
bői nyolcszor 24 óra alatt 324 g víz távozott el, vagyis 
naponta átlagosan 40'5 g, tehát kevesebb, mint egy fél 
deciliter. Ezt a vizet term észetesen nem mind a növénv 
használta fel, m ert a cserépen át és a föld felszínén is 
sok víz párolgóit el. A napi ingadozást a szobalevegő 
naponta eltérő hőmérséklete és páratartalm a idézte elő. 
Az öntöző víz mennyisége a cserép nagyságán kívül a 
talaj víztárolóképességétől és a növény vízhasználatá« 
tói függ. A cserépbe öntendő víz mennyiségét felesle« 
ges méréssel megállapítanunk, mert ez a vízmennyiség 
attól is függ, hogy máris mennyi víz van a talajban. 
N ekünk csak a hiányzó vízmennyiséget kell pótolnunk. 
Ezt olyképen érjük el legegyszerűbben, ha ritkábban, 
de bővebben öntözünk. Addig öntünk vizet a földre, 
amíg a cserép alján lévő nyíláson a víz kicsorog. 
A fölösleges víz a tányérba folyik. Eszerint a szüksé« 
ges vízmennyiség önmagától adódik.

25. Az öntözés módja, amint az előbb közöltekből ki« 
tetszik, nem olyan egyszerű, mint gondolhatjuk. Nem 
sablonos mozzanata ez a szobanövények gondozásának, 
mert az öntözéskor nemcsak a növény vízigényét, fej« 
lettségi állapotát kell számba vennünk, hanem a talaj
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term észetét, a levegő víztartalm át, hőmérsékletét, az 
öntöző víz sajátságait, a növény egészségi állapotát és 
több más apróbb körülményt is, amire a tapasztalat 
tanít meg. A tapasztalat fejleszti ki az öntözés érzékét 
a gondviselő háziasszonyban. Éppen em iatt irányításul 
csak néhány általános szabályt mondhatunk az öntözés 
módjáról.1

Rendszerint a föld felszínének szárazságáról és vilá# 
gosabb színéről következtetnek arra, hogy elérkezett az 
öntözés ideje. A felszín — különösen száraz szobaleve? 
gőben — hamarosan szárazzá válik, pedig a föld belse? 
jcben még elég víz van. A belső víztelenséget a tetemes 

I súlycsökkenés és a cserép kongó hangja árulja el. Ha 
kísérletképen egy növényt napokig nem öntözünk és a 
cserepet naponta megkopogtatjuk, annak hangja fokos 
zatosan kongóbbá válik, még pedig előbb felső részében 
és azután fokozatosan a fenék felé. A kongó hang on= 
nan ered, hogy a víz felhasználódott és helyét levegő 
foglalta el. A felszín szárazsága még nem jelenti az ön* 
tözés szükségét, viszont a kongó hang a cserép alja felé 
már erős vízhiányt, a talaj belső szárazságát jelenti. 
Ekkor m ár rendesen lankadás, az alsó levelek sárgulása 
is bekövetkezik. Nem kell tehát a felszín szárazságakor 
azonnal öntözni, de nem kell a talaj kiszáradását sem 
megvárni. A talaj víztartalm áról körülbelül 3 cmmyi 
mélységben győződhetünk meg. Nem szabad állandóan 
nedvesen, lucskosan tartani a földet — eltekintve a mo* 
csári növényektől, — de teljesen kiszárítani sem sza? 
bad.

1 A kertészek különbséget tesznek a locsolás, öntözés és 
permetezés között; locsolásnak mondják azt, ha a vizet a kanna 
rózsanélküli csövéből engedjük a talajra, öntözésnek, ha a 
rózsán keresztül szórjuk a vizet a növényre, permetezésnek, 
ha a növény feletti levegőbe porítjuk erre szolgáló készü
lékkel a vizet. Mi „öntözés“ alatt általában a vízzel való el
látást értjük.



Megöntés után a tányérba gyűlő vizet fél óráig ott 
hagyhatjuk, m ert némelykor egy kevés víz még vissza? 
szívódik, de azután a m aradékot ki kell önteni, vagy szi? 
vaccsal felszivatni, m ert különben a cserépben is álló 
víz marad, amely talajsavanyodást idéz elő. Csak 
néhány mocsári növény szereti a „lábvizet“ (pl. Cype? 
rus, Caladium), és azok részére szükséges, amelyek 
hanga földbe vannak ültetve (Erica, Azalea, Rhodo? 
dendron), mert a hangaföldet mindig nedvesen kell tar? 
tani. *

A talaj felszínén gyakran iszapos kéreg alakul, amely 
nehezen ereszti át a vizet. Célszerű ezt gyakran megla? 
zítani, porhanyítani és a földet a növény töve felé fel? 
halmozni, hogy a perem felé lejtősödjék.

Locsoláskor figyelnünk kell arra, vájjon a víz valóban 
átnedvesíti?e a növény gyökérgomolyát és nem csurog?e 
le egyszerűen a cserép fala és a gyökérgomoly között, 
amikor legfeljebb a föld kerületi részét nedvesíti meg, 
átcsurog a cserépen és nem ju t oda, ahol a gyökerek 
vannak. Ezt észrevehetjük arról, hogy a növény a locso? 
Iás ellenére is lankad. Az ilyen növényt kiemelve cse? 
repéből (1. 57. §), megvizsgáljuk gyökérgomolyát és gon? 
doskodunk a száraz gomoly átnedvesítéséről. Az átned? 
vesítés olyképen történhetik, ha a gomoly teljesen szá? 
ráz, hogy azt egy dézsa langyos vízbe helyezzük mind? 
addig, amíg alásüllyed és átnedvesedik. Visszaültetve a 
növényt, gondoskodunk a talaj kerületének tömöríté? 
séről.

A levélzet és a növények közötti levegő nedvesítése 
poflasztófecskendővel történhetik. A befujásra bérén? 
dezett porlasztók igen fáradságosak; kényelmesebbek 
és tökéletesebbek a szivattyúsak. Legjobb az olyan 
modell, amilyent m ostanában különböző légy? és moly* 
pusztítószerek (pl. Flytox) porlasztására árulnak, vagy 
azok a folyadéküvegbe illeszthető dugós porlasztócsö? 
vek, amelyek gummilabda nyomogatására porlasztják



az üveg vizét. Ezzel megperm etezhetjük száraz levegőben 
(de nem tűző napon) növényeinket anélkül, hogy a hűtő* 
rokban kárt tennénk. A messzire vivő üvegházi perme* 
tezők szobában feleslegesek és nem is használhatók.

26. Az öntöző víz minősége és hőmérséklete sem kö* 
zömbös. A kertészek nagyon jól ismerik azokat a káro* 
kát, amelyeket az öntözésre alkalmatlan víz okoz. Km 
Ionosén a kútvizek lehetnek alkalmatlanok az öntö* 
zésre, ha pl. kemények (meszesek), vagy salétromosak. 
A meszes víz hosszabb állás után már használhatóbb, 
de javítható kevés szénsavas kálium vagy hamuzsír 
hozzáadása után. A salétromos, szódás alföldi víz, vagy 
az erősen vasas kútvíz nem használható. Az artézivíz 
már jobb, mint a kútvíz. A folyóvíz csak akkor használ* 
ható, ha nem szennyezett. Jó a szűrt vízvezetéki víz, 
de ez is jobb, ha medencében állott. Legjobb az esővíz, 
amely akkor a legtisztább, ha egyenesen az esőt fogjuk 
fel tiszta edénybe. A csörgőről gyűjtött esővíz a tető* 
ről fut össze, de ez sem ártalmas, m ert a falusi tető mo* 
hái közül még trágyaértékű apró lényeket és szerves 
anyagokat is sodor magával. Az öntöző víznek oly hő* 
m érsékletűnek kell lennie, mint annak a szobának a 
levegője, amelyben a növényt tartjuk. Ezt úgy érhetjük 
el, hogy állandóan tartunk a szobában egy kannában 
vizet. Ha ezt felhasználtuk, megtöltjük friss vízzel és 
ezt a következő napon használjuk fel. Term észetesen me
legítéssel is alkalmassá tehetjük öntözésre a vizet. 
Hideg víztől lehűl a talaj és megcsökken a gyökér víz* 
felvevő képessége (19. §).

27. Az öntözés időszakossága. M indenekelőtt igen 
fontos az, hogy a növény nyugalmi állapotában sokkal 
kisebb vízigényű, mint fejlődés idején. Nem lehet tehát 
a növényeket állandóan egyformán öntözni. A legtöbb 
növény tavasztóbőszig fejlődik és télen nyugalmi álla* 
pótban van. Amikor új levél bontakozik a Ficuson, a 
pálmán, új hajtások törnek elő az Asparaguson, több
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vizet használ el, mint ezek kifejlődése után. Nem  is sza- 
bad a növényeket állandó melegen tartással (1. 48. §) és 
állandó bő öntözéssel állandó fejlődésre ösztökélni, mert 
így kimerülnek és elpusztulnak. Télen úgy sincs meg a 
kellő napfény és a kellő hőmérséklet a táplálkozáshoz 
és a fejlődéshez, a vízzel ezeket nem pótolhatjuk. A 
kertész is nyugton hagyja azokat a növényeket, ames 
lyek „behúzódtak“, vagyis földfeletti részeik elpusztul; 
tak és földbeli részeik (gyöktörzsük, gumójuk, hagymá; 
juk) élnek csak nyugalomban és várják a tavasz ébre* 
dését. Ezeket a növényeket télen hűvösön és szárazon 
tartják. Szobadíszül rendszerint csak állandóan zöb 
dűlő növényeket tartanak, de ezeknél is figyelembe 
kell venni életük időszakosságát és biztosítani kell nyu; 
galmukat. A nyugalmi idő alatt csak éppen annyi vizet 
adjunk növényeinknek, hogy ki ne száradjon talajuk, 
hogy ne lankadjanak. Ha bővebben öntözzük őket, a 
talaj fölöslegesen vizenyős lesz, megsavanyodik. Та; 
vasszal fokozatosan lehet emelni a vízadagot, nyáron 
már naponta egyszer, néha többször is (napfényes, szá; 
ráz, meleg időben) lehet öntözni, míg ősszel az öntözés 
mennyisége lassankint csökkentendő. Ha télen virító 
szobai növényünk van, úgy ezt a virítás tartam a alatt 
télen is bővebben öntözhetjük. N yáron leghelyesebb 
este öntözni, ha az nem elég, reggel újra lehet megön; 
teni a földet és délután permetezni. Télen elég az esti 
öntözés. Ha a nap tűzi a cserepet, nem szabad öntözni, 
m ert a felmelegedett földet és gyökérzetet a víz lehűti. 
Ha ilyenkor feltétlenül kell öntözni, úgy a növényt 
előbb egyideig árnyékba kell tenni és az öntöző vizet 
meg kell langyosítani.

A p o z s g á s  növények (szukkulenták) télen csak rit; 
kán, nyáron pedig igen mérsékelten öntözendők, a gu* 
mós és hagymás növények csak fejlődésük idején ki; 
vánnak vizet. A mocsári növények télen is vizesen tar; 
tandók, míg a telelésre hideg helyre, vagy pincébe he*
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12. kép. Felül a Nephrolepís exaltata páfrány hatalmas példánya, 
előtte balról Nidnlarium spectabile, jobbról Ficus pandurata fácska. 

(Egyet, növénykert, P é n z e s  A. felv.)

Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb. 4



lyezettek, mint pl. a lombhullató cserjék, télen alig 
kapnak néha egy kevés vizet.

28. A lankadás jelentősége. Az imént említettük, hogy 
a lankadás a kiszáradás jele. Ezt könnyen tapasztalhat* 
juk száraz levegőjű szobában pl. az újonnan fejlett vé* 
kony leveleken. Ezek, különösen magasabb term etű nö* 
vények csúcsi részén (pl. Ficus pandurata) (12. kép) ha* 
marosan lankadnak és öntözés után ismét hamarosan 
megmerevednek. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy 
a lankadás nem mindig szorosan vett szárazság jele! 
A szomjúság bekövetkezik akkor is, ha a talaj h i d e *  
g e b b, mint kellene, vagy akkor is, ha a talaj m e g s a* 
v a n y o d o t t .  A talaj lehűlése a hideg vízzel tö rtén t 
öntözés következménye, a megsavanyodás pedig annak 
a következménye, hogy a talaj több vizet tartalmaz, 
mint kellene. Ez az utóbbi könnyen bekövetkezik a túl* 
ságos öntözés és a vízlefolyás akadályozása esetében. 
A túlságos öntözést kopogtatással el tudjuk kerülni, 
m ert meg tudjuk ezzel ítélni a talaj víztartalmának 
fokát. Ha pedig azt tapasztalnók, hogy a vízlefolyás 
csökken és a földön át a tányérba alig csorog le víz, 
úgy arra következtethetünk, hogy a föld igen töm örré 
vált, az alsó drainage*réteg és lyuk eldugult. Ez köny* 
nyen bekövetkezik a növény gyökérzetének erős fejlő* 
dése miatt. Bármi legyen is az oka a megsavanyodás* 
nak, gyors átültetéssel kell segítenünk a bajon. Az újon* 
nan átü lte te tt növények is, amelyeknek gyökérzetét 
megcsonkítottuk, szintén lankadnak, m ert a gyökérzet 
egyideig nem tud elegendő vizet felvenni. Em iatt teszik 
az átü lte te tt növényt egyideig, amíg begyökeresedett, 
páratelt levegőbe (üvegház, melegágy, üvegszekrény) és 
ezért permetezik is.

29. A levegő páratartalma igen jelentős szerepet ját* 
szik különösen azoknak a növényeknek az életében, 
amelyek könnyen lankadnak. A fiatal palánták, a gyen* 
géd levelű virágosak és páfrányok (12. kép) csak nedves,
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páratelt levegőben élnek meg, m ert száraz levegőben 
több vizet párologtatnak el, m int amennyit pótolni tud
nak. A száraz levegő ugyanis fokozza a víz párolgását. 
Ha nedves itatóspapirost száraz szobalevegőben tartunk, 
úgy ham arabb kiszárad, mintha nedves tányér fölé bo? 
ríto tt üvegbura alá tesszük. Palántáink is megőrzik víz? 
tartalm ukat üvegbura alatt, míg a szobalevegőn ellan? 
kadnak. Különösen télen vannak kitéve szobai nővé? 
nyeink a szobalevegő szárazságának, m ert fűtőberende? 
zéseink általában erősen kiszárítják a levegőt. Rögtön 
feltűnik a szoba és a melegház levegője közötti különb? 
ség, ha valamely kertészet üvegházát meglátogatjuk.

\ A melegház levegőjében azonnal észrevesszük annak 
nedvességét, amit a kertészek olyképen érnek el, hogy 
az üvegházban rendszerint fűtött vízmedencéket tarta? 
nak szabad vízfelülettel, továbbá a levegőbe vizet per? 
meteznek, a cserepes asztalok kavicstakaróját is állan? 
dóan öntözik. Ily magasfokú, 80—90%?os párateltséget 
a szobában alig érhetünk el, de némiképen csökkenthet? 
jük a szárazságot (20—40%), ha a kályhára, fűtőtestre 
víztartályt helyezünk. A növényes asztal peremes 
bádogtetejét e célból fedjük kaviccsal és ezt is öntöz? 
zük. A kavicsrétegre helyezzük a cserepeket az alátét? 
tányérral. Ilyképen a cserép alja nincs vízben, de a ka? 
vicsréteg vizes lehet, erősen párologtat és a növények 
között páradúsabb lesz a levegő. A legtökéletesebben 
elérhető a levegő párateltségének szabályozása az üveg? 
ház utánzásával ablakkiugrókban, üvegezett erkélyek? 
kel, kisebb növények részére készített üvegszekrény* 
kékkel (1. 52. §). A levegő párateltségét optikusoknál, 
tanszerüzletekeben kapható h y g r o m e t e r r e l  mér? 
hetjük.

30. Az öntözés eszközei, öntözésre legalkalmasabbak 
a kisebbfajta kertészkannák. Nem jók az általánosan 
elterjedt magas, kávéskannaalakú, m eredek és rövid? 
csövű, oldalsófülű kannák. Magasságuk m iatt erősen

4*



meg kell őket dönteni, ami kézcllenes, csövük rövidsége 
m iatt csak a legközelebbi cserepeket lehet vele megön* 
tűzni, a távolabbihoz nem ér el, meredek csövéből meg? 
döntéskor hirtelen zúdul víz a földre, oldalsó fülük 
m iatt nem lehet ezeket a kannákat helyesen megfogni.

13. kép. Célszerű hosszúcsövű 
locsolókanna. (Hesdörffer 

könyvéből.)
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A jól használható kertészkannák alacsonyak, de tága* 
sak, csövük hosszú és menedékesen emelkedő, fülük 
erős fémív, amint a 13. képen látható. Elég 2—4 liter ür* 
tartalm ú kanna, növényeink mennyiségéhez mérten. 
Locsoláskor a cső csúcsát körben, több helyen a cserép 
széléhez tám asztjuk és lassan emelve a kannát, lassan 
engedjük a vizet a talajra folyni. Nem szabad magasról 
locsolni a csőből, m ert kimossuk a föld felső rétegét és 
széjjel fröcsögtetjük a vizet. A hosszú csővel az asztal 
távolabbi cserepeit is elérjük, menedékessége m iatt ál* 
landóan lassan önthetjük a vizet. A cső csúcsára illeszti 
hető rózsát csak palánták és frissen á tü lte te tt növények 
Vintözésére használjuk, hogy a vízsugár erejét csökkent* 
sük. A rózsát használhatjuk a növény levélzeténck le* 
mosásakor is, ha a cserepes növényt kádba állítva, felük 
ről óvatosan permetezve öntözzük.

4. A levegő.
31- Az áthasonítás gázcseréje. A növény nemcsak a 

talajból és a vízből veszi fel szükséges táplálóanyagait, 
hanem a l e v e g ő b ő l  is. Már a 12. §*ban, a tápláló 
oldatokról szólva megemlítettük, hogy a növény szén* 
(carbonium*) szükségletét a levegőből nyeri. Ez a szén* 
anyag szükséges a növény szerves vegyületeinek, első* 
sorban szénhidrátjainak megalakításához. A szén* 
vegyiiletek, amelyek a növényben megtalálhatók (pl. 
keményítő, cukor, cellulózé), a növények zöld részeiben 
keletkeznek. A zöld részek (főképen a levelek) sejt* 
jeiben apró zöldszínű testecskék (chloroplaszták) van* 
nak, amelyek mint igen fontos kémiai laboratóriumok 
működnek. Ezek a zöld színtestccskék magukba veszik 
a levegő szénsavas (széndioxid) gázát, de ebből csak a 
s z e n e t  tartják  meg, az o x i g é n t  pedig ismét ki* 
bocsátják a levegőbe. A zöld színtcstecskékben a szén* 
bői és vízből alakulnak meg a szénvegyületek. Ennek
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a munkának, amelyet s z é n á t h a s o n í t á s n a k  
nevezünk, egyedüli forrása a levegő szénsavtartalma, 
de még egy fontos kelléke van, mégpedig a na p*  
f é n y .  Az áthasonítás folyamata csakis napfényen 
folyik le; vagyis az áthasonítás gázcseréje, a s z é n *  
d i o x i d f e l v é t e l  é s  o x i g é n  k i a d á s  c s a k i s  
n a p p a l  é s  c s a k i s  a z ö l d  r é s z e k  r é s z é r ő l  
t ö r t é n i k .  Elsősorban ehhez a gázcseréhez szükséges 
a levegő, az ő szénsavtartalm a miatt.

32. A lélekzés gázcseréje. A növény, éppen úgy, mint 
valamennyi élő lény, lélekzik, vagyis a levegőből oxi* 
gént vesz föl. Ez az oxigén azért szükséges, hogy a 
testben lévő szerves táplálékanyagok elégjenek és a 
bennük felhalmozott energia felszabaduljon. Ezért 
lélekzünk mi is, az állatok is, növények is. Igaz, hogy 
az állatok és a növények lélekzésének m ó d j a  eltérő, 
de lényege azonos. A növényeknek nincs k ü l ö n  
lélekző szervük, de ehelyett e g é s z  f e l ü l e t ü k  
lélekzik, a zöld részek (pl. levelek) éppen ügy, mint a 
nem zöld részek (pl. gyökerek). A lélekzéssel kapcsom 
latban az égés melléktermékei távoznak a testből, 
elsősorban szénsav (széndioxid). A lélekzés teljesen 
független a napfénytől, tehát állandóan, é j j e bn a p< 
p a l  l é l e k z i k  a n ö v é n y .  Ellentétben tehát az 
áthasonítás gázcseréjével, a lélekzés gázcseréje az 
oxigénfelvétel és a széndioxid*eltávolítás éjjebnappal, 
a növény minden testrészével történik. Ehhez a gáz* 
cseréhez is levegő szükséges az ő oxigéntartalma miatt.

A kétféle gázcsere különbözőségét hangsúlyoznunk 
kell, m ert elterjedt a laikusdrodalom felületessége 
m iatt az a nézet, miszerint: az állatok lélekzenek (oxi* 
génfelvétel, szénsavkilehelés), de a növények csakis 
ennek ford íto ttjá t végzik (szénsavfelvétel, oxigén* 
kilehelés). Ez a felfogás helytelen, m ert úgy állítja 
szembe a kétféle gázcserét, mintha a növények nem 
lélekzenének, csak áthasonító gázcseréjük volna.
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A tévedés onnan ered, hogy napfényen az erőteljes át* 
hasonító gázcsere m iatt a lélekzés alárendelt mennyi* 
ségű. Pedig könnyen kim utathatjuk kémiai módszerek* 
kel nappal is a lélekzést a nem zöld részeken (virágok, 
gyökerek, magvak, gombák stb.). Mivel n a p p a l  a 
növények az igen erőteljes áthasonító gázcsere m iatt 
a szoba levegőjének szénsavát felhasználják és helyette 
oxigént bocsátanak ki, s z o b á n k  l e v e g ő j é t  
j a v í t j á k ,  ü d í t i k .  É j j e l  (sötétben) azonban, ami* 
dőn az áthasonítás szünetel, csakis a lélekzés gázcseréje 
folyik, növényeink, különösen a virítok, s z o b á n k  
l e v e g ő j é t  r o n t j á k .  A javítás és rontás a mi 

1 lélekzésünk szempontjából értendő, m ert nekünk oxi* 
génre van szükségünk és a szénsavtartalom  emelkedése 
a levegőt fülledtté, nehézzé teszi.

33. Szénsavtrágyázás. A levegő összetétele szem* 
pontjából annak szénsavtartalm a előnyös a növényre, 
m ert áthasonítását biztosítja. Kísérletek igazolják, 
hogy a levegő szénsavtartalm ának fokozásával a no* 
vény áthasonító munkája fokozódik. Ebből a szem* 
pontból előnyös a növénynek a szoba rom lott levegője 
bizonyos határig, de csak akkor, ha a napfény is 
fokozódik. A kísérletek szerint a levegő szénsavtartal* 
mát 10%*ig lehet fokozni és ezzel elősegíteni az át* 
hasonítást, a további fokozás már káros, hacsak nem 
emelkedik a fény is. A szénsavtrágyázást, vagyis a 
levegő m esterséges telitését szénsavval sikeresen pró* 
hálták ki üvegházakban (v. ö. M olisch, i. m. 51—54. 
old.) és valóban igen előnyösnek is találták. Szobai 
növényeinken ezt a módszert legfeljebb zárt üveg* 
szekrényekben alkalmazhatnók, m ert a szobalevegő 
szénsavtartalm át a mi egészségünk veszélyeztetése 
nélkül nem fokozhatjuk. A szabad levegőben mind* 
össze 0.03% szénsav van, vagyis 100 liter levegőben 
3 köbcentiliter. Ha ez a szénsavtartalom  30%*ra, vagyis 
100 literben 30 literre emelkedik, embernek, állatnak
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már halálát okozza. Éppen ebből az okból nem alkal; 
m ázhatjuk szobában a szénsavtrágyázást sem, amire 
szobanövényeink különben sem szorulnak. Szobanövé; 
nyeink szénsavszükségletével nem kell törődnünk, 
m ert szobáink levegőjében a leggondosabb szellőzés 
ellenére is magasabb a szénsavtartalom, mint a szabad; 
levegőben.

34. A lélekzés biztosítása. A levegőben az oxigén sok; 
kai nagyobb mennyiségben vpn meg, mint a szénsav, 
mert kerekszámban 100 liter levegőben 20 liter oxigén 
van. Növényeink lombozata meg is találja azt a kellő 
mennyiségű oxigént, amennyi lélekzéséhez szükséges. 
Az oxigénhiány inkább a cserép földjében m utatko; 
zik, m ert ott a talajban lévő levegő hamar felhasz; 
nálódik és kicserélése nehezebben történik. Ha a cse; 
rép földjének kellő átszellőződéséről nem gondoskor 
dunk, a gyökerek oxigén híján elpusztulnak szénsav; 
mérgezésben és fulladásban. A gyorsan növekvő és a 
zöld színt nélkülöző gyökerek igen erőteljesen lélek; 
zenek, vagyis sok oxigént használnak el és sok szén; 
savat termelnek.

Elsőrendű kötelességünk szobanövénycink gvökér; 
zetének levegőszükségletéről gondoskodnunk. Fönn 
kell tartanunk a földben a levegő cserélésének lehető; 
ségét. Elsősorban is magának a cserépnek szellőződő; 
nek kell lennie. Em iatt használunk m á z n é 1 к ü 1 i esc; 
repet, m ert a mázos cserépen nem hatol át a levegő, 
míg a máznélküli égetett cserép lyukacsos agyag, 
ebből könnyen elpárolog a víz és könnyen behatol a 
levegő. Term észetesen gondoskodni kell arról, hogy a 
cserép lyukacsossága megmaradjon. A cserép külső 
felületén könnyen megtapad a por, piszok, sőt apró 
szervezetek, moszatok és penészek telepednek meg 
rajta, amelyek a szellőzést akadályozzák, sőt teljesen 
megszüntetik. G yakran kell tehát a cserepet mosnunk, 
kefével súrolnunk, nemcsak az átültetéskor (1. 56. §),



hanem az állandó gondozáskor is. Ha már a cserép a 
gyakori átnedvesítés m iatt mállik, újjal kell fölcserélni. 
A tiszta felületű, vörhenyes, égetett agyagszínű cserép 
a gondos kezelést dicsérni! N éhány növény, mint pl. 
több, a fák ágain lakó Orchidea, amely gyökereit a 
trópusi erdők párás levegőjébe függeszti alá, még az 
agyagcserépben is megfullad. Ezeket különleges át* 
tört, hálószerűén lyukgatott cserepekben vagy fapáb 
cákból készített függő kosarakban tartják  a kertészek.

A talaj szellőződését biztosítja a vízmeggyülés meg; 
akadályozása is. Még beszélünk arról (56. §), miképen 
kell a cserepet elkészíteni átültetéskor, hogy a víz 

\ átfolyjon rajta  és csak éppen annyi víz maradjon 
benne, amennyit a földszemcsék visszatartanak, de a 
talajüregek ne teljenek meg vízzel. Em iatt kell a 
tányérból is kiönteni a vizet, m ert különben állandó 
vízzel telik meg a föld. Ilyen állóvizes föld hamar szén; 
savdűs lesz, mcgsavanyodik és a gyökerek megfullad; 
nak, a növény lankad, levelei sárgulnak.

Ezen a bajon csak sürgős átültetés segít. Az átülte; 
téskor azonban vigyázni kell mindig arra, hogy a gyö; 
kérzet ne kerüljön nagyon mélyen a talajba, ami meg? 
esik, ha kis növényhez nagy cserepet használunk, m ert 
ezzel is akadályozzuk a gyökerek lélekzését. Ezek

I ugyanis nélkülözik a felületi, hamarabb kiszáradó talaj; 
színt bővebb levegősségét.

35. A levelek tisztántartása a gázcserék biztosítására 
szolgál. Már megismertük a párologtatás fontosságát, 
az áthasonító gázcserét és a lélekzést. Ezekben a folya» 
matokban a vízgőz eltávolítása, a széndioxid és az oxi; 
gén felvétele és eltávolítása, vagyis a test szellőztetése 
a bőrön át, annak igen apró, mikroszkópos kicsinységű 
nyílásain történik. Ezek a nyílások még a városi par; 
kokban is, de szobánkban is hamarosan betömődnek. 
A por hamarosan szürke réteggel vonja be a leveleket, 
a korom apró szemccskéi eldugítják a bőrnyitásokat
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és a szellőzés, a gázcsere megakad. Em iatt kell növés 
nyeinket igen gondosan tisztogatnunk. Puha ruhácská* 
val, finom szivaccsal vagy vattacsomóval langyos* 
vizesen lemossuk a leveleket, színükről és fonákukról 
ledörzsöljük a rájuk tapadó szennyezést. Nagyon 
piszkos leveleket káliszappanos vízzel mossuk. Mosás 
után üdezöld színükkel hálálják meg növényeink a 
gondos kezek m unkáját és szinte szemmelláthatóan 
élednek föl. A mosdás a növényeknek éppen olyan 
mindennapi szükséglete, m int nekünk! A helyesen vég* 
zett gondos tisztogatás azonban nemcsak a gázcserét 
biztosítja, hanem megelőzi a kártékony élősködők 
megtelepedését is! Különösen a pálmák árkolt levelei* 
nek árkait és zugait kell jó tisztán tartanunk, segít* 
ségül véve serteecsetet is. Ezzel a szárakat is letiszto* 
gathatjuk.

36. A levegő tisztántartása szintén fontos a nővé* 
nyék gázcseréje szempontjából. A levegőben ugyanis 
nemcsak oly gázok vannak, amelyek a növényre hasz* 
nosak (oxigén, széndioxid), hanem olyanok is, amelyek 
fölötte ártalmasak. Ilyenek főképen a világító* és fűtő* 
berendezések*termelte anyagok. A petróleum* és gáz* 
világítás nemcsak tetemesen szárítja a levegőt, hanem 
mérges, különösen kénessavas gázokkal m egrontja azt, 
nem is szólva arról, hogy amely szobában gázlámpa 
vagy gázkályha ég, mindig kerül a levegőbe világítógáz 
is, amely a levegővel keveredve, ártalmas hatású. 
A megromlott levegőt szellőztetéssel kell felújítani, 
ami szintén nem egyszerű feladat. Amikor a szoba és 
a külső levegő hőmérséklete azonos, vagy a külső 
levegő még melegebb is, a szellőztetés nem veszedel* 
mes. Azonban télen, amikor leginkább ki van téve a 
szoba levegője a megromlásnak, az ablaknyitás a 
növények meghűtésének veszedelmével jár (v. ö. 87. §). 
Legjobb a szomszédos szobából szellőztetni, vagy ha 
lehetséges, a növényeket a szellőzés idejére átvinni a
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másik (kellő hőmérsékletű) szobába és később, a szoba 
fölmelegedésekor visszahozni. A szoba levegőjének 
tisztántartása, ilyen óvatos szellőztetése azért is szűk* 
séges, m ert csak így lehetséges a penészek és élősködő 
tetvek távoltartása is. Oly szobában, amelyet gyakran 
és huzamos ideig az utcáról kell szellőztetnünk (pl. 
hálószobában), nem is ajánlatos szobanövényeket társ 
tanunk.

5. A fény.
37. A fény nélkülözhetetlensége. Az áthasonítás 

ism ertetésekor (31. §) említettük, hogy a szén áthasoní* 
tása csakis napfényben történik meg, sőt az is köny* 
nyen beigazolható, hogy a növények zöld színe is csak 
napfényen jelenik meg. Sötétben nevelt növény még 
akkor sem lesz zöldszínű, ha a talajban megvan a kellő 
vastartalom , hanem a növény sápadt, sárgásszínű lesz. 
Ismerjük m indnyájan a pincében kihajtó burgonyát. 
A sötétben fejlett hajtások (14. kép) szárai hosszúra 
nyúlnak, színtelenek, levelei apróak és nem zöldülnek 
meg, míg a világoson kihajtó növények szárai rövidébe 
bek, levelei zöldek. Ebből következtethetünk arra, hogy 
fény nélkül nem alakul meg a zöld színanyag, tehát az 
ehhez kötött szénáthasonítás sem lehetséges. A sötétben 
nőtt, úgynevezett etiolált hajtások nem készítenek új 
szerves anyagot, hanem csak a burgonyagumóban lévő 
táplálóanyagokat használják fel, azután pedig elpusz* 
tulnak. A növény önálló táplálkozását a fényhiány 
tehát megakasztja, az etiolált növény nem képes a 
levegő szénsavát feldolgozni. A megnyúlást azonban 
fokozza a fényhiány, m ert a szárrészek sötétben erő* 
sen megnyúlnak. Ez a megnyúlás azonban a szilárdság 
rovására megy, m ert az etiolált szárak egészen lazákká, 
később leheverőkké lesznek. A megnyúlás fokozása 
tehát a normálison felül szintén kárára van a növény*



в А

14. kép. A fény hatása a burgonyásai'j növe
kedésére. Az A jelű növény fényben, а В 
jelű sötétben fejlődött. A számok a szár
csomókat jelzik, amelyek az A növényen 
egymáshoz közelebb, а В növényen egymás

tól távolabb vannak. ( P f e f f e r  után.)
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nek. Ha azt akarjuk tehát, hogy növényeink áthaso* 
nító, testgyarapító munkája zavartalan és növekedése 
normális legyen, kellő megvilágításról kell gondoskod
nunk.

38. A szoba m egvilágítása a mai lakástípusokban a 
növényekre vonatkozólag a legszerencsétlenebb, miért 
is a kellő fényszükséglet biztosítása a legnehezebb feb 
adat. A term észetes megvilágítást a szobában utánozni 
a lehetetlenséggel határos. A term észetben a növényt 
f e l ü l r ő l  világítja meg a nap, az égbolt visszavert 
fénye, a lakásokban az ablakok o l d a l s ó  fényt szob 
gáltatnak. És még ezt az oldalsó fényt is igyekezünk 

í mindenféle útommódon tompítani. A redőnyök, roleb 
ták, sztórok, vitrázsok, függönyök még azt a fényt is 
letompítják, amely esetleg a szemköztes házak m iatt 
az ablaküvegeken átszűrődik. Az üvegházak nemcsak 
üvegfalúak, de üvegtetejűek is és mégis érezhető ben« 
nük a szabadfölddel szemben a fény csökkenése. Kevés 
lakószoba rendelkezik üvegfallal, még kevesebb üveg* 
tetővel, hanem a legtöbb a szoba egyik falán elhelyez 
zett kisebbmagyobb méretű ablakkal. Még az ablak 
elé helyezett vályűban lévő .növények is csak az égbolt 
feléről kapják a fényt (feltéve, hogy nincs szemköztes 
ház), tehát legalább egyik felük meg van világítva és 
felülről eső fényt is kapnak. Ez még az elérhető légi 
előnyösebb helyzet. Igen ám, de az ablak előtt vagy 
az erkélyen élő (és csak nyáron alkalmazható) nővé* 
nyék nincsenek a szobában, tehát nem „szobai nővé* 
nyék", hanem a kerti növények és a szobanövények 
közötti átm eneti lények. Már a külső ablakon belül, 
közvetlenül az ablakdeszkán (két ablaküveg között) 
tartott- növény is jelentékenyen kevesebb fényt élvez 
és ez a fénymennyiség a szobában befelé haladva roha* 
mosan csökken.

A szobába jutó fény mennyiségét ábrázolja a 15. és 
16. kép. A 15. képen a szoba függőleges metszete lát*
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ható. Az ablak külső párkányán lévő cserép (1) még 
felülső fényt is kap. A szoba belsejében az ablak előtti 
2. cserép részére már kevesebb felső fény. jut. Ez a 
fénymennyiség folyton csökken a szoba belseje felé 
haladva (3, 4, 5, 6). A szoba felső részéhez rajzolt kör* 
íven a megfelelő számokkal jelezve van az égboltnak

15. kép. A szoba függőleges metszetének k é p e ,  amelyen látható, 
hogy az ablak elé helyezett 1. sz. cserép az égbolt feléről kap még 
fényt, de minél beljebb helyezzük a cserepet a szobában (2—6-ig), 

annál több vesz el a felső fényből.

számításon kívül eső darabja. A fénymennyiség ugyan* 
így csökken az ablak szélessége m iatt is, amit a 16. 
képen ábrázoltunk. Ez a kép a szoba vízszintes met* 
szetét ábrázolja. A félkör a horizont jelzi; az ablakon 
kívüli 1. sz. cserép az 1—1 vonalak közötti 180°*os hori* 
zonról kaphat fényt, de ez az ív a szoba belseje felé 
fokozatosan (2. 3, 4, 5, 6) helyezett cserepekre vonat* 
koztatva megfelelően csökken (2—2, 3—3, 4—4, 5—5,
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6—6 ív). A szoba falaira jutó fénysugarak visszaverő« 
dése alig vehető számba, mint fényforrás. A növény 
árnyékos oldalának megvilágítását legfeljebb megfele« 
lően elhelyezett tükörrel lehet elérni.

A legkedvezőbb megvilágítású az a szoba, amelyet

16. kép. A szoba vízszintes metszete, amelyen látható, hogy a 
szoba belseje felé haladva az égbolt szélességének a számok (1—6) 
szerint csökkenő darabja szolgáltat csak fényt. Az 1. számú cserép 
az ablak előtt a legtöbb (180°) fényt kapja, a 6. számú már el
enyésző csekélyét. A vonalak az ablak szélességének és a cserép 

távolságának megfelelő szöget alkotnak.

egyenes napfény érhet, tehát amelynek ablaka dél, 
délnyugat vagy délkelet felé néz és a napfényt nem 
fogja fel valamely szemközti épület. Minél szélesebb, 
de különösen minél magasabb az ablak, annál több 
fényt nyerhetnek a növények. A naptüzésnek kitett 
nagy ablakon mindig lehet redőnyözéssel a fény meny« 
nyiségét és erősségét szabályozni, de oly ablakon, 
amelyen egyenes napfény nem hatol be, azt fokozni



semmivel sem lehet. Az a gyenge fény, amit mester* 
séges fényforrással elérhetnénk, szobanövényeink táp* 
lálkozásában nem jelent sokat.

A mesterséges fény alkalmazása ugyanis rendszerint 
a szobalevegő megrontásával jár. Egyedül az elektromos 
lény az, amely ebből a szempontból ártalmatlan. Kísér* 
letek igazolják, hogy erős elektromos ívlámpa (1400 
gyertyafény 2 m távolságból) többé*kevésbbé helyet* 
tesítheti a napfényt, de ez olyan költséges, hogy a 
szobai növények kedvéért aligha nyerhet alkalmazást.

39. A növények fényigénye. Már a szabad termé* 
szetben szerzett tapasztalataink is tudomásunkra jut* 
tátják, hogy a növények fényigénye nem azonos. Isme* 
lünk olyan növényeket, amelyek a tűző verőfényben 
élnek, de ismerünk olyanokat is, amelyek az erdő 
árnyékában diszlenek. A verőfénykedvelő és az 
árnyékkedvelő növények között többféle átm eneti igé* 
nyességű növények is ismeretesek. Olyan növényt, 
amely a tartós verőfényt tűri, sőt kedveli, vagy anél* 
kül meg sem él, szobáinkban nem tarthatunk el siker* 
rel. Legfeljebb a napos erkélyeken, ablakokon kívüli 
tartókban élnek meg ezek sikeresen. Ilyen pl. a leg* 
több muskátli, amely emiatt nem is „szobai növény“, 
hanem „ablaknövény“.

Az árnyékkedvelő növényeket, amilyen pl. a pálmák 
közül a Phoenix, Chamaerops, Areca, Kentia, a levél* 
dísznövények közül a Plectogyne, Aralia, Ficus, Philo* 
dénáron, Dracaena, Aletris, kevesebb fényben, észak* 
felé néző ablaknál is eltarthatjuk, bár ezek is szeretik 
a gyenge reggeli vagy alkonyati napfényt. Mély árnyé* 
kot kíván a borostyán és a páfrány, mint a Nephro- 
dium, A th yn u m , Polypodium, Pteris, Adiantum.

40. Szórt fény és veröfény között különbséget kell 
tennünk a szobai növények szempontjából is. A szórt 
fény az égboltról, felhőzetből visszavert fényből szár* 
mazik, amely minden körülmény között előnyös a
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növény táplálkozásában. A tűző napsugár, a verőfény 
azonban, különösen nyáron, veszedelmessé is válhat. 
A pálmák pl. télen állandóan az ablak közelében tar* 
tandók, a meleg nyár tűző napsugarát azonban nem

17. kép. A dohány sötétben 
nevelt etiolált palántája. 
(ERRERA és LAURENTMltán.)

bírják ' el, könnyen égési foltokat kapnak. A p o z s 
g á s  növények, ahogy a húsosszárúakat vagy levelűe* 
két nevezzük, továbbá a kaktuszok általában verő* 
fényen élők és jól bírják a tűző napsugarat, de tavasz* 
szál, amikor az árnyékos teleltető helyről előkerülnek,

5Dr. Szabó Z .  : A szobai növények stb.



eleinte ezeket is árnyékban kell tartanunk és csak las? 
sankint lehet hozzászoktatnunk őket a fokozatos naps 
fényhez. A Gloxiniák, Gesneriák, Caladiumok, Begó
niák, Dracenák mind megszenvedik a tűző verőfényt, 
azért ezeket óvni kell a hirtelen bekövetkező besugárs 
zástól roletta vagy papirostakaró alkalmazásával. Áltas 
Iában a virágos szobai növények sok fényt kívánnak, de 
mégsem egésznapi verőfényt, csak naponta néhánys

18. kép. A  d o h á n y  f é n y b e n  n e v e l t  p a l á n 
t á j a .  (Errera és Laurent után.)

órás napsütést. A levéldíszű növények nem kívánnak 
verőfényt, sőt ez a leveleket el is égetheti.

41. A fény hatása a fejlődésre. Már tettünk említést 
az úgynevezett etioláltság jelenségéről a sötét pincés 
ben fejlődött burgonyahajtásokkal kapcsolatban (37. §). 
Még meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak a teljes 
fényhiány váltja ki ezt a jelenséget, hanem a fény 
különböző fokozata e jelenség különböző m értékét 
okozza. Különösen vonatkozik ez a növény növekedés 
sének m értékére és irányára. A fény erősségével a 
növekedés mértéke, a fény irányával a növekedés 
iránya van kapcsolatban. A fényerősség csökkenésével
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19. kép. Monstera deliciosa (máskép: Philodendron per
tusum). (Egyet, növénykert,» P é n z e s  A . felv.)

ugyanis a szárrészek megnyúlása fokozódik, emelkedés 
sével csökken (17., 18. kép). A fény irányával pedig 
az az öszefüggés állapítható meg, hogy a szár a fény*

5*



20. kép. A budapesti „Kígyó gyógyszertárablakában díszlő 
Monster a deliciosa-példányok belülről tekintve.



64

forrás felé növekedik, a levél pedig az uralkodó fény* 
irány felé fordul színével, vagyis arra közelítően merő« 
legesen helyezkedik el.

A szabad ég alatt, ahol minden oldalról egyenletes 
fény érheti a növényt, annak szára függőlegesen nő,

21. kép. A B e g o n i a  l e v e l e i  a  f é n y  
i r á n y á r a  m e r ő l e g e s e n  h e l y e z k e d n e k  

e l.  (Molisch után.)

levelei vízszintesen terülnek el. Ha a fény nem éri min; 
den oldalról a növényt, hanem esak egyik oldaláról, 
akkor- a megvilágított oldal gyengébben növekedik, az 
árnyékos oldal pedig erősebben növekedik, vagyis a 
szár a megvilágítás forrása felé meggörbül. Nagyon 
jól látszik ez a jelenség üvegházakban, ahol idősebb, 
hosszúszárú, hosszútörzsű fás növények is vannak. Ha



az üvegháznak nemcsak az oldala, de a teteje is üveg 
és átereszti a fényt, a növények egyenesek, ha ellem 
ben a tető nem üveg, a háznak csak egyik oldala üve* 
gezett, a növények mind az üvegoldal felé görbülnek. 
Ez a jelenség látszik meg szobai növényeinken is. Minél 
gyengébb a megvilágításuk, száras növényeink annál 
nyurgábbak lesznek, száruk az ablak felé görbül, leve* 
leik szine az ablak felé fordul, fonáka a szoba belseje

22. kép. A fény irányának hatása a növény fordulására. 
A sarkantyúka (Tropaeolum) levelei a fénynek nyíllal jel
zett irányára merőlegesen helyezkednek el. (Vöchting után.)

felé néz. A szobában nevelt Monstera (Philodendron) 
levelei mind az ablak felé fordulnak (19., 20. kép), 
a Begóniák (21. kép) is féloldalasán fejlődnek. A sar> 
kantyúka  leveleinek helyzetén, fordulásán is meglátszik 
a fény irányító hatása (22. kép).

42. A növények elhelyezése a szobában éppen a 
fényigény szem pontjából fontos és nehéz. Még ha 
meg is van a kellő világosságot szolgáltató ablakunk, 
arra is kell figyelnünk, hogy növényeink egym ástól 
ne vegyék el a fényt, vagy legalább is fényigényükhöz 
képest legyenek a növények elrendezhetők,
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Ebből a szempontból kell megválasztanunk a 
növényállványt („virágasztalt“). Legpraktikusabbak vol* 
tak a régebben használatos lépcsőzetes állványok a 
fénykihasználás szempontjából. Ezt olyképen készítet* 
ték, hogy az ablak szélességének megfelelő állvány 
deszkázata lépcsőszerüen emelkedett, a deszkák, 
amelyre a cserepek kerültek, cserépmagasságban emel* 
kedtek. Erre az állványra valóban jól el voltak helyez* 
hetők a növények, úgyhogy valamennyit egyenlően 
érte a fény. H átránya m indenesetre az, hogy igen nehe* 
zen mozdítható, nagy bútorrá vált, továbbá nehézkes 
volt az öntözés, tisztogatás, m ert közvetlenül az ablak* 

\ hoz állítva, nehéz volt a növényekhez férkőzni. Leg* 
kellemetlenebb hátránya az, hogy ez az állvány háttal 
fordul a szoba felé, m ert lépcsőzetes része a növények* 
kel természetesen az ablak felé tekint. Em iatt a leg* 
kevésbé sem dísze a szobának, sőt a növényekben 
való gyönyörködést is megakadályozza.

Ehelyett divatba jö ttek  a kerek növényasztalok, 
amelyek vasból, fából készültek, vagy vesszőből fonot* 
tak. Ennek a kezelése könnyű, szép növényekkel telve 
valóban szép dísze is a szobának, de nem megfelelő a 
fényellátása, m ert csak az ablakfelé eső részén lévő 
növények kapnak elegendő fényt, a többiek nem. 
A kerek növényasztal fényellátása csak akkor lehetne 
tökéletes, ha asztallapja kézzel forgatható volna, vagy 
nappal állandóan forgatná óramű. Az utóbbi bonyo* 
lult szerkezetet, esetleg költséges elektromosáram* 
fogyasztást igényelne, az időnkénti kézzel való elfordí* 
tást pedig a legtöbb növény nem tűri el. A kerek 
növényasztal egyes a l k a l m i  feldíszítésre jól beválik, 
vagy -abban az esetben, ha a leggondosabban helyez* 
zük el ra jta  fényigényük szerint a növényeket, az 
árnyékos oldalra árnyéktűrő növényeket, páfrány* 
félét helyezünk, de ezek felváltásáról is rövidebb idő# 
közökben gondoskodunk.
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Divatosak most a hosszúkás, vályúszerü asztalok, 
amelybe 4—5 cserép fér el egy sorba. A vályú cserép* 
mélységű és bádogbetétes. Ezek az asztalkák könnyen 
hordozhatók, az ablak közelébe helyezhetők és néhány 
kisebb növény tartására alkalmasak is. Az asz* 
tálkák legfeljebb oly magasak lehetnek, hogy a vályú 
az ablakdeszkáig érjen és oly szélesek, mint az ablak. 
Ennek az asztalkának a m intájára tágasabb, két*három 
cserépsor befogadására való asztalt is lehet készíteni 
cserépmélységű vályúval, horganybádogbctéttel, le* 
folyóval. Ebbe a kisebb, fénykedvelő cserepeket az 
ablak felé, a nagyobb, kevésbé fénykedvelőket a szoba 
felé lehet állítani, középre, esetleg kis faállványra, 
vagy m egfordított cserépre nagyobb pálma is elhelyez* 
hető. Ezt a szélesebb négyszögletes asztalt tartom  a 
legcélszerűbbek. H a kerekes lábbal készíttetjük, köny* 
nyen tolható; az öntözésre van elég hely, a betét alja 
kaviccsal borítható a párateltség biztosítására, nem dűl 
fel könnyen, mint a keskeny vályú.

Ilyen növényasztal látható a 23. képen, amely négy* 
szögletes, 75 cm magas, 90 cm hosszú, 48 cm széles, 
betétje 10 cm mély. Az asztal közepén Kentia Forste* 
liana, alatta balra Asparagus plumosus, Nidularium 
spectabile, jobbra Asparagus Sprengeri látható.

Egyes, nagyobb növények tartására oszlopokat is 
szoktak használni, egyszerűbb és díszesebb kivitelben, 
amelyre a cserép elfedése céljából díszesebb vázát is 
helyeznek.

Bármilyen alakú legyen is a növényasztal vagy ősz* 
lop, az sohase legyen magasabb az ablakdeszkánál, 
mert minél magasabbra helyezzük a növényt, annál 
kevesebb fényt élvez. Az ablakdeszkánál mélyebbre is 
lehet helyezni növényt, akár a padlóra is, ha oly távol* 
ságra tesszük, amennyire még a fény eljut és nem 
kerül az ablakalatti falrész árnyékába.



23. kép. Növényasztal horganybádog betéttel.



43. A osiingőszárú növények elhelyezése. A lecsüngő 
növényeket nemcsak a növényasztalok peremén, ha* 
nem függő ámpolnákban is szokás tartani. Az ámpol* 
nákat sodronyból fonják, fa? vagy vaslécekből készítik, 
amelyek jó szellősek, vagy cserépből, esetleg kőedény* 
bői készítik. A fonott vagy vasámpolnákat mohával 
szokás bélelni és úgy helyezik bele a növényeket cse* 
repestől, vagy a sűrű fonásúakba bele is ültetik. A má* 
zos, porcellán* vagy íayence*edényekbe szintén csere* 
pestől kerülnek a növények, de mázatlan cserépámpol* 
nába egyenesen beleültethetjük őket. Az ámpolnák 
rendszerint három lánccal függeszthetők fel az ablak 
közelébe, pl. erkélyszerűen kiugró ablakok elébe, min* 
dig az ablak és a függöny közé, a felső ablakdeszkába 
erősített horogra.

A legcélszerűbb a cserépámpolna, amelynek kellő 
mélységűnek kell lennie, éppúgy mint a rendes cserép* 
nek, m ert csak ilyenbe lehet helyesen beleültetni a 
növényt. Az ámpolna fenekén is szükséges a lefolyó 
lyuk, amely alá még egy kisebb mázas cseréptányért 
kell függeszteni a víz felfogására. A cserépámpolnának 
máztalannak kell lennie, a külső dísz és festés fölös* 
leges, mert a növény lecsüngő szárai úgyis eltakarják 
azt. A legegyszerűbb, legcélszerűbb és legolcsóbb a 
közönséges növénycserép, amelyet ámpolnává lehet 
varázsolni, úgy, hogy felső széle alatt drótból szoros 
karikát készítünk, amelyre a felfüggesztő láncokat 
vagy zsinórokat rögzítjük. A fonott vagy lécrácsos ám* 
polnák nehezen kezelhetők, a szobát nagyon bepisz* 
kítják. Ezeket, ha egyenesen cserép nélkül van a nö* 
vény beléjük ültetve, vödör vízbe kell mártani Öntözés 
helyett és a fölösleges víz lecsurgása után helyükre 
akasztani.

Ámpolnába való a Ficus stipulata és radicans, a 
Campanula isophylla, a Tradescantia viridis, zebrina, 
multicolor, Callisia repens, Panicum variegatum, A s :
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paragus Sprengeri, Galeobdolon luteum, Glechoma 
hederacea, Sedum Sieboldii, Saxifraga sarmentosa, 
Chlorophytum Sternbergianum stb.

44. Az ablakdeszka kihasználása legjobban biztosítja 
a növények fényélvezetét, de ez csak abban az esetben 
lehetséges, ha az ablakot egyáltalában nem használ? 
juk szellőztetésre, vagyis a szoba többablakos. Ellen? 
kcző esetben minden ablaknyitáskor el kell hordani a 
cserepeket, ami fáradságos és a növényekre sem elő? 
nyös helyzetváltoztatással jár. Ha keskeny az ablak 
belső párkánya, ezt toldalékdeszkával szélesíteni is

j lehet, sőt külön polcot is lehet készíttetni. Ez a polc 
mélyebben a keskeny párkány alá helyezhető, úgy? 
hogy a kis cserepek széle érjen a párkányig.

45. Az ablakköz kihasználása is lehetséges, ha az 
kellően széles. A városi házak ablakközei rendesen oly 
keskenyek, hogy a köz deszkájának szintjében, ahol 
még az ablakkeretek is kiemelkednek, még kis csere? 
рек is alig helyezhetők el. Feljebb, az üvegek magas? 
ságában már nagyobb a hely, úgyhogy néha felfordí? 
to tt kisebb cserepekre lehet cserepet tenni. A keskeny 
ablakközt érdemes kiszélesíttetni, m ert ez a hely 
nagyon alkalmas hidegházi vagy mérsékeltházi virágzó 
dísznövények (pl. Primulák) tartására. Fényélvezete 
ennek a helynek a legjobb, párateltsége is előnyösebb, 
mint a szobáé. A belső ablak kinyitásával a hidegebb 
hőmérséklet időnként, különösen éjszaka, emelhető. 
Az ablakköz befelé történő tetemesebb átalakításával 
kedves „szobai üvegház“ is készíttethető. Ebben már 
nemcsak az ablakköz deszkájára helyezhetők cserepek, 
hanem- oldalsó polcokra is és a függő ámpolnákban 
csüngőszárú növények is tarthatók. Az ablakköz fel? 
használásakor fagyos időben ügyelni kell arra, hogy 
a növény részei ne érintkezzenek a külső üvegtáblával, 
m ert az hamarosan lehűti az illető részt.
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46. Az ablakszekrény alkalmazása. Hogy a növénye« 
két több fényhez juttassuk, de egyúttal a kellő hőmér«

24. kép. A z  a b l a k  k ü l s ő  r é s z é r e  s z e r e l t  ü v e g s z e k r é n y  
s z e l l ő z t e t ő  a b l a k k a l .  (Hesdörffer könyvéből.)

sékletet is biztosíthassuk, az ablakközt kifelé, az utca 
felé is megszélesíttethetjük, helyesebben az ablakra 
kívülről alkalmazhatunk egy üvegszekrényt (24. kép). 
Ennek még előnyösebb a megvilágítása, m ert felülről is



25. kép. Ablakszekrény belülről tekintve, felül nyitható 
ablakkal. (Lucas könyvéből.)



üvegezhető. A 25. kép belülről, a 2ó. kép kívülről ábrázol 
ilyen szekrényt. A szellőzés célszerűen felülről történs

26. kép. Az ablakköz kiszélesítése az utca felé 
elülső és felső világítással. (Lucas könyvéből.)
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hetik meleg időben, a szoba felől hideg időben. Ebben 
a szekrényben ügyesen csinos polcok és ámpolnák is 
helyezhetők el. Ismeretesek oly szekrények is, ame# 
lyek az ablakra ráakaszthatók. Ezeket nyáron az abla# 
kon kívül, az utca felé, télen az ablakon belül, a szoba 
felé lehet az ablakra függeszteni. Term észetesen gon? 
doskodni kell arról, hogy ezek a szekrények jól szel# 
lőztethetők és árnyékolhatok legyenek. Az árnyékolást 
könnyű, felgöngyölődő lécredőnnyel érhetjük el. Ily 
ablakszekrények leírása a L u c a s  és H e s d ö r f f e r  köny# 
vében található meg.

47. Az erkély és ablak növénydísze részére meg# 
felelő hosszúságú, 25—30 cm szélességű, 20 cm mély# 
ségű deszkavályút (ládát) készíttetünk, amelynek aljára 
elszórtan lyukakat furatunk. Az oldalfalra is jó lyuka# 
kát furatni (1 cm átmérővel), amelyeket nappalra dugó# 
val zárunk el. A lyukak a fölösleges víz lefolyását és 
a szellőzést biztosítják. A fenéklyukak befedése (cse# 
répdarabbal) után m egtöltjük a ládát kerti és kom# 
paszt földdel, majdnem a széléig. A föld lesimítása 
után ültetjük bele az előnevelt vagy vásárolt virító 
tavaszi növényeket (nefelejcsek, szilének, árvácskák, 
primulák stb.) ízléses csoportosításban. Ezek elmúlása 
után a földet felújítjuk, szaruforgáccsal keverjük, be# 
telepítjük repkénylevelű és m ásfajta muskátlival, Petu# 
niákkal, Lobeliákkal, Fuchsiákkal, esetleg Begonia 
semper flor ensszel, Heliotropiumokkal, Tropaeolummal, 
Ageratummal és szukkulentákkal.

Természetes, hogy a beültetés helyett a megfelelően 
készített ládába c s e r e p e s  növények is helyezhetők, 
vigyázva arra, hogy a cserepet teljesen elfedje a láda 
oldala,' nehogy a napsugár fölmelegítse. Öntözni reg# 
gél korán és este kell. Napfényes időben sohasem sza# 
bad öntözni. Az ablakpárkányra vagy erkélyszélre 
alkalmazott ládák tökéletes megerősítésére nagyon kell 
ügyelni.
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6. A hőmérséklet.
48. A növények meleffiffénye. Аг élő lények élet; 

folyamatai igen szoros vonatkozásban vannak a kör; 
nyezet hőmérsékletével. A növények életében is azt 
tapasztaljuk, hogy a fejlődés, táplálkozás, szaporodás 
minden m ozzanata bizonyos (ú. n. legkedvezőbb, opti; 
malis) hőmérsékleten normális lefolyású, a hőmérsék; 
let csökkenése vagy emelkedése esetében az életfolya; 
inat lassúbbá válik, majd az illető folyamatban zava; 
rok jelentkeznek, sőt bizonyos minimális vagy maxi; 
mális hőmérsékleten betegeskedés következik be, amely 
elhaláshoz vezethet. A szabadföldi növények életének 
megfigyelésében azt tapasztaljuk például, hogy a nővé* 
nyék egymás után következő fejlődésbeli szakaszaiban 
fokozatosan emelkedik a melegigény. Az évelő nővé; 
nyék rügyfakadásának, hajtásfejlődésének, virágzásá; 
nak, gyümölcsérésének stb. szintén megvan a maga 
speciális kedvező hőmérséklete. Természetes, hogy a 
növények elterjedését a földön a hőmérsékleti viszo; 
nyok is erőteljesen szabályozzák. Minél alacsonyabb 
a melegigénye valamely növénynek, annál hidegebb és 
minél magasabb a melegigénye, annál melegebb klímájú 
területeken élhet meg. Fontos azonban figyelembe; 
venni azt is, hogy a növényi élet időszakossága a hő; 
mérséklet időszakos változásaival is kapcsolatos. A fej; 
lődési és a nyugalmi időszakok változása rendszerint 
a hőm érséklet évszakos változásaival van Összekötte; 
tésben, amint pl. a mi éghajlatunk lombhullató nővé; 
nyein tapasztalhatunk. Az évszaki változások a nővé; 
nyék életmódjában is változásokat idéznek elő. Ami; 
dőn tehát a növények melegigényét állapítjuk meg, azt 
mindig csak bizonyos időszakra vonatkozólag tehet; 
jük. Mivel nincs olyan növény a földön, amely életé; 
nek minden szakában állandóan ugyanazt a hőmérsék; 
letet igényelné, továbbá, m ert a hőmérsékleti viszo;
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nyok szoros kapcsolatban érvényesülnek a többi külső 
hatással (pl. fény, víz, táplálék), meglehetősen nehéz 
probléma a növénygondozásban a term észetes viszo* 
nyok utánzása. Még inkább megnehezíti a kérdést az 
a jelenség, hogy a növények nemcsak a szélsőséges 
hőfokok iránt érzékenyek, hanem különösen érzéke* 
nyék a hirtelen hőmérsékletváltozás (pl. hirtelen lehűlés 
vagy hirtelen felmelgedés) iránt, még akkor is, ha az 
új hőmérséklet különben, lassú átm enettel nem volna 
káros.

49. A növényházak hőmérséklete megközelíti azokat a 
melegviszonyokat, amelyek szerint a növények a termé* 
szetben élnek. Habár igen változatos a növények meleg* 
igénye, nagyjából mégis lehet őket eszerint esoportosí* 
tani. A trópusok növényzete nagyjából közelítőin egyen* 
letes, magasabb 20—28 *os évi középhőmérséklethez 
szokott. Ezeket, mint pl. pálmákat, Orchideákat, tropU 
kus vízinövényeket, a kertész a m e l e g h á z a k b a n  
tartja , amelynek téli hőmérséklete legalább 18—20 C°. 
Az alacsonyabb évi középhőmérsékletben élő szubtropi* 
kus növények (kaktuszok, Pelargoniumok), a mérsékelt 
melegigényüek részére inkább a m é r s é k e l t  h á z a k  
(12—14 C hőmérséklettel) szolgálnak, míg a h i d e g *  
h á z a k b a n  rendesen azokat a növényeket tartják  el 
télen, amelyek a nyarat szabadban töltik, de télen, a 
teleltetőkben mégis legalább 4—6 C° meleget kívánnak 
(Azalea, Camellia, Erica, Citrus). Mivel a növények a 
mesterséges csírázáshoz, hajtáshoz nagyobb meleget 
kívánnak meg, mint amilyen ugyanakkor a szabadban 
van, rendesen e célra a melegházakat, vagy azoknak cl* 
különített részeit, szekrényszerű alkalmatosságait (sza* 
porító, hajtatószekrény) használják fel. Természetes, 
hogy e házakat még a levegő párateltsége szerint is lehet 
részekre osztani, nedves*meleg, száraz*meleg stb. házak 
vagy házrészek berendezésével. A kertészetnek éppen 
egyik legnehezebb fortélya a kellő hőmérséklet

6Dr. Szabó Z. : Л szobai növények stb.
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és nedvesség alkalmazása a kellő időben és kellő ideig. 
A jó kertész együtt él az ő növényeivel, nagy tapaszta* 
latával kitanulja egy*egy növényfaj igényeit és eszerint 
gondozza élettársait. Ezt a m ódszert kell a szobai nővé? 
nyék gondozóinak is megközelíteni annyira, amennyire 
a lakás keretei, berendezései megengedik.

50. A szoba hőmérséklete tehát olyképen állítandó be, 
hogy az abban ta rto tt növényeknek megfelelő legyen, de 
amellett persze a lakhatóságot ne akadályozza. Az előbb 
m ondottakból következik, hogy a fűtött szobában leg  ̂
jobban meg tudjuk közelíteni a száraz*melegházat, ke* 
vésbbé a nedves*melegházat, az alig fűtöttben a mérsé* 
kelt házat. A teleltető hidegházat a fagymentes pince 
is pótolhatja. A szoba hőmérsékletének emelése fűtés* 
sei rendszerint a levegő kiszárításával jár, tehát szobá* 
ban nedves*melegházat sohasem tudunk berendezni. 
Em iatt pusztulnak el rendszerint a drágán vásárolt és 
melegházban nevelt szép trópusi növények (pl. pálmák. 
Begóniák), hacsak alkalmas módon külön fűthető szobai 
üvegszekrényben (pl. kiugró erkélyeken) nem tartjuk  
őket. Hasonlóképen ritkán lehet a szobát megóvni az 
éjjeli erős lehűléstől is, amit az üvegházak állandó 
fűtése meg tud akadályozni. Különösen az ablak közeié* 
ben vannak kitéve növényeink az éjjeli lehűlésnek az 
erős téli fagyok alkalmából, jó tehát ezeket éjjelre a 
szoba belsejébe magasabb, melegebb helyre vinni. 
A szoba hőmérsékletének egyenletességét legjobban a 
cserépkályha*fűtés biztosítja lassú felmelegedésével és 
huzamos melegtartással. A vaskályha*fűtés nem cél* 
szerű, a központi fűtés is rendszerint oly berendezésű, 
hogy csak bizonyos ideig működik. A nappali és éjjeli 
hőmérsékletnek legfeljebb csak 4—5 fokkal szabad el* 
térnie, m ert erősebb lehűlés már meghűlést okoz. Éppen 
ezért kell nagyobb hidegben szellőztetéskor is átvinni 
a növényeket másik, kellő hőmérsékletű szobába és csak 
a szellőzés utáni felmelegedéskor szabad őket vissza*
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hozni. Ha nem nagy a hideg, a külső levegő nincs a fagy* 
pont alatt, úgy elég a növényeket szellőztetéskor oly 
távolságra vinni a szoba belsejébe, hogy egyenesen ne 
zuhanjon rájuk a hideg levegő áramlása. Szép szobai 
növényeink épsége megérdemli, hogy rendes szobahő? 
mérő helyett maximum?minimum hőmérőt alkalmaz? 
zunk a növények közelében, amelyről leolvashatjuk az 
éjjeli lehűlés mértékét.

A melegház utánzásával azonban túlságba mennünk 
nem szabad. Nem minden szobai növényünk trópusi, sőt 
a legtöbb éppen télen van nyugalmi időszakában, ami? 
kor a hidegebb szobában (8—10 C°) érzi jól magát. 
Az Araucaria excelsa, Ficus australis, A r  alia Sieboldi stb. 
éppen azért válik oly szánalmasan ágatlanná, levélte? 
lenné, m ert nem hagyjuk őket télen békén, hanem jó 
melegen tartjuk  és kényszerű fejlődésre ösztönözzük 
őket! Télen ne fejlődjék a növény, m ert ilyenkor nincs 
meg ahhoz a kellő napfény, hogy jól tudjon táplál? 
kozni. Melegebb igényű szobanövényeinknek is elégsé? 
ges télen a 15 C° szobahőmérséklet. A jó kertész rend? 
szerint már „ránézésre“ meg tudja mondani, hogy mi? 
lyen melegigényű a növény, még ha nem is tudja a nevét 
és utána sem tud nézni hazájának. Bizonyos jellegek 
ugyanis (levélvastagság, term et, életkor, rokonsági ha? 
sonlatok) már következtetni engednek a meleg?, fény? 
és vízigényre. A szobai növények kedvelőinek azonban 
tájékozódnia kell előbb ismeretlen növényének élet? 
módja felől, mielőtt jóakaratú melegséggel árasztaná el 
új szerzeményét.

51. Üvegház a szobában. Ha a melegházak sajátságait 
és előnyeit szobánkban is biztosítani akarjuk, nincs más 
hátra,, mint az üvegházat kicsinyben utánozni. Abban 
az esetben van erre szükség, ha komolyabban foglal? 
kozva a növénytenyésztéssel, igényesebb növényeken 
gyakoroljuk növénykedvelő és kertészkedő hajlamunkat. 
Igényesebb növények alatt olyanokat értünk, amelyek

6*
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magasabb és egyenletes hőmérsékletet, állandó páráiéit* 
séget igényelnek. Szükséges továbbá a szobai „üvegház“, 
helyesebben „hajtatószekrény“ abban az esetben is, ha 
szaporítással vagy hajtatással foglalkozunk, ami már 
meghaladja az egyszerű növénytartók szerényebb igé* 
nyeit. Már az ablakszekrény is szobai üvegháznak szá* 
mit, amelyről már a 46. §*ban említést tettünk.

A szobai üvegház leglényegesebb jó oldala az, hogy 
külön fűtés nélkül is előnyösebb hőmérsékletet tudunk 
benne biztosítani, m ert meg tudjuk akadályozni a hő* 
mérséklet erősebb ingadozását, az éjjeli tetemesebb le* 
hűlés káros hatását. E kis üvegházakban ugyanis cse* 
kélyebb a légáramlás, a szellőzés célszerűen korlátoz* 
ható, sőt úgy rendezhető be, hogy alacsony utcai hő* 
mérséklet esetében nem is az utcáról, hanem a szoba 
felől szellőzhető. A párateltség szintén előnyösebben 
fokozható és lényegesen emelhető a szoba levegőjével 
szemben.

H e s d ö r f f e r  könyvében ismertetve van olyan szobai 
üvegház, amely kerekeken tolható asztal lapjára épül 
az ablak szélességében. Az asztal kerekei a padlóba 
illesztett síneken futnak, úgyhogy naptűzéskor, vagy 
erős éjjeli lehűléskor az egész elhúzható az ablaktól. 
Szerinte alkalmasabb az ilyen házacskákat fából (gyan* 
tás pitschpine*fa), mint vasból építeni, m ert az utóbbi 
hidegben erősen lehűl, illetőleg verőfényen felmelegszik. 
Ilyen üvegházban már kényesebb növények, páfrányok, 
orchideák, vékonylevelűek is felnevelhetők (27. kép).

52, A hajtatószekrény oly esetekben szükséges, ha pl. 
fák, cserjék ágait, évelők tőkéit korai virításra akarjuk 
bírni. E célra néha már a kellemes szobahőmérsékletnél 
magasabb, 25—30°*os meleg szükséges, amit természete* 
sen külön melegítéssel érhetünk el. Fűtésre kis petró* 
leumkályhát lehet használni, amelyre víztartóedény illik, 
mint H e s d ö r f f e r  könyvében (27. o., 22. rajz) ábrázolva 
is van. Gumós, tőkés, hagymás növények hajtatására,
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2 1 . k é p .  S z o b a i - ü v e g s z e k r é n y  o r c h i d e á k k a l  (Hesdörffer könyvéből.)

dugványozásra vagy magból palántanevelésre asztalra 
helyezhető alacsonyabb, lapos ládák is alkalmasak, 
amelyek talaja alulról fűlik. Ilyent ír le H e s d ö r f f e r  is, 
B a r f u s z  is. H e s d ö r f f e r  lapos (6—10 cm magasságú)
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bádog víztartályt ajánl, amelynek töltőtölcsére és le* 
folyócsapja van. Erre rá lehet helyezni a kis üvegszek* 
rényt, alulról pedig az asztalon vágott nyíláson át lehet 
fűteni, éppúgy, mint az aquariumokat (petróleum* vagy 
gázlánggal). Az üvegszekrény alján homokréteg terül és 
erre állítandók a cserepek. Dugványncveléskor három* 
ujjnyi vastagságú földréteg borítja a szekrény alját és 
egyenesen ebbe kerülnek a dugványok. Barfusz meleg* 
ágya két részből van összetéve. Az alsó rész 30 cm ma* 
gas, 90 cm hosszú, 70 cm széles keret jegenyefenyőfából, 
vagy erős vasbádogból. Erre ráillik egy 20 cm magas 
földesláda, szorosan érintkező vasbotokból vagy sód* 
ronyszitából készült fenékkel. A fenékre moharéteg és 
erre földréteg kerül, amelybe a csírázó magvak, hagy* 
mák elhelyezhetők. A ládát ablakkal kell lefedni. Az 
alsó rámán két ajtócska van, amelyen át alkalmas pet* 
róleum* vagy gázégő vezethető be. Az égéstermékeket 
az alsó részből bádogcsővel vezetjük ki az ablakrámá* 
kon keresztül a szabadba. A BARFUsz*féle láda aljára is 
lehet bádog víztartószelencét készíteni a meleg egyen* 
letes megoszlása érdekében. Magam ilyen szerkezeteket 
nem láttam, de nem is hiszem, hogy el volnának tér* 
jedve. A magam részéről alkalmasabbnak tartanám  az 
elektromos fűtésű hajtatóládát. Ez bizonyára költséges, 
de éppúgy, mint az elektromos therm ostát, megoldható. 
Az elektromos regulátorral kapcsolatos fűtőtesttel lapos 
v íztartályt lehet állandó hőfokon tartani és erre a tar* 
tályra lehet helyezni a földesládát.

53. A hidegebb helyiségek növényei.1 A hidegebb, 
nem fűtött, télen 5—10 C°*os szobában, verandán, eset* 
leg világosabb előszobában és lépcsőházban számos nö* 
vény sikerrel tartható. Ilyen a páfrányok közül néhány 
Pteris (cretica, serratula, tremula, Wimsetti) és Aspb  
dium (falcatum, Rochfordi, 28. kép). A fenyőfélék közül

1 Közölte Schneider József egyet, növénykerti felügyelő űr.
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28. kép. Balról Phormium tenax (ujzélandi kender), jobbról mel
lette Aucuta japonica fácska, elől Aspidium Rochfordii páfrány. 

(Egyet, növénykert, P é n z e s  A. felv.)



a „szobafenyő“*nek is nevezett Araucaria excelsa (Nor* 
folksszigetekről, 29. kép). A pálmák közül a Chamaerops 
humilis legyezőpálma, a Phoenix dactylifera datolya* 
pálma. Az örökzöld, vastagabb levelű cserjék egész sora, 
mint a Földköziítenger mellől való babér (Laurus nobb

29. kép. Araucaria excelsa fiatal példánya. 
(Mo l is c h  könyvéből.)

lis) és a mirtus (Myrtus communis), a keleti Prunus lau* 
rocerasus, az ausztráliai Eugenia australis, az újhollandi 
Ficus australis, az újdélwalesi Grevillea robusta, a japáni 
Aucuba japonica (28. kép), Evonymus Japonicus, Pitto* 
sporum tobira (30. kép), a fokföldi Myrsine africana. 
Egyéb növények közül inkább a hidegszobába való a 
japáni Aralia Sieboldi (31. kép), a lágyszárú, fűszerü
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30. kép. Virágzó Pittosporum lobira. ( P é n z e s  A. 
felv.)

egyszikűek közül a fokföldi Chlorophytum Sternber= 
gianum, a kína?japáni Ophiopogon jaburan és japonicus,



90

31. kép. Felül Aralia Sieboldii. alatta balról Phoenix 
Rhoebelinii pálma, jobbról Asparagus Sprengen és Ficus 

radicans. (Egyet, növénykert, P é n z e s  A. felv.)

Reineckia carnea, a vaskos, hosszúlevelű levélrózsás 
újzélandi Cordyline indivisa és a Kanári-szigeteken honos



32. kép. Hoya carnosa (viaszvirág) kb. 25 éves 
példánya. (Egyet, növénykert, Pénzes A. felv.)
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33. kép. Felül iközépen Sanseviera Laurentii csavaros tarka 
levelei, előtte jobbról Cordyline, balról Dracaena Rothiana. 

(Egyet, növénykert, P é n z e s  A. felv.)

Dracaena draco, a híres, rostoslevelű újzélandi kender 
(Phormium tenax) (28. kép.)
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34. kép. Pandanus Veitchii. Tarkalevelű faj Keletindiából. (Egyet, 
növénykert, P é n z e s  A. felv.)



Ámpolnákba valók a Tradescantiák, a Galeobdolon 
luteum, a Glechoma hederacea, Saxifraga sarmentosa, 
Campanula isophylla és a fent már em lített Chlorophy; 
tum Sternbergianum.

A kúszók közül a Passiflora coerulea és a Hoya car« 
nosa (viaszvirág, 32. kép).

A virágaik kedvéért ta rto tt növények közül a hideg 
szobába valók a muskátlik (Pelargoniumok), Fuchsiák, 
hortenziák (Hydrangea hortensis), a leander (Nerium  
oleander, a cserjék közül az Azalea indica, Camellia 
japonica (2. kép), Erica gracilis, Abutilon hybridum 
(4. kép). Ide valók még:

A szobahársfa (Sparmannia africana), a Veronica spe* 
dósa, Justitia carnea, Hibiscus rosa sinensis, a Bouvars 
diák, a gumós Agapanthus umbellatus, Calla aeihiopica, 
az Orchideák közül a Cypripedium insigne, a szegfűk 
közül a Dianthus caryophyllus „Maimaison“.

54. Nag-yobb hőigényű növények.1 A télen fűtött 14—16 
C° hőmérsékletű szobában, vagy ennél 2—3 fokkal me« 
legebb, tehát m é r s é k e l t ,  de nem száraz h ő m é  rs 
s é k l e t e n  díszük a páfrányok közül a Nephrolepis  
exaltata ( 12. kép) többféle alakja, a pálmák közül a 
Kentia Forsteriana (23. kép) és Belmoreana, a Phoenix 
Roebelinii (31. kép), a legyezőlevelű Livistona- chi- 
nensis (Latania), a Rhapis flabelliformis és humilis, 
a pálmaszerű Cycas revoluta. A széles, nagylevelű 
Aspidistra elatior (4. kép), ez a legközönségesebb és 
legigénytelcnebb szobanövény, a japán vízinövényként 
ismert Aglaonemák  és Dieffenbachiák, a Cordyline*, 
Dracaena' (33. kép) és Pandanus'fajok (34. és 35. kép), 
a díszeslevelű Peperomiák és Sansivierák, a Philo* 
dendron névvel ismert Monstera deliciosa (19. kép), a 
közkedvelt Ficus elastica (3. kép) és a hullámoslevelű 
Ficus pandurata (12. kép), továbbá a kényesebb Bego*

1 Közölte Schneider József egyet, növénykerti felügyelő űr.



35. kép. Pandanus uíilis, alatta az oszlopon F,cus radicans kapasz
kodik. (Egyet, növénykert. Pénzes A. felv.)



nia rex*változatok, a vizes talajt kívánó Cyperus alterni' 
folius (42. kép), a páfrányszerű Asparagus plumosus.

A mérsékelt szoba ámpolnáiba való az Asparagus 
Sprengeri, az aprólevelű, henyeszárú vagy futószárú 
Ficus stipulata és radicans (31. kép).

Ugyancsak itt lehet megkísérlem a szépformájú Bro* 
melia'félék tartását, amelyek közül az Aechmea fulgens. 
Billbergia nutans, Lamprococcos miniatus, Nidularium 
spectabile (12. kép), Vriesea psittacina, Bakeria tib 
landsoides ajánlható a gondos szobai kertésznek.

7. A gondozás időszakos teendői.
55. Mikor kell átültetni a növényt? A növény rend* 

szerint akkor szorul átültetésre, ha már talaját kihasz* 
nálta, cserepét kinőtte. Ennek az időpontnak a meg* 
határozására rendszerint a tapasztalás vezet. Általános* 
Ságban átlagos szobai növényeinket évente egyszer he* 
lyes átültetni, még akkor is, ha a talajkiélés jelenségei 
(gyengülés, fejlődés elmaradása) nem is mutatkozik raj* 
tűk. Gyorsnövekedésű, hirtelen fejlődésű növények 
évente többször is átültetendők, nagy, ládában nevelt 
növények, különösen trágyázva, évekig jól élnek átülte* 
tés nélkül. Az átültetés időpontja rendszerint a nyugalmi 
időszak vége, még mielőtt a tavaszi fejlődés megindul. 
Szobai növényeink legnagyobb része télen nyugszik, át* 
ültetésük március*április hónapokban előnyös, sőt a 
melegebb igényűek átültetésével jobb május*júniusig 
várni. Tavasszal virágzó növényeket a virítás után kell 
átültetni.

Sok esetben nem azért kell átültetni a növényt, mert 
már nagyrafejlett gyökérzete kihasználta a talajt, ha; 
nem m ert földje megromlott, vagy pedig, m ert gyökér? 
zete megbetegedett. A föld megromlása rendszerint a 
helytelen és túlságos öntözésnek, a föld szellőzetlensé* 
gének, túlságosan nagy cserép alkalmazásának követ*
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kczménye, m ert ilyenkor a föld megsavanyodik, keile* 
metlen szagú lesz, táplálkozásra alkalmatlanná válik. 
A gyökérzet betegségére a növény legyengülése, lanka* 
dása mutat. E megbetegedések oka leginkább a rend* 
szertelen öntözés, a hideg és friss víz használata öntő* 
zésre, a szellőzetlen cserépben az oxigén hiánya, a talaj 
fertőzöttsége káros baktériumokkal. Ilyen növényeket 
szükségből azonnal át kell ültetni.

56. A cserép előkészítése. Á tültetéshez vagy új, vagy 
más régi cserepet használunk, amely alig 1—3 ujjnyival 
szélesebb az eddiginél. Sokkal nagyobb cserepet nem jó 
használni, m ert ebben sok fölösleges föld lesz a kerüle* 
ten, amely könnyen megsavanyodik. Ha beteggyökérzetű 
növényt ültetünk át, ennek még kisebb cserepet kell 
használni, mint az eddigi volt.

A régi, használt cserepet alaposan meg kell tisztítani 
az átültetés előtt. Ez azért szükséges, mert a régi csere* 
рек felületén megtelepedett piszok, továbbá az apróbb 
növények (moszatok, mohok, penészek) a cserép lika* 
csait eltömik, az esetleg rajtatapadt régi talajrészek 
savanyodásnak indultak. A tisztítás nem egyéb, mint 
alapos mosogatás meleg vízzel és súrolókefével, sőt ki* 
forralás forró vízzel. Csakis alaposan m egtisztított cse* 
répbe szabad növényt ültetni. A cserépnek átültetéskor 
nem szabad száraznak lennie, hanem még az új cserepet 
is dézsába, langyos vízbe kell helyezni mindaddig, amíg 
az vízzel átivódik, vagyis amíg belőle levegő távozik el. 
Ezután a megszikkadt cserép alján levő levezetőlyukat 
vagy lyukakat befedjük cserépdarabokkal, hogy a föld 
ki ne szóródjék, de azért cl ne duguljon a nyílás, mert 
a fölös víznek ezen a lyukon kell lefolynia. A cserép 
fenekére „drainage“*réteget teszünk, még pedig koksz*, 
faszén* vagy apró kaviesréteget, amely a víz lefolyását 
biztosítja és az altalaj megsavanyodását megakadá* 
lyozza. Hogy az erre kerülő föld ne keveredjék a „drai* 
nage“ anyaga közé és el ne rontsa a miniatűr „alag*

7Dr. S.abó Z. : A szobai növények stb.
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csövezés“^, még befedhetjük ezt tőzegmoharéteggel is. 
Erre jön a növénynek megfelelő összetételű földből egy 
vastagabb, kissé nedves réteg, az altalaj, amelyet le* 
nyomkodva, homorúan alakítunk meg.

36. kép. A  n ö v é n y  k i e m e l é s e  a  c s e r é p b ő l  á t ü l t e t é s k o r .  (Hesdörffer 
könyvéből.)

57. A növény kiemelése a cserépből. Az átültetés szűk* 
ségességéről úgy győződhetünk meg, ha a növényt fok 
destől együtt a cserépből kiemeljük. Ha a növény helye* 
sen volt ültetve, ezt minden veszély nélkül m egtehetjük 
a következőképen: Bal kezünkkel a föld felületén meg* 
fogjuk a növényt úgy, hogy tenyerünket a föld felé for* 
dítva, a növény tövét két (mutató* és középső*) ujjunk
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közé szorítjuk, m ajd jobb kezünkkel a cserepet felborít* 
juk úgy, mintha a földet a bal tenyerünkbe akarnánk 
önteni (36. kép). Csak ritka esetben emelhetjük le már 
ekkor a cserepet, mert az hozzátapad a földgomolyhoz. 
Ezt a tapadást azáltal szüntetjük meg, hogy a cserepet 
körben, felső széléhez közel, az asztal széléhez ütöget* 
jük. Ilyképen meglazítva az összefüggést a föld és a cse* 
rép között, az egész növény földgomollyal együtt kiemel* 
hető a cserépből. Természetes, hogy a földnek nem sza* 
bad teljesen száraznak lennie, m ert így könnyen szét* 
porlik és a finom gyökerek összetöredeznek, kiszárad* 
nak, de nem szabad vizesnek sem lennie, m ert akkor a 

» föld sárszerűen szétfolyik. Közepes nedvességű, jól 
összetapadő gomollyal lehet csak az átültetést sikere* 
sen elvégezni.

Kiemelve a cserépből a növényt, rendszerint azt ta* 
pasztaljuk, hogy a földgomoly a cserép alakját vette fel, 
felületén a gyökérágak, gyökérrostok tömege vékonyabb* 
vastagabb hálózatot, szövevényt alkot, amely mái néha 
a cserép alján levő lyukon is áthatol. Áthelyezés előtt 
ezt a gyökérzetet meg kell ritkítani és lazítani. Ez oly* 
képen történik, hogy kis hegyes pálcikával hosszanti 
irányban a felületi gyökérnemezt felszántjuk, megbaráz* 
dáljuk, mire a gyökérszövevény fellazul. A lazítás után 
lelógó gyökereket, különösen ha sok van, éles késsel 
levagdossuk. Némely növény nem fejleszt sűrű gyökér* 
rosttömeget, hanem csak erős főgyökeret. Ezek gyökér* 
zetéből csak a beteg, korhadó vagy összefonnyadt része* 
két távolítjuk el (pl. pálmák, orchideák).

A megsavanyodott földű növény földjét teljesen ki 
kell szednünk a gyökerek közül, sőt langyos vízben, 
vagy- vízsugárfecskendezéssel jól ki is kell mosnunk a 
gyökérzetet. Ha a gyökérzet beteg, úgy alaposan meg 
kell ritkítanunk a gyökérzetet, eltávolítván minden fony* 
nyadt, rothadt, korhadó száraz gyökeret éles késsel.

58. Beültetés az új cserépbe. A megfelelően tisztito tt
7 *
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és lazított gyökérgomolyt ezek után belehelyezhetjük 
az előkészített eserépbe, annak altalajára. Ennek oly 
vastagságúnak kell csak lennie, hogy ráhelyezve az eh 
ültetendő növényt, annak gyökérgomolya ne álljon ki 
a cserép szélén felül, de ne is süllyedjen le mélyre, ne? 
hogy már a szár alsó része is belekerüljön a talajba. 
Próbálgatással tudjuk tehát az altalaj vastagságát meg? 
állapítani. Ha ez megvan, véglegesen ráhelyezzük a 
növény talajgomolyát az altalajra olyképen, hogy a 
növény töve a cserép közepére kerüljön. Meglehetősen 
nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy ezt elérjük. A növény 
gomolya és a cserép fala közötti néhány ujjnyi teret 
kell ugyanis új földdel kitölteni, ami nem könnyű fel? 
adat. Bal kézzel megfogva a növényt, jobb marokkal 
szórjuk a kerületi résbe a kissé nedves földet, kórnyös? 
körül, egyenletesen. A beszórt földet ujjunkkal, vagy 
tompa, széles botocskával töm örítjük, hogy ne legyen 
nagyon laza, de persze nem is szabad nagyon tömörré 
sulykolni. Közben a cserép fenekét az asztalhoz ütöget? 
hetjük, hogy a föld tömörüljön. A föld felszínének a 
cserép nagysága szerint 1—2 cm?rel lejebb kell feküdnie, 
mint a cserép szélének, nehogy az öntözővíz lecsorog? 
jón róla. A föld felszíne alá nem szabad szárnak jutni, 
csak gyökérnek, m ert ha a növény szártöve a felszín 
alá jut, könnyen megrothad.

A legfelső talajszint elkészítésekor a növény töve kö? 
rül ujjunkkal körülnyomogatjuk a földet, hogy az a 
növényt jól megfogja. A felszínt h o m o r ú r a  alakít? 
juk, vagyis, hogy a föld a cserép felé kissé emelkedjék. 
Az átültetéshez olyan földnemet kell használnunk, ame? 
Ivet a növény megkíván. Gyengédebb gyökérzetű, beteg 
gyökérzetű növényeket lazább, homokos talajba ültet? 
jiik át, sőt a gyökérbetegség m iatt átültetésre szorulók 
laza talajába faszénport keverünk, a gyökérzetet ezzel 
be is porozzuk, amikor a faszénpor baktérium kötő ha? 
fása érvényesül.

MAGYAR
TODOMÄNYOS
A K A D É M I A
k OkyyiAka
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59. Kezelés az átültetés után. Az átü ltetett növényt, 
különösen a könnyen lankadó levelűeket az átültetés 
után azonnal meg kell öntözni. A kevésbbé lankadókat 
(bőröslevelűek, pálmák, pozsgásak) jobb néhány napig 
öntözetlenül hagyni, amíg az új földréteg kissé meg* 
szikkad.

Az átü ltetett növény öntözésének célja nem az, hogy a 
kerületi új földréteg kapjon vizet, hanem az, hogy a régi 
gomoly nedvesedjék át. Emiatt kell a föld felületét kissé 
h o m o r ú  a n  alakítani, miáltal a víz a tő felé fog ha* 
ladni és ott a gomolyba szivárog. Az átültetett növény 
öntözésekor a kanna csövére rá kell tenni a rózsát és 
permetezve kell a talajt öntözni, m ert rózsa nélkül az 
erősebb vízsugár a még nem töm örült feltalajt fel# 
kavarja és kimossa a gyökereket. Az első felöntés le# 
szivárgása után még egyszer meg kell önteni a földet. 
Később, amikor a növény már „begyökcrcsedett“, 
vagyis az új gyökérágak az új kerületi földrétegbe ha# 
toltak, az öntözés rendes módja folytatható, domboro# 
dóra alakított felületen, hogy a víz a kerületi részre 
szivárogjon.

Az átü ltetett növény gondozása különös feladatokkal 
jár. Meg kell gondolni, hogy azok a gyökerek, amelyek 
összeköttetése a talajjal megszakadt, amelyek meg# 
csonkultak vagy megtörtek, többé nem vesznek fel 
táplálékot. A víz# és táplálékfclvétel csak akkor indul 
meg teljes mértékben, ha az új talajt az újonnan fejlődő 
gyökerek elérik. Az átmeneti időszakban csak kevés 
gyökér táplálkozik a gomoly régi földjéből. Ezt az át# 
meneti időszakot minden növény megsínyli, egyik erő# 
sebben, másik kevésbbé. Ebben az időszakban különö# 
sen érzékeny a növény minden külső hatás iránt, tehát 
speciális igényeit (öntözés, permetezés, melegebb kör# 
nyezet) fokozott gonddal kell kielégíteni és őt káros 
hatások (naptűzés, száraz levegő, léghuzat, meghűlés) 
ellen megvédeni. Aki kiismeri növényeinek igényeit, ezt



102

a gondozást hamarosan eltalálja, aki nem akar ezzel 
vesződni, az kertésznek adja oda növényét átültetés 
végett. A kertész pedig rendesen o tt ta rtja  egy darabig 
az átültetett növényt, melegágyban gyökerezted meg 
és megerősödés után adja vissza. Ennek azonban rend* 
szerint az a következménye, hogv az átültetést kihevert 
növény az üvegház hiányát sínyli meg a szobában.

60. Nyári gondozás. Amint május végén, június elején 
az állandó nyári időjárás beköszönt, szobai növényeink 
kikívánkoznak a szabadba, éppúgy, mint gondozóik. 
A télen át szobában ta rto tt növényeink, amelyek még 
a leggondosabb kezelés esetében is csak kínlódtak a 
természetellenes viszonyok miatt, megérdemlik a sza* 
bad term észetet, a term észetes meleget, a friss levegőt, 
az istenadta esőt. A s z o b a i  n ö v é n y e k e t  n у á* 
r o n  n y a r a l t a t n i  k e l l  a házkörüli kertben, vagy 
ha ez nincs (sokunknak), ki kell adni kertészetbe nyári 
gondozásba. A lelkiismeretes kertésznek gondja lesz 
arra, hogy helyrehozza a téli kezelés okozta satnyuláso* 
kát; ha pedig magunknak van kertünk, növényeinket 
igényeik szerint árnyas vagy napos helyen ízléses, szép 
csoportokba foglalhatjuk, bemélyesztve cserepüket a 
földbe, vagy pedig kiültetve őket megfelelő talajba. 
Tűző napfényt csak kevés szobai növény (pl. Petúnia, 
Pelargonium) bír el, ezek nem is szobai, hanem inkább 
ablaknövények. A szabadföldi kezelésre e füzetecske 
keretében már nem adhatunk útm utatást, csak azt je* 
gyezzük meg, hogy nagyon ügyelnünk kell a szobában 
elkényeztetett növényeink árnyéki vagy verőfényes 
igényeire és meg kell védeni őket a hirtelen hőingado* 
zásoktól, a kiszáradástól és elázástól, a zápor, a szél, 
a vihar romboló hatásaitól!

A s z a b a d b a  k e r ü l t  n ö v é n y e i n k e t  óva* 
t o s a n  é s  f o k o z a t o s a n  k e l l  h o z z á s z o k t a t *  
n u n k  a z  e r ő s e b b  f é n y h e z ,  a s z a b a d  l e ve *  
g ő h ö z. A tavaszi fokozatosan huzamosabb szellőzés,
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majd az időleges kihelyezés az árnyékba, majd fél* 
árnyékba, átm enet a végleges kihelyezéshez. Szoktatás 
nélkül kihelyezett növény könnyen tönkremegy!

Aki szobai növényeit semmiképen sem tudja kertben 
elhelyezni, használja fel legalább az erkélyt vagy a külső 
ablakpárkányt a növények elhelyezésére. M indkét eset? 
ben meg kell azonban védenünk növényeinket ernyők; 
kel vagy zsalukáterrel a déli tűző napfény igen ártalmas 
hatásától. Gondoskodni kell a cserepek megvédésétől 
a felmelegedés ellen, ezért ezeket o l y a n  l á d á b a  
k e l l  h e l y e z n i ,  a m e l y  t e l j e s e n  e l t a k a r j a  
ő k e t .  Ha a cserepek átmelegednek, a gyökérzet elhal. 
Még a ládákat is jó fűrészporral megtölteni és ezekbe 
mélyeszteni a cserepeket. A kirakott növényeket reggel 
és este kell kézifecskendővel fecskendezni és kisebb 
locsolóval locsolni.

Amikor a nyárnak vége van, a nyaraló növények 
megint a szobába vagy a teleltetőbe kerülnek. A sor; 
rendet a növények melegigénye szabja meg, a kénye» 
sebbeket hamarább, a hűvös őszi esők kezdetekor, 
a kevésbbé kényeseket (Hortensia, Evonymus, Fuchsia, 
Laurus) később hordjuk be. Első gondunk legyen a tisz; 
títás, a cserepek lesúrolása, a beteg, száraz részek le; 
szedése, «esetleg a gyenge példányok könyörtelen el; 
pusztítása. A behordott növényeket fokozatosan szók; 
tatjuk a zárt levegőhöz. Amíg lehet, sokszor és sokat 
szellőztetjük azt a helyiséget, ahova behoztuk a nővé; 
nyékét. A szellőzés m értékét az illető növények meleg; 
igénye szabja meg.

61. Téli gondozás. Az ősz beálltával növényeink las; 
sankint a szobába kerülnek, azok kivételével, amelyeket 
jónak láttunk az elmúlásnak átengedni. Amelyik nővé; 
nyünk a nyáron át nem erősödött meg, nem jö tt magá; 
hoz, télen sem fogja semmire sem vinni. A szobában 
elsősorban a melegigény szerint osztályozzuk nővé; 
nyeinket és eszerint helyezzük el az állandóan fűtött
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melegebb szobában, vagy a hűvösebben. Azok, amelyek 
télen nem díszlenek (lombhullatók, fagyállók), a pincébe 
kerülhetnek. A szobában ta rto tt növényeink gondozásán 
ról már az előző fejezetekben részletesen tájékozódtunk. 
Ne akarjuk növényeinket télen át fokozott tevékeny* 
ségre, növekedésre, fejlődésre bírni, hanem tekintsünk 
arra, hogy télen még az örökzöldek is pihennek. Csak 
arra törekedjünk, hogy növényeink éppen hogy életben 
maradjanak. Egynémelyik növényünk (Amaryllis, Clivia, 
Azalea stb.) télen is vígabban fejlődik, sőt tavaszfelé 
virít is, úgyhogy ezeket bővebben táplálhatjuk.

Ehhez szabjuk a téli öntözést ((27. §), a levegő pára* 
teltségét a fűtéskor (29. §), gondoskodjunk a pormente* 
sítésről (35. §), a szellőzésről (36. §), a kellő megvilágí* 
tásról (38. §), a megfelelő hőmérsékletről (49. §).

A pincében áttelelő növények sem bírják a fagyot, 
miért is mélyfekvésű fagymentes pince alkalmas csak 
az áttelelésre, amely azonban időnkint szellőztethető is, 
és nem nedves. Ide kerülhetnek a babérfélék, iiilevelüek, 
gránátalmák, a lombhullatók, az edzett örökzöldek.

Ezekről az elhalt levelek mind letisztítandók a pené* 
szesedés elkerülése végett. A pincét fagyfeletti külső 
hőmérséklet esetében gyakran kell szellőztetni, nővé* 
nyeinket tisztán tartani és az egerektől megvédeni.-ön* 
tözni csak ritkán és éppen csak annyit kell, hogy ne 
lankadjanak el. Virágdísz növényeket (Fuchsia, Horten* 
sia) már januáriusban felhozhatjuk a szobába, hogy 
hajtsanak, a többieket fokozatosan, melegigényük sze* 
rinti sorrendben visszük ki a szabadba márciustól 
kezdve.

fi2. A télen virítok gondozása. Nem egy olyan nö* 
vény is tartható  a szobában, amelyik télen virít. V irít 
azért, m ert virágzásuk ideje késő őszre, télre, vagy ta* 
vaszra esik (Clivia, Cineraria, Camellia); vagy pedig 
azért, m ert előnevelésével a kertész úgy szabályozta fej* 
lődését, hogy a virítás télre essék. A sokféle Primula,
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37. kép. Virágzó Clivia miniata, előtte Primula obcovica. 
(Pénzes A. felv.)

Begonia, Cyclamen, néhány Dianthus és Pelargonium 
virágzása ilyképen szabályozható. Több növényt a kér»



tészek külön hajtató eljárásokkal bírnak virágzásra. 
Rendszerint ilyen módon kezelt virító cserepes nővé* 
nyék kerülnek télen át a szép házikisasszony asztalára, 
aki persze meg szeretné őrizni sokáig az új és díszes 
szobatársat. Rendszerint kárbavesz az ezekre fordított 
fáradság, m ert ezek a növények hirtelen kerülnek igen 
kedvezőtlen körülmények közé (sötét, szárazlevegőjű, 
meleg szoba), amelyekhez már alkalmazkodni nem tud* 
nak, továbbá e vásárolt és nem szobában nevelt nővé* 
nyék a virítással fölélték már minden „erejüket“, tar* 
talék táplálékuk nincsen. Nemhogy tovább nem fejlőd* 
nek, de virágjuk elpusztul, lombjuk elhervad és lehull. 
Legjobb ezeket a növényeket megint a kertésznek vissza* 
adni, t a l á n  ő tud még velük mit tenni. A gumósakat, 
hagymásokat virítás után pihentetni kell, vagyis nem 
kell öntözni őket tovább (tubarózsa, Amaryllis) és ta* 
vasszal friss földbe kell őket átültetni. A többieket virí* 
tás után legcélszerűbb átültetni és visszametszeni. A vi* 
rító növénynek napfény kell, még azoknak is, amelyek 
árnyékban, vagy sötétben jobban fejlesztik ki bimbózó 
hajtásukat (gyöngyvirág, jácint, tulipán). Némelyik vi* 
rító növény a hidegebb szobát kedveli, mint a Camellia, 
Cineraria, Primula, más a melegebbet, mint a Clivia, 
Begonia (37. kép). A kályhafüstöt (vaskályha), a száraz 
levegőt, perm etezést a virágok nem tűrik. A virításba 
szökő növény kiadósabban locsolandó, mint a többi, de 
a virítás után a locsolás csökkentendő. Nem remélhetjük 
azt, hogy szobanövényeink virágaiból termés fejlődjék, 
miért is az elhervadó virágokat el kell távolíttani levá* 
gás (pl. Primula), tőből való kitépés (pl. Cyclamen) vagy 
óvatos lecsavarás (pl. Camellia) által.

63. A nyesés. A szobai növények gondozásának rend* 
szerint elhanyagolt módszere a nyesés, amelynek pedig 
nemcsak az elpusztult részek eltávolítása a célja, ha* 
nem a növények épségben és formában tartása is. A 
cserepes növény korlátolt táplálkozásbeli lehetőségei
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nem engedik meg rendszerint a terebélyes fejlődést, a 
nagy hajtások bőlombú, üde m egtartását, hanem a nö* 
vekedés túltengésével megnyúlt, alul levéltelen, gyenge* 
szárú „szomorú“ külsejű példányokká „nevelődnek“. 
Egy kis kertészollócska és éles zsebkés használatától 
sohase idegenkedjék a szobai növények gondozója.

A metszéssel elérhetjük már a csemetenevelés idején 
azt, hogy bokros vagy magastörzsűvé alakítsuk a fás* 
szárú szobanövényt. Ha a csemete csúcsrügyét már fia* 
talon lemetsszük, úgy alkalmat adunk az oldalágak ki* 
fejlődésére és a bokros növekedésre. Ha viszont a csúcs* 
rügyet meghagyjuk és az oldalhajtásokat metsszük le,

* törzset nevelhetünk. A lágyszámú növényeket is helyes 
a csúcsrügy lecsípésével bokrosítani. A visszametszések 
m ódját legjobb kertésztől elsajátítani, a sok leírásnál 
többet ér az egyszeri látás. Annál is inkább szükséges 
minden növény vásárlása alkalmából a kertész tanácsá* 
nak a kikérése, m ert a nyesés módja is a növény termé* 
szete szerint eltérő. A legtöbb lombhullató növényt te* 
leltetés után, a tavaszi lombosodás előtt kell „vissza* 
metszeni“, de ennek a mértékében is van eltérés. A 
lombhullató Fuchsia vagy Begonia eltűri az alapos kur* 
títást. A Fuchsiát hosszabb törzzsel szokták nevelni, de 
első oldalágainak csúcsát 1/з résszel, második oldalágait 
egészen is le lehet nyesni. Különösen a gyengébb és 
száraz ágak esnek teljesen áldozatul. A metszés vonala 
alatti rügy fog erősen fejlődni, tehát olyan helyen tör* 
ténjék a metszés, hogy az alatta levő rügy k i f e l é  irá* 
nyúljon, nehogy az új ág a korona belseje felé nÖveked* 
jék. A muskátlik nyurga szárai hosszának г/з része bát* 
ran lemetszhető. A Hortensiák csúcsát nem szabad le* 
metszeni, m ert így eltávolítjuk a virágot hozó rügyeket, 
hanem csak az oldalágakat kell ritkítani. Minden met* 
szés közvetlenül valamelyik rügy felett történjék, mert 
különben a rügy fölött csonk marad, amely később be* 
szárad és fertőző betegségek talajává válik.
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64. A karózás. Nem egy szobai növényünk nem tud 
megállani a saját lábán. Nemcsak a ,,futó‘!, helyesen ka* 
paszkodó növények igényelnek tám asztékot, hanem pl. 
a törzsesnek nevelt fiatal fásnövények, vagy magasszárú 
kórósak is (Fuchsia). Ezek szára mellé már fiatalon zöldre 
mázolt és a törzs hosszát meg nem haladó fenyőfa; 
botocskát tűzünk és ehhez kötjük őket hozzá lazán, ne; 
hogy lombjukat összeszorítsuk. A botot közel a szárhoz 
tűzzük mélyen, a cserép fenekéig a földbe. Néha, több; 
szárú növénynél (Hortensia) több botra is szükségünk 
van. A kapaszkodó növények mindenképen megkíván; 
ják az alkalmas támasztékot, melyre felkapaszkodhat; 
nak. Ezeknek minden egyes ágát fel kell kötöznünk, 
miért is ezek részére létraszerű vagy piramisszerű léc; 
építm ényt szoktak készíteni. A borostyánt kifeszített 
drótokhoz is szokták kötözni. A kötéshez raffiaháncsot 
használjunk, amely vékonyabb szálakra is hasítható, 
erősebb megterheléskor pedig összesodorható.

8. A vízi növények gondozása.
65. A vízi növények tartására különleges berendez; 

kedés szükséges, amely kissé- költségesebb és több gon; 
dot okoz, de egyúttal sok örömet és gyönyörködést 
szerez. A teljesen víz alá merülten élő növények részére 
a q u a r i u m o t  kell berendeznünk, a csak tövükkel 
vagy gyökérzetükkel vízben élők részére pedig ú. n. p a; 
l u d a r i u m o t .  Az aquariumok berendezése és gondo; 
zása az utóbbi időben nagyon divatossá vált és elterjedt, 
különösen azért, m ert ezzel a növényeken kívül dísz; 
halak tartására és tenyésztésére is alkalom nyílik. A kis 
füzetektől1 kezdve, a hatalmas kézikönyvekig' már 1 2

1 Kellner Jenő: A szobaaquarium. A budapesti székesfővá; 
rosi állat; és növénykert kiadása, 1924., 52 oldal.

2 Bade E.: Das SüsswassersAquarium. 4, Aufl. Berlin. 
Ffenningstorff 1923. 1023 oldal.
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nagy irodalma van az aquarium*sportnak, ami nem cső* 
dálható, m ert az aquarium még hűségesebb és változás 
tosabb utánzata a nagy term észet egy*egy részletének, 
mint a növényasztal és minden időben sok kedves és 
érdekes jelenséggel, meglepetéssel jutalmazza a meg* 
figyelőt. Mint szobadísz sem hasonlítható semmi más

1

38. kép. Aquarium-medence cmkbádog keretezéssel, 3—4 
mm. vastag üveglemezekkel. (Glaschker árjegyzékéből.)

életnélküli „dísztárgy“*gyal. Aki részletesebben óhajt az 
aquarium gondozással foglalkozni, az a speciális müvek* 
hez kell, hogy forduljon. E helyen csak röviden közöl* 
hetjük a lényeget a vízi növények tartására vonatko* 
z ó a n . '

66. Az aquariunbedény igen sokféle. Növények tartá* 
sára a kis edények nem alkalmasak. Legjobbak a szög* 
letes, ládaalakú üvegedények, a tisztán üvegből készült 
kádak, vagy bádogfenekű és üveglapokból felépített
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masszív cinkvázú tartányok, amilyenek készen is kap; 
hatók (38. kép). A kerek tartányok kezelése és megvilá; 
gítása nem célszerű, azonkívül torzítva m utatja a benne 
élő lények formáit. A nagyság a ráfordítható költség; 
tői és munkától függ. A szokásos m éretek és adatok 
áijegyzékekben m egtalálhatók .1

Az aquariumot legcélszerűbb külön az ablakdeszkánál 
alacsonyabb asztalkán vagy polcon tartani az ablaknál. 
Az asztallapra viaszosvászon térítő t jó kifeszíteni. Ha az 
aquarium teljesen üveg (elemtartány), úgy a viaszos; 
vászon alá vastag nemezdarab szükséges, hogy az üveg; 
fenék ne nyomódjék a merev deszkalapra, mert köny; 
nyen elrepedhet. Nagyobb aquariumok részére kovácsolt 
vasállványok kaphatók, vagy készíttethetők, amelyek 
kerekes lábon tolhatok. Az ablakból.lehetőleg sok f e l s ő  
fénynek kell az aquariumra jutni, oldalsó megvilágítás 
nem szükséges, sőt sokszor káros. Télen a napsugár 
nem árt, de a nyári tűző nap elkerülendő, különösen. ha 
halakat is tartunk az aquariumban. A növények részére 
a kelet;felé néző ablak a legjobb, hogy a reggeli napot 
kapjuk; az erősebb naptűzést függönyözéssel kell távol; 
tartanunk. Déli fekvésű ablakon beözönlő sugarak ártal; 
masak lehetnek a túlságos felmelegítés miatt, sőt erős 
algásodást okoznak.

67. Az aquarium talaja. Az aquarium fenekén a nö; 
vények beültetése céljából megfelelő talajréteget kell 
készítenünk. A talajkeverék összetétele: 1 rész szitált és 
iszapolt folyami homok, 1 rész agyagos gyepföld és 
1 rész szitált lombföld, e helyett jó a vakondtúrás földje, 
de még jobb a tőzeges föld. A régi, morzsalékos tőzeg 
a földet jó lazává teszi és elősegíti a növények meggyö; 
keresedését. A felmorzsolt tőzeget homokkal keverten 
használjuk.

Pl. A. Glascker, Leipzig 25, Tauchaerstr. 26.
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A m egnedvesített földet célszerű olyképen elteríteni 
a fenéken, hogy az aquarium ablakfelé eső egyik sarkán 
ban magasabb (5— 6 cm) legyen a réteg és a többi sarok* 
felé lejtsen, a legmélyebb rész (2—3 cm) legyen a leg* 
magasabbal átlóirányban szemköztes sarok. Ez a sarok 
lesz a hulladékgyűjtő, ahonnan iszaplopóval el lehet tá* 
volítani a hulladékot. A lenyom ogatott földre 2 h> cm 
vastagságban tiszta, jól kihasznált finom homokréteg 
kerül, amelyet szintén megnedvesítünk.

68. Az aquarium beültetése. A beültetésre használt 
vízi növényeket előbb alaposan megmossuk, letisztogat* 
juk. A talajba, oda, ahova növényeinket ültetni akar* 
juk, ujjunkkal lyukakat fúrunk és ezekbe dugjuk bele a 
növények gyökerét, jól körülnyomkodva azt, és ügyelve, 
hogy a gyökerek mind az altalajba jussanak, egy se ma* 
radjon a talaj felületén. Némelyik vízi növénynek 
(Myriophyllum, Elodea, Cabomba) ágvégeit, dugványait 
ültetjük be. A növények csoportosítása tetszőleges. 
Nem szabad sűrűn ültetnünk, elég 2—3 példány egy*egy 
fajból, m ert úgyis hamarosan megszaporodnak nővé* 
nyeink. A beültetett növények víz híjján a talaj felszí* 
nén hevernek. M ogyorónyi kavicsokkal vehetjük körül 
tövüket.

69. Az aquarium vize. Az aquariumot lehetőleg olyan 
vízzel töltsük meg, amely nem tartalm az moszatot, mi* 
kroszkópikus kicsinységű szervezetet, amelyek közül 
nem egy megposhadást okozhat. A folyó, forrás vagy 
kútvíz közül legalkalmasabb a kútvíz, városokban a víz* 
vezetéki víz. A megfelelő nagyságú edényben előkészített 
(télen meglangyosított) vízzel olyképen töltjük meg az 
aquariumot, hogy a talaj fel ne kavarodjék, növényeink 
ki ne ■emelkedjenek a talajból. Ezt azáltal érjük el, hogy 
a ta la jt a ra jta  fekvő növényekkel együtt vastagabb 
csomagolópapírossal fedjük le, amelynek széle az aqua* 
rium üvegfalainál felhajlik. A vizet előbb poharankint 
öntjük közelről a papiros közepére, ahonnan az lassan



szétfolyik. Később kis öntöző kanna rózsájából öntjük 
a vizet. A vizszint emelkedésével a papiros is emelkedik, 
a növények is felemelkednek. A papirost csak akkor 
vesszük ki, amikor az aquarium megtelt. A víz eleinte 
így is zavaros lesz, de csakhamar kitisztul és előttünk 
van a kész kis tó, amelyben növényeink nehány nap 
múlva fejlődésnek indulnak. Halakat csak mintegy 2 hét 
múlva tehetünk az aquariumba.

70. Az aquarium gondozása. Az aquarium szépségé; 
nek m egtartása állandó gondozást tételez fel. Elsősor; 
ban is tisztogató munkára van szükség. Az aquarium 
üvegfalait kívülről gyakran lemossuk, belülről az üvegre 
telepedő m oszatokat erre a célra való hosszúnyeíű serte 
vagy drótkefével időnkint lekeféljük. Ez a tisztítás telt 
aquariumban is véghezvihető, de ha már a víz is meg- 
zöldül, úgy kaucsukcső segélyével lecsapoljuk a vizet 
és az üvegfal tisztítása után újból megtöltjük azt lan; 
gyosított vízzel. A leeresztett vizet nem öntjük ki, ha; 
nem ledugaszolható üvegekben, sötét helyen tartjuk, 
ahol a moszatok elpusztulnak. Ezt a vizet tartalékban 
tartjuk  és ezzel töltjük meg az aquariumot, ha már az 
új víz is megzöldül. Ha a növények is telve vannak mo; 
szátokkal, azokat is kiemelhetjük és vízben egy napra 
sötétben tartjuk, majd az aquariumba visszahelyezzük. 
Csigákat és békaporontyokat is tarthatunk a vízben, 
mint m osztapusztítókat, sőt Daphniákat és Cyclopso; 
kát is.

A víz zavarossága és kellemetlen szaga (meleg idő; 
ben), rendesen a rothadás jele, ami sokszor magától is 
elmúlik. Máskor a nem kellőképen kim osott homok 
okozhatja a zavarodást. Sokszor bakteriurm hártya is 
képződik a víz felszínén. A rothadást megakadályozhat; 
juk, ha minden elhalt, levált növényi részt eltávolítunk, 
a sárguló részeket ollóval levágjuk. Jó az aquariumot 
üveglappal befedni, hogy ne hulljon por a vízbe és ne 
párologjon könnyen. Az üveglapon meggyűlő pára
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cseppek alakjában hull vissza a vízbe, levegőt visz ma? 
gával, m ozgatja a felső réteget és megakadályozza a 
hártyaképződést. A fenékről a szemetet lopóval, szivor;

nyával távolítjuk el. Ilyen készülékek állatkereskedé* 
sekben kaphatók.

Ha a víz nem romlott meg, azt sohasem kell cserélni, 
legfeljebb az elpárolgott mennyiséget időnkint utána 
tölteni. Ha télen éjjel nagyon kékülne, 10 C° alá az 
aquarium, úgy elektromos szénszálas körtével melegít« 
hetjük a vizet, ha azt belelógatjuk a vízbe úgy, hogy

8Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb.

39. kép. AkaDadai 
átokhinár (Elo- 
dea canadensis)
hajtásdarabja vi
rággal. (MlGULA 

könyvéből.)
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foglalata a víz felszíne fölött maradjon. A fűthető aqua* 
riumokról a speciális könyvek adnak leírást.

40. kép. V a l l i s n e r i a  s p i r a l i s  példány csavarodott 
kocsányú nővirágokkal. (Migula után.)

71. Az aquarium növényei. Aquarium unkat minden 
olyan növénnyel benépesíthetjük, amelyek a vízben alá* 
merülten élnek, vagy felszínén úsznak. Az alámerülő
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külföldi növények közül leghálásabbak az Elodea сапа* 
densis (39. kép) és densa, Myriophyllum heterophyllum, 
Cabomba caroliniana, \7allisneria spiralis (40. kép), 
Ludwigia alternifolia, amelyeket kereskedésekben is 
kapunk. Kirándulásainkon gyűjthetünk átokhinárt (Elő* 
dea canadensist), sulymot (Trapa natans), rencét (Utrb  
cularia vulgaris), békaszőlőt (Potamogetowfajok), tócsa* 
gazt (Ceratophyllum), süllőhinárt (Myriophyllum  ver* 
ticillatum, spicatum), vízi lófarkot (Hippuris vulgaris),

41. kép. P a l u d a r i u m - m e d e n c e .  (Glaschker árjegyzékéből.)

sőt megkísérelhetjük a tavirózsák tartását is (Nuphar,  
Castalia). A külföldi növények hálásabbak, a langyos 
vizet, téli fűtött szobát tűrik, míg a hazaiak nyári fej* 
lődésűek, fűtetlen, fagymentes szobában tartandók.

Az aquarium vizének felszínére Salviniák, Lemnák, 
Eichorniák, Azollák  és egyéb úszónövények kerülhetnek.

Rövid idővel a betelepítés után megjelennek az aqua* 
riumban a moszatok, a növényeken, a talajon, az üve* 
geken zöld telepek, fonalak, gomolyok keletkeznek. Aki 
mikroszkóppal rendelkezik, gyönyörűségét lelheti a mo* 
szátok vizsgálatában. Túlságos elszaporodásuk azonban 
— különösen napfényes helyen — nem üdvös, m ert az

8*



42. kép. Cyperus alternifolius, alatta az oszlopon Ficus radicans 
kapaszkodik. (Egyet, növénykert. P é n z e s  A. felv.)
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aquarium üvegfala átlátszatlanná válik sűrű betelepedés 
sük miatt, sőt a fonalmoszatok esetleg egészen ellephet 
tik a vizet és növényzetet.

72. A paludarium  a mocsári növények tartására 
való. E célra alacsony medence alkalmas (41. kép), amely* 
nek fenekére vastagabb földréteget teszünk homokréteg 
nélkül. Lehet alul réti földet, felül homokos tőzegföldet 
tenni. A paludarium talaját is menedékesen készítjük, a 
magasabb részre téve azokat a növényeket, amelyek té* 
len nyugvóra térnek. Ilyenkor a vizet kissé leeresztve, 
e magas helyek kiemelkednek a vízből. Az elhalt nővé* 

) nyi részek gondosan eltávolítandók, a növények gyak* 
ran permetezendők és mosandók. A mocsári növények 
fényt és igen gyakori szellőzést kívánnak, különben 
gyorsan tetvesednek. A paludariumba való növények 
közül Rade szerint a Cyperus papyrus, Sparganiumok, 
Rutomusok, Typhák  mély (30 cm) vizet kívánnak. A 
Sagittariák, Acorus calamus, Thaliak, Richardia aethio- 
pica, Pontederia montevidensis kevésbbé mélyet (20 cm), 
a Ceratopteris thalictroides, Richardia albomaculata, 
Canna flaccida, Equisetumok, vízi Polygonumok, Colo
casia, Limnocharis flava, Caltha palustris, Calla palus= 
tris, vízi Ranunculusok sekélyei (10 címig). Hazai 
tópartokról Alismat, Acorust, Rutomust, Calthat, Ca= 
rexeket, Equisetumokat, Juncusokat, Scirpusokat (szi* 
tyókat és kákaféléket), Rumex aquaticust nevelhetünk 
a n y á r i  paludariumban, de ezek télen nyugovóra tér* 
nek, nyáron meg nem érzik jól magukat a szobában, 
legfeljebb az erkélyen, nyitott verandán.

H e s d ö r f f e r  a külföldiek közül a Zantedeschia aethio* 
picat' és albomaculatat, a Ceratopteris thalietroidest, 
Cyperus alternifoliust (42. kép) és gracilist, Isolepis 
prolifert, Juncus zebrinust, Pontederiakat, Sagittaria 
chinensist és montevidensist, Saururus lucidust és Tha* 
Ha dealbatat ajánlja.
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9. A szobai növények szaporítása.
73. A szaporítás általában. A szobanövények tartás 

sával foglalkozók rendszerint megelégednek azzal, hogy 
a cserépben hozzájuk kerülő és már díszlő növényeket 
eltartják mindaddig, amíg lehetséges. Ez az egyszerűbb 
foglalatosság azonban korántsem  nyújt annyi gyönyör 
rűséget és élvezetet, mint a növény teljes felnevelése, 
vagyis új növény létrehozása és ennek nevelő gondos 
zása. Üj növény csakis valamely más növény egyes rész* 
létéből keletkezik, tehát, ha valamelyik növényfajt ön* 
magunk óhajtunk szaporítani, úgy vagy egyik már birs 
tokunkban lévő növénypéldányt kell felhasználnunk 
anyanövényül, vagy pedig beszerezzük a szaporításra 
alkalmas részeket. A szaporodásnak általában kétféle 
m ódját különböztethetjük meg a természetben, az ivas 
ros és az ivartalan szaporodást. Ivaros szaporodásnak 
mondjuk azt a módot, amikor a növények virágában 
megtörténik a megtermékenyítés, aminek következtés 
ben a virág term őjéből termés (gyümölcs) keletkezik. 
A termés belsejében jönnek létre a magvak. Minden 
mag belsejében rejti a fiatal növényke csíráját. Ha a 
magvakat megfelelő módon elvetjük és gondozzuk, bes 
lőlük csemete fejlődik, amelyet kellő módon felnéveb 
hetünk. Ugyanazon a növényen rendszerint sok virág, 
ezekből sok termés és ezekben még több mag jön létre. 
A magvak megérés után kiválóan alkalmasak a szaporís 
tásra, mert egyetlen növény nagy magtermelése követs 
keztében sok új növényt nevelhetünk. Természetesen 
vásárolt magvakkal is gyakorolhatjuk a szaporítást. 
Szobai növényeink között azonban igen sok van, amely 
nem virágzik, vagy ha virágzik is, a szobában nem hoz 
term ést és nem érlel magvat. Ezeket inkább ivartalan 
módon szaporítjuk. Az ivartalan szaporítás a növények* 
nek azon a kiváló sajátságán alapul, hogy egyes leválasz* 
te tt  részletük, ágdarabjuk, levelük, hagymájuk, gumó*
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juk, tőkedarabjuk új egyénné képes kiegészülni. A kér* 
tészeknek egyik legkiválóbb tevékenysége a növények 
szaporítása. Bizonyos határok között a szaporítás ne* 
hány m ódját szobai növényeinken is gyakorolhatjuk.

74. A magvak a növények termésében (gyümölcséi 
ben) keletkeznek kisebbmagyobb mennyiségben. А kér; 
tészek, akik magtermeléssel foglalkoznak, a term és éré* 
sekor összegyűjtik, kiválogatják, m egtisztítják és megs 
szárítják, majd fajok szerint külön elraktározzák a mag; 
vakat. Mivel a magvaknak egy ideig rendszerint nyu; 
galomban kell maradniok, ezeket hűvös és száraz helyen 
tartják  mindaddig, amíg a vetés ideje elkövetkezik. A 
magvak ugyanis nemcsak arra valók, hogy a növénye; 
két s z a p o r í t s á k ,  hanem arra is, hogy ezekben az 
elpusztuló anyanövény életcsírája átélje a kedvezőtlen 
időszakot, mint pl. a telet. Az egyetlen évig élő nővé; 
nyék kizárólagosan magvaikkal, mint á 11 e 1 e 1 ő, k i ;  
t a r t ó  s z e r v e i k k e l  élik át a telet. A több évig élő, 
úgynevezett évelő növények egyéb szerveikkel (pl. föld; 
beli tőkéikkel vagy gumóikkal stb.) telelnek át és csak 
bizonyos életkortól kezdve virágzanak és magzanak, 
amikor évente hozzák létre a magzatokat, a mag bel; 
sejébe re jte tt csirákat. Ezek a magvak látszólagosan 
élettelenek, vagyis lappangó életük van. Rajtuk az élet; 
jelenségek csak akkor válnak láthatóvá, ha kedvező 
életkörülmények közé, vagyis megfelelő magasabb hő; 
mérsékletre kerülnek és vízhez jutnak. Ekkor kéz; 
dődik meg a magban lévő csira felődése, a m a g  e s i ;  
r á z á s a .

75. A csírázás tehát akkor következik be, ha a mag; 
vakat vizes környezetbe hozzuk és melegebb hőmérsék; 
létén tartjuk. A csírázás hőmérséklete növényenkint 
változó. Minél melegebb éghajlatról származik a nö* 
vény, annál magasabb a csírázáshoz szükséges hőmér; 
séklet. A víz és a meleg hatása alatt a magban felhal; 
m ozott táplálóanyagok (szénhidrátok, csírok és fehér;
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jék) vízben oldhatókká válnak és ezekből táplálkozik a 
csíra. A víz a magvakat felduzzasztja, áthatol a mag 
héjján és feloldja a táplálóanyagokat. E m iatt előnyös a 
vetésre szánt magvakat a vetés előtt egy napig langyos 
vízbe áztatni. A pohár vízbe helyezett magvakon, ha 
azok nem nagyon régiek, csakhamar tapasztaljuk a fel*

43. kép. Csíráztat As egyszerű módja. 
Széles lekváros üveget megtöltünk színig 
vízzel, bekötjük tüllel. A tüllre helyezzük 
a magvakat és az egészet leborítjuk üveg

haranggal. (Oels után.)

duzzadást. Ha ezeket a magvakat a vízből kivéve tá* 
nyérra helyezzük, csakhamar csírázni kezdenek. A esi* 
ráztatást legcélszerűbb olyképen végezni, hogy porceb 
Ián tányérra itatóspapirosíszeletet fektetünk és ezt víz* 
zel átitajuk. Erre ráhelyezzük a magvakat és a tányért 
üvegburával lefedjük. Célszerűen használhatjuk e célra 
a sa jttartó  tányért és bórát, vagy pedig lekvárosüve* 
get (43. kép). Mivel a csirázó magvak erőteljesen
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lélekzenek, tehát az üvegbura alatti levegőt hamar 
megrontják, szellőztetésről kell gondoskodnunk. A szel; 
lőztetést biztosítja az, ha az üvegbura széle alá kis tá; 
masztékot helyezünk, hogy ne illeszkedjék rá egész körül 
a tányérra. A tányért időnkint ráöntött langyos vízzel 
nedvesen tartjuk. Magkereskedésekben külön e eélra 
szolgáló SxAiNERífélc csiráztatóíkészüléket lehet kapni 
(44. kép). Ezek három darabból vannak összetéve: üveg; 
tányérból, erre ráfektethető agyagkorongból és üveg; 
búrából. A szellőzést az üvegtányér és az üvegbura* nyí; 
lása biztosítja. Csiráztatás előtt az agyagkorongot vízbe 
áztatjuk, hogy jól átszívódjék vízzel, azután ráhelyezzük 
az üvegtányérra. Az agyagkorong mélyedésébe helyezzük

44. kép. Stainer-féle csiráztató- 
készülék. A légáramlás útját nyilak 

jelzik. (Árjegyzékből.)

a magvakat és leborítjuk az üvcgharanggal. A kiszáradás 
ellen gondoskodunk arról, hogy a tányérba vizet jutta; 
tunk. Bárhová elhelyezhetjük a csíráztató edényt, ahol 
15—20' C° hőmérséklet van, megvilágítás a csiráztatás; 
hoz nem szükséges. Ez a csíráztató eljárás különösen 
akkor fontos, ha meg akarunk arról győződni, hogy a 
vásárolt magvak csíraképesek;e, vagy sem. Előfordul 
ugyanis, hogy a magvak igen régiek és már elvesztették
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csíraképességüket. A legtöbb növény magva néhány 
nap múlva, vagy legfeljebb 2—3 hét múlva csírázik, de 
van nehány, mint pl. a pálmáké, amelyek csak hónapok 
múlva csírázik. A csírázás első jelensége az, hogy a mag 
bizonyos helyén előbújik a kis gyökerecske. A csírázni 
kezdő magvakat ki kell venni a csíráztatóból és meg* 
felelően előkészített cserép földjébe kell helyeznünk. A

45. kép. A p r ó  magrak vetése k á r t y a p n p f r o s b ó l .  (Hesdörffer 
könyvéből.)

csíráztatóba helyezett magvak rendszerint nem csíráz« 
nak ki mind, egy részük nem csírázik, hanem elromlik. 
A csírázott magvak számából következtethetünk a mag« 
vak (illetőleg az azokat szállító kereskedés) megbízható« 
ságára. Ha nincs okunk ilyen csírázó kísérletre, a mag« 
vakat egyenesen a földbe vethetjük.

76. A vetés nem egyéb, mint a magvak oly természe« 
tes körülmények közé juttatása, ahol a csírázás meg« 
történhetik. E célra legalkalmasabban lapos cserép« 
tálakat használunk. A cseréptálba könnyű és finomra 
szitált földet készítünk, H esdörffer szerint legalkal«
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masabb a rothadó részektől mentes lombföld vagy tű« 
levelűföld */5—Ve rész homokkal keverve, vagy tőzeg, 
amely közepes nedvességű. Ezzel a m egnedvesített 
földdel egyenletesen megtöltjük a cseréptálat és a 
földet kissé lenyomkodjuk. Erre helyezzük rá az előző« 
leg beáztatott magvakat. A nagyobb magvakat egymás« 
tói egyenlő távolságban, nem sűrűn helyezzük rá a föld 
felszínére. Azután lefedjük a magvakat vékony, íino« 
man megszitált földréteggel, amely legfeljebb 2—3«szor 
vastagabb legyen, mint a magvak. Igen apró porszemű 
magvakat, mint pl. a Begóniáké, Gloxiniáké, kemény, 
vályúszerűen összehajtott kártyára öntjük és ebből 
szórjuk óvatosan a föld felszínére (45. kép). Ezeket az 
apró magvakat nem kell földréteggel lefedni. Ha egy« 
szerre többféle magot vetünk, mindegyik fajtát másik 
cseréptányérba, úgy el kell őket látnunk névjelzővel. 
Kártyapapirosra vagy kis, alul meghegyezett falemezre 
írjuk a nevét és azt betűzzük a földbe a cserép szélére. 
A vetés után finom permetezővel vagy porítóval öntöz« 
zük meg a földet és a cserepet lefödjük üveglemezzel. 
Ezt az üveglemezt naponta meg kell tisztogatnunk. A ve« 
tést nem szabad kiszáradni hagyni, naponta kell per« 
metezni. A vetést nyugton kell hagyni! Nem szabad 
feltúrni, háborgatni a magvakat. Rövidcbb«hosszabb 
idő múltán megjelennek a talaj felett a kis csíranövény« 
kék első levelei, amikor a cseréptányért már világosra 
kell helyeznünk, hogy meginduljon a nóvénykék táp« 
lálkozása. Sötét helyen a csíranövények szára igen erő« 
sen megnyúlik, meggörbül az ablak felé és erőtlen cse« 
metévé alakul.

77. Egyezés és tiizdelés. A cseréptányérba vetett 
magvakból csakhamar kikelnek az apró csíranövény« 
kék, amelyek további gondozást igényelnek. Min« 
denekelőtt ritkítani kell a vetésünket olyképen, 
hogy a sűrű vetésből igen gyakran kiszedjük a gyen« 
gébbeket, satnyábbakat és eldobjuk. Ezzel az úgyneve«
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palánták ne érintkezzenek, hanem szabadon fejlődhess 
senek tovább. A megerősödött palántákat azután másik 
cseréptányérba vagy faládikába helyezzük át. Ezt is 
megtöltjük olyan földdel, amilyent a vetéshez hasznáb 
tunk és simára lenyomkodjuk deszkadarabbal. Az át* 
helyezés, amit a kertészek tüzdelésnek, pikírozásnak 
neveznek, igazi „türelmi já ték“, Ehhez egy kis eszközre 
is van szükségünk: a tüzdelőfára (pikírozóra). Egy arasz* 
nyi hosszúságú falécet vagy fabotdarabot egyik végén 
meghegyezünk, másik végén laposra faragunk. A tűz* 
delőfa hegyes végével beosztjuk a föld felszínét vona* 
lakkal, nagyobb ferde négyszögekre. A négyszögek 
sarkai jelzik a palánta behelyezésének a helyét, 
ahol a tüzdelőfa hegyes végével kis lyukakat fúrunk. 
A vetésből igen óvatosan, egyenkint kiemeljük a tűz* 
delőfa segítségével a palántákat és behelyezzük őket 
egymás után, sorba a lyukakba oly mélyen, hogy azok* 
nak éppen csak a csíralevelei kerüljenek a felszínre. 
A palánták körül a földet jól összenyomkodjuk, hogy 
szilárdan megálljának. Apró palánták tüzdeléséhez 
H e s d ö r f f e r  kis facsipeszt is ajánl, amelyet magunk ké* 
szíthetünk. Kis fabot egyik végét hosszan meghegyez* 
zük és hegyes végén éles késsel behasítjuk. A hasíték 
aljára kis faszilánkot erőltetünk, hogy a két szár eltá* 
volodjék. Ezzel a facsipesszel ki lehet venni az apró 
palántákat és segíteni a beültetést, ha balkézzel a esi* 
peszt és a jobbal a tüzdelófát használjuk. Ha teleültet* 
tiik a ládát vagy cserepet, úgy ezt jól bepermetezzük 
és világos, meleg helyre helyezzük, esetleg még — ha 
melegkedvelő a növény — üveglemezzel lefedjük.

78. Pálmamagvak csiráztatása. Minden pálmát fel 
lehet magról is nevelni, némelyik nevelése a szobában 
is sikerül és a kis pálma fejlődésének a megfigyelése 
sok örömet okoz. A magvak (pl. érett d a t o l y a m a g *  
V a k) a megérkezéskor azonnal elvetendők, m ert hamar
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edényt, vagy 10 cm széles cserepet használunk, amelyet 
a fenéklyuk befedése után, vízben jól átgyúrt tiszta 
fűrészporral töltünk meg. A magvakat m egtisztítjuk a 
gyümölcs rajta  lévő részeitől és szorosan egymás mellé 
fektetjük a fűrészpor felületére; befedvén őket nedves 
fűrészpor réteggel, amelyet jól nyomkodjunk le. Az 
edény ezután nedvesen és melegen tartandó, fény nem 
szükséges. Legalkalmasabb a kis hajtató  szekrény. 2—3 
hónap múlva megjelennek az első levelek, amikor a 
magoncok kiilön*külön egy*egy kis cserépbe ültetbetők, 
homokos lomb, tőzeg* vagy hangaföldbe.

79. A beültetés. A tüzdelőláda vagy tányér palántáit, 
amint megerősödtek és már néhány levelet is fejlesztet* 
tek, egyenkint rendes cserepekbe ültetjük be. A cse* 
rép, amelybe a beültetést végezzük, ne legyen nagy, 
mert különben a fölösleges föld haríiarosan megromlik. 
E m iatt először kisebb cserepet használunk és csak a 
fokozatos növekedéssel az átültetéskor használunk na* 
gyobb cserepet. Ha a beültetendő palánta kicsiny gyö* 
kérzetű, úgy megtöltjük a cserepet földdel annyira, 
hogy csak az öntözővíz részére m aradjon perem. A pa* 
lántát tövénél fogjuk meg balkézzel és kiemeljük a tűz* 
delő edény földjéből. A végleges cserép földjének kö< 
zepén jobb kezünk m utató ujjával lyukat fúrunk és ebbe 
helyezzük a palántát, mutató* és hüvelykujjunkkal jól 
körül gyomkodván a földet, hogy megálljon. Az erő* 
sebb gyökérzetű palánta részére csak kevés földet te* 
szünk a cserép aljára, a palánta gyökérzetét balkézzel 
beletartjuk a cserépbe és jobb kézzel marokkal szórjuk 
körül a földet. Az átültetés leírásánál (56. §) említett 
drainage*t itt is kell alkalmaznunk. A beültetés után 
azonnal bepermetezzük és megöntözzük a palánta föld* 
jé t és igyekezünk a meggyökeresedésig a naptűzéstől, 
meghűléstől és kiszáradástól megvédeni ezeket a fiatal, 
magról nevelt növénykéket, az ú. n. magoncokat.
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80. Az elfajzás. A magról nevelt növényeken gyakran 
azt tapasztaljuk, hogy másféle sajátságúak, mint az 
anyanövény volt, sőt a származékok egymás között is 
eltérőek. Ezt a jelenséget is szokták (más hasonlóval 
együtt) elfajzás névvel illetni, m ert az utód nem bír 
azokkal a fajtajellegekkel, m int az anyanövény. Az eh 
fajzásnak ez az esete akkor következik be, ha az anya* 
növény már maga is hibrid volt, vagyis két különböző 
fajta keresztezéséből keletkezett. Az örökléstan meg? 
állapításai szerint pedig a hibridek származékaiban 
azok a sajátságok, amelyek a hibridben keverten 
meg voltak, egymástól függetlenül szétválnak és a má-- 
sodik ivadékban sokféleképen kombinálódnak. Csak 
azoknak a növénypéldányoknak az utódai lesznek azo* 
nosak, amelyek nem kevertek, hanem a nemesítő eljá* 
rásokkal már rögzített sajátságúak. Az ivartalan mó* 
dón (pl. dugványozással) keletkezett utódok sohasem 
fajzanak el, még akkor sem, ha az anyanövény hibrid 
volt, hanem változatlaunl öröklik át az anyanövény 
minden sajátságát.

81. A dugvány. Az ivartalan szaporításnak legeltem 
jedtebb módja az, amikor az anyanövény valamely rész* 
letét leválasztjuk és ezt igyekezünk meggyökereztetni. 
Ez az eljárás a d u g v á n y o z á s ,  amelyet szoba-nővé* 
nyeinken is gyakorolhatunk. A dugványozás sok ne* 
hézségbe ütközik ott, ahol a szobai üvegház, vagy leg* 
alább hajtató  láda, melegágy felett nem rendelkezünk, 
de azért ezek nélkül is sikerre vezethet a próbálkozás. 
Dugványozásra rendszerint hajtásdarabot, ágrészletet 
használunk, amelyen már van fejlett levél, m ert a dug* 
vány további fejlődését csakis az biztosítja, ha van 
rajta  rügy (szem). A rügyek pedig az ágak csúcsán 
(csúcsrügy), továbbá a levél és a szár alkotta zúgban 
(hónaljrügyek) vannak. A meggyökeresedés után ezek* 
nek a rügyeknek kell hajtássá fejlődniük.

Általános szabályt nehéz megállapítani a dugvány le*
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metszésére vonatkozóan. Legjobb ezt egy kertésztől 
eltanulni.

A télen át hideg helyen átteleltetett levéltelen növéí 
nyék (pl. Hortensia, Fuchsia) tavasszal visszametszve 
kerülnek melegre és világosra, amikor a tövükről új 
lágyszárú hajtások fejlődnek. Amikor ezek már nehány

46. kép. Muskátli-dugványok.
Az I. jelű helyesen meg van fosztva alsó leveleitől, sőt 
megmaradt levelei is meg vannak csonkítva. A II. jelű 
helytelenül soklevelű, miértis a túlságos párolgás miatt 

könnyen elfonnyadhat. (Molisch után.)

levelet fejlesztettek, felhasználhatók dugványozásra 
olyképen, hogy valamelyik alsó levél alatt vágjuk le a 
hajtásokat éles késsel, alsó leveleit szintén levágjuk és 
csak felső 1—2 levelét hagyjuk meg (46. kép).

A télizöld szobanövények némelyikét (47. kép, pl. 
Ficus) -fel is lehet darabolni több részre, különösen felső 
fiatalabb hajtását. A darabok elég, ha csak egy*egy leve* 
lűek, m ert e levelek hónaljában rügy van. Ezek feldara* 
bolása olyképen kell, hogy történjék, hogy minden dug? 
ványdarab felső részére kerüljön egy levél, vagyis a m eb
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történnek. Más növényeknek hosszabb*rövidebb hajtás* 
részletei (Pelargonium, Tradescantia, Hedera, Rosa), 
vagy a tőből kihajtó új hajtásai használhatók fel, persze 
csak olyan növényekről, amelyek jó gyökerező képes* 
ségűek.

47. kép. D u g v á n y o k .

F i c u s  e l a s t i c a  ágdarabja egy le
véllel és ennek hónaljrügyével, 
továbbá a m u s k á t l i  ágának felső 
része három levéllel. (Hesdörf- 

fer könyvéből.)

A kiszemelt ágrészletet mindig igen éles és tiszta 
késsel vágjuk le, nem ollóval, mert az roncsol, és nem 
szakítással, m ert az nagy felületi sebhelyet is okozhat.

82. Dugványozás. Némely növény ága (pl. Oleander, 
borostyán, Ficus) egyszerű vázában vagy gyógyszeres 
üvegben is gyökeret fejleszt, a legtöbb azonban csakis 
földben gyökereztethető. A levágott dugványnak soha* 
sem szabad levegőn maradnia, vagy vízbe kell tenni a
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ledugásig, vagy pedig- azonnal az előkészített földbe 
kell ledugnunk őket. E célra használhatunk kisebb fa* 
ládikát, vagy cserepet. A faládikának aljára lyukakat 
kell fúrnunk és ezeket cserépdarabokkal lefednünk, épp 
úgy, mint a cserép alján lévő lyukat. Az edény aljára 
2—3 em tőzegréteget célszerű simán elhelyezni, amelyre 
3 ujjnyi könnyű, erősen homokos lombföldréteg kerül. 
Az alsóréteg mogyorónyi apró téglatörmelékből és 
durva faszénrétegből is készülhet. A 6—10 cm. hosszú; 
ságú dugványok a l s ó  (a régi gyökér felé eső) végét 
1—2 crmnyire dugjuk az ujjunkkal fúrt lyukba és ott

48. kép. A  m u s k á t l i - d u g v á n y o k  a  c s e r é p  
s z é l e  m e n t é n  k ö r b e n  h e l y e z e n d ő k  e l .  

(Hesdörffer könyvéből.)

ujjunkkal jól körülnyomkodjuk tövüket, hogy szilárdan 
megálljának. A dugványokat s ű r ű n  4—6 cm távolságra 
kell eldugdosnunk, még pedig legalkalmasabban az edény 
fala m'entén körben, attól 1—2 cm távolságban (48. kép). 
Az eldugás után a földet finom rózsás öntözővel, langyos 
vízzel kell beöntöznünk és utána az egészet a párateltség 
biztosítására üveglemezzel vagy üvegburával le kell fed; 
nünk. Ha a fedésre üveglemezt használunk, úgy maga;
Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb. 9



sabb cserépre van szükség és ezt csak ~iз részéig töltjük 
meg földdel. A permetező öntözést esetleg naponta többi 
szőr kell ismételnünk s az üveglemezen vagy burán megs 
gyűlő vízcseppeket szárazra le kell törülnünk, m ert ezek 
rácseppenve dugványainkra, rothadást okozhatnak. 
A dugványokat világos helyen tartjuk, de a naptűzéstől 
meg kell őket védenünk pl. papirossal. A gyökerezés és 
a dugvány fejlődése rendszerint hamarosan (8—12 hét) 
bekövetkezik, amikor már huzamosabb szellőzés szüks 
séges, sőt lassankint a fedés feleslegessé válik. Melegházi 
növények dugványainak meggyökereztetése nagyobb, 
18—22 C° hőmérséklet szükséges, tehát az 52. §sban 
leírt fűthető hajtatószekrény használható, vagv pedig 
fűthető cserép, amelynek leírása és rajza H esdörffer  
könyvében megtalálható.

A meggyökeresedett dugványokat a fiatal magoncoks 
hoz hasonlóan, kezeljük tovább. Egyeznünk nem kell, 
de az elromlókat ki kell irtanunk, majd valamennyit 
kiilönskülön kisebb cserepekbe kell átültetnünk a gyös 
kerek m egtisztítása nélkül.

Dugványozni mindig tavasszal kell, hogy még őszig 
a növények megerősödjenek és át legyenek ültethetők. 
Ha ez nem történik meg őszig, akkor a szétültetéssel 
a következő tavaszig keli várni. A szétültetés 6—8 cm. 
széles cserepekbe történik, fokozott gondossággal.

A dugványozáshoz hasonló egyéb eljárásokat, mint 
pl. bujtásról, homlításról vagy levélről való szaporítást 
legjobb ügyes kertésztől megtanulnunk.

83. Tőosztás. Több nem fásodó szobanövényünk töve 
számos hajtást fejleszt és bokros term etű lesz, mint pl. 
a Cyperusok. Ezek tavasszal könnyen szaporíthatok, 
m ert a cserépből kivéve, tövük több részre szétszed; 
hető, esetleg szétvágható. Az indás növények (Chloro; 
phytum)  indáin lévő új növénykék egyszerűen leválaszt; 
hatók és ledughatók, a tőhajtások szintén (óvatosan) 
leválaszthatók és meggyökereztethetők. A tőosztással
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létrejött új tőrészletek éppúgy kezelendők, mint az 
újonnan átü ltetett növények, de helyes őket előbb 
könnyű, homokos földben gyökérfejlesztésre bírni. Az 
indákról vagy tövekről lefejtett sarjak a dugványokhoz 
hasonlóan kezelhetők. A hagymás növények hagymája 
körül gyakran apró fiókhagymák keletkeznek. Ezeket 
is leválaszthatjuk az anyanövényről virítása után és 
könnyű homokos lombföldbe, drainage;os cserépbe ültet; 
jük őket, úgyhogy a föld befedje a hagymákat. Üveggel 
lefedve és melegen tartva, ezek is meggyökeresednek és 
átültethetők nehéz, televényes földbe. A tőosztáskor, 
vagy a hagymák szétválasztásakor keletkezett esetleges 
sérüléseket jó faszénporral bedörzsölni a sérülések eb 
kerülése végett.

10. A hajtatás.
84. A jácinthagym ák hajtatása. A jácinthagym ákat 

10 cm széles cserépben hajtathatjuk, a koraiakat szép; 
temberben, a későbbieket októbermovemberben. A esc* 
repet megtöltjük homokos, jó kerti földdel, vagy kéve* 
réket készítünk: 1 rész homokból, 2 rész régi melcgágyi 
földből és 4 rész agyagos kerti földből. Drainage nem 
szükséges. A földet igen lazán szórjuk a cserépbe, hogy 
a hagymát a föld közepébe benyomhassuk és csak az; 
után nyomkodjuk meg egy kissé a földet. A hagymád 
nak csak a csúcsa lássék ki a földből (49. kép). Ezután jól 
megöntözzük. A cserepeket 4—6 hétig hűvösön és sötét; 
ben tartjuk száraz pincében, vagy a szobában a szekrény; 
ben, de le kell őket a pincében laza földdel, a szekrény; 
ben üres cseréppel fednünk. Időnkint öntözéssel bizto; 
sítjuk az állandó nedvességet. Ha a meggyökerezés 
m egtörtént és már 4—5 cmmyi csúcs fejlődött, foko; 
zatosan meleg helyre tesszük, a fedélt felcserélhetjük 
vastagabb papírzacskóval. Langyos vízzel a földet ned; 
vesen tartjuk. A zacskót csak akkor lehet eltávolítani,

9'
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ha a virágzat legvastagabb része már kibújt a hagymád 
ból. Ha előbb vesszük le a zacskót, úgy a virágzat 
„ülve“ marad, nem nyúlik meg. Világosságon a levelek 
megzöldülnek és 3—5 hét múlva a virágok kinyílnak. 
A nyíló jácintok hűvösebb helyen tovább tartják  meg 
virágaikat.

Szokták a jácinthagym ákat ú. n. jácintüvegekben is 
hajtatni, bár ez tovább tartó, de tisztább eljárás. Külön 
jácintfajták vannak erre a célra. A tiszta üvegeket nya*

49. kép. J á c i n t h a g y m a  ü l t e t é s e  balról a kelleténél 
magasabban, jobbra helyesen. (Hesdörffer köny

véből.)

kig m egtöltjük eső* vagy vezetékvízzel, melybe egy kés« 
hegynyi konyhasót vagy nehány darabka faszenet te« 
szünk. A hagymákat az üveg felső csészéjébe helyez* 
zük, úgyhogy a hagyma alja közel legyen, de ne érjen 
a vízhez. Az üvegek is hűvös, sötét helyre kerülnek, 
ahol 2 hónap múlva gyökeret eresztenek a hagymák. 
Ezen idő alatt időnkint a hiányzó vizet pótoljuk. Ha a 
gyökerek már feneket értek, papiros zacskóval lefedve, 
a fűtött szoba ablaka közé kerülnek az üvegek, de 
éjjelre az ablakból beveendők, nehogy megfagyjanak. 
A zacskót csak akkor távolítjuk el, ha már a virágzati 
bimbó vastagrésze a hagymából kibújt. Az üveghez 
alkalmas sodronykarót is lehet kapni, amelyhez a ki*
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50. kép. J á c i n t ü v e g e k .  (Lucas 
könyvéből.)

fejlett virágzat raffiával hozzáköthető (50. kép). Ha a 
víz megzavarodik, újjal cserélendő fel, úgy azonban, 
hogy a hagyma ne legyen vizes!

Szükebb nyakú üvegekben tulipán és nárcisz is haj* 
tatható. •



85. A fák ágainak firtatása. E helyen nem lehetsé* 
ges a hajtatás módszereiről és eredményeiről részlete* 
sen írnunk, megtalálja azt az olvasó Molisch*Varga

51. kép. H a j t a t o t t  o r g o n a á g a k .

A baloldali fürdetett, a jobboldali fürdetés nélküli; 40 nappal a 
fürdetés után a baloldali virít, míg a másik nem. (Molisch után.)

növényélettanában (192—207. old.) Csak arra akarjuk e 
helyen felhívni a figyelmet, hogy igen sok szép virágú 
cserjénk és fánk virágdíszét télire szobánkba varázsol* 
hatjuk. A gyümölcsfák, barkások, a kerti díszcserjék 
lombjavcsztett ágait használjuk e célra, amelyeket no*
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vember elején lemetszünk. O tthon az ágakat virág* 
vázába, állott vízbe helyezzük és a meleg, 15—18 fokos 
szobában tartjuk. Hosszabb*rövidebb idő múlva azt ta* 
pasztaljuk, hogy a rügyek kifakadnak és virítanak. A 
kivirítást siettetni lehet azzal, ha az ágakat lemetszés 
után 9—12 órán át 30 C°*os meleg vízben áztatjuk. Si* 
került így orgonát (51. kép), somot, Forsythiát, mogyo* 
rót, egrest, füzet, nyírfát, égerfát, juhart, cseresznyét, 
hengét, vörösfcnyöt életre kelteni. A bokrétafát (vad* 
gesztenye) és kőrist december*januárban lehet 35—40 
C *os fürdővel felébreszteni. Legnehezebb a fürdővizet 
hosszú időn át 30° C hőmérsékleten tartani: Alkalmas 
erre a célra a mosóüst, amelynek vizét gyenge tűzzel 
tartjuk  melegen és fürdőhőmérővel ellenőrizzük. 
A váza vizére, amelybe az ágakat fürdetés után (vagy 
anélkül) helyeztük, vigyázni kell, nehogy megromoljék. 
A vízbe faszéndarabokat teszünk, szükség szerint pótol* 
juk vagy újítjuk.

Kertészeti könyvek még számos növény hajtatásáról, 
virágzásra bírásáról írnak, még a szobanövényekkel fog* 
lalkozók is, nem hiszem azonban, hogy bárki is, aki kér* 
tészettel nem rendelkezik, a hajtatással kiterjedten 
tudna foglalkozni.

11. A beleg növények ápolása.
86. A megbetegedések okai. Bármennyire is igyekezik 

a szobai növények gondozója minden feltételt teljesí* 
tcni, amit növénye megkíván, a legtöbb szobában tar* 
to tt növény valamilyen betegségben pusztul el. Minél 
később következik ez be, annál büszkébb lehet gazdája 
szakértelm ére és gondosságára. A megbetegedéseknek 
számos oka lehet. A leggyakoribb oka a korai meg* 
betegedésnek az, hogy hogy a vásárolt növény hirtele* 
nül került a kertésztől, vagy a kereskedőtől a szobába, 
hirtelen érte olyan sokféle változás, hogy ezeket nem
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tudja ellensúlyozni. A hőmérséklet, levegőnedvesség, 
fénymennyiség alapos m egváltoztatására rögtön beteg* 
séggel felel a növény érzékenységének m értéke szerint. 
Különösen a télen vásárolt növények szenvedik meg ezt 
a változást. Tulajdonképen a kertésznek kellene — ha 
módjában van — előbb szoktatni, edzeni a növényt a 
szobai viszonyokhoz és csak olyanokat forgalomba 
hozni, amelyek már alkalmasak a szobai élethez. A pá* 
ratelt, világos melegházból a száraz és sötét lakásba 
hirtelenül áthelyezett növény ritkán éli túl ezt a nagy 
és oly sokoldalú változást. Még jó, ha csak gyengébb 
levelei pusztulnak el, m ert ezek helyett fejlődnek újak, 
az új viszonyokhoz szokottak.

A megbetegedések további forrásai a növény igényei* 
nek kellő elhanyagolásából erednek. A levegő száraz* 
sága, a helytelen öntözés, a hőmérséklet gyors és te* 
temes változásai, a meghűlés és megfagyás, a napszú* 
rás, a táplálékhiány mind oka lehet a betegségeknek, 
amelyek gyógyításában első teendő a betegség okának 
megállapítása, másik teendő a gyógymód alkalmazása. 
Legcélszerűbb gyógyítás az, ha gyengélkedő növényein* 
két azonnal kórházba küldjük, vagyis szakértő kertész* 
nek adjuk.

87. A betegségek elkerülése és az első segély. A ' le*
vegő szárazságát rendszerint a levelek érzik meg, pl. a 
Cyperusok, pálmák leveleinek a csúcsa száradni kezd. 
A száraz levegő az oka a tetvesedésnek is. Nem elég a 
száraz levelek csúcsának levágása és a tetvek elhárítása, 
hanem a levegő páratartalm ának emelése (29. §) és a 
levelek mosása szükséges (35. §).

A hőmérséklet okozta megbetegedéseket, meghűlése* 
két elkerülhetjük a szellőzés óvatos alkalmazásával 
(36. §), a léghuzat elkerülésével, az egyenletes fűtéssel 
(49. §). A gyökérzet meghűlésének az oka a hideg víz* 
zel történő locsolás. A meghűlések első következménye 
a lankadtság, amelyet a melegigényes növényeknél
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rendszerint a teljes hervadás követ, de ezt az idejé« 
ben alkalmazott ellenintézkedések még megelőzhetik. 
A megfagyás rendszerint akkor következik be, ha kos 
rabban te ttük  ki a szabadba növényeinket, mint kellett 
volna. A megfagyott (tetemesen lelankadt) növényeket 
nem szabad hirtelen melegre vinni, hanem beperme« 
tezve őket h i d e g  vízzel és megvédve a naptűzéstől, 
2—3 napig hűvös szobában tartjuk  őket. A hirtelen fel« 
melegítés elpusztítja a megfagyott növényt, míg az át* 
menetes ápolás megmentheti őket, hacsak már az e b  
f a g у á s nem következett be.

A naptűzés igen ártalmas lehet az árnyéki növények« 
nek, pl. a páfrányoknak. A pozsgás növények (kaktu« 
szók, szukkulenták) részben elbírják a tartós verő« 
fényt, de még a melegházi tropikus növények is súlyo« 
san megbetegednek a tűző napsugaraktól, égési foltok 
támadnak rajtuk, amelyek többé nem hozhatók helyre. 
E m iatt szobában, ha az ablak déli napot kap, gondos« 
kodni kell a déli órákban a függönyözésről, a szabad« 
ban pedig e növényeket, még a pálmákat is, árnyékban, 
majd félárnyékban kell tartani. Az ablaknövények esc« 
repeit is védeni kell a tűző naptól, m ert a felmelegedés 
m iatt a gyökerek elpusztulnak.

A gyökereknek nemcsak a felmelegedés árt, hanem 
gyökérmegbetegedéseket okoz az em lített l e h ű t é s  
is, a hidegvizes locsolással, továbbá a túlságosan bő lo« 
csolás. Az utóbbi különösen a nyugvó (nem hajtó) 
állapotú növényeken okoz megbetegedést (27. §).
A lankadáskor, sárguláskor azonnal meg kell vizsgálni 
a gyökérzetet és gyorsan segíteni, mert ha a rothadás, 
talajsavanyodás előrehaladt, már nincs segítség. A be« 
teg gyökérzeten az átültetés segít, amelynek folyamán 
a gyökérgomolyról minden talajrész eltávolítandó, a 
beteg vagy elhalt gyökerek letisztítandók. Az átültetés« 
hez kis cserepet és könnyű (homokos) földet kell hasz« 
nálni, amelyhez durva faszéntörmelék keverendő.
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A k i s z á r a d á s h o z  vezet viszont a gyenge öntő* 
zés, amikor nem jut a belső vagy mélykeretü gyökér; 
végekhez — amelyek éppen a vízfelvételre valók — 
kellő mennyiségű víz (25. §). Ez a jelenség a lankadás; 
sál, sárgulással, majd száradással jár és bekövetkez; 
hetik akkor is, ha hibás ültetés m iatt a víz a cserép fala 
mellett csurog le. Gyors ültetés a segítség.

Hogy ezeket a bajokat elkerüljük, gyakran meg kell 
vizsgálnunk a talajt pl. ujjunk bedugásával, hogy át; 
hatoké a víz a t<daj belseje felé.

A táplálkozás hiánya m iatt bekövetkező betegeske; 
dést g y a k o r i  átültetéssel előzzük meg. Amíg a lassű 
növekedésűeket elégséges évente egyszer, a gyors nö; 
vésűeket nyáron át többször is át kell ültetni, mert a 
trágyázás (17. §) csak ideig;óráig segít. A trágyázás leg; 
feljebb a tápláló anyagokat pótolja, de nem akadályozza 
meg a gyökérzet túlságos meggyarapodását és a föld 
megromlását.

88, A szobai növények kártevői. A kártevők, amelyek 
szobai növényeinket megtámadják és épségüket, egész; 
ségüket veszélyeztetik, részben a rovarok közül, rész; 
ben a gombák közül kerülnek ki. A föld, amelyben nö; 
vényeink gyökérzete a táplálékot keresi, nemcsak hasz; 
nos, hanem kártékony lényeket is tartalm azhat, 'a le; 
vegő pedig szintén sok veszedelmet rejt magában és a 
levélzet sínyli meg az ellene intézett támadásokat. Az 
éber szemű gondozónak mindig résen kell lennie, hogy 
növényeit ezek ellen megvédelmezze, ha pedig mégis 
megtelepednének a növényeken, azonnal, m ielőtt még 
baj történnék, fel vegye ellenük a harcot.

89. A pajzstetvek szerepéről szobanövényeinken leg; 
utóbb Kadocsa G yula részletesen írt a Természet; 
tudományi Közlöny 1927. évi februáriusi 2. számában. 
Közleményét a szerző szíves engedelmével szó szerint 
átvesszük a következőkben:

A szobában tartott különféle pálmáink a paizstetűt
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rendszerint már magukkal hozzák a kertészetből. A vá* 
sárló nem veszi észre a levelek ráncaiban és tövében s 
egyéb rejtekhelyen meghúzódó, gyakran még fejletlen.

fiatal tetveket, s csak odahaza látja egy idő múlva, nagy 
meglepődéssel, hogy növényein a paizstetű egyre na? 
gyobb számban mutatkozik. De előfordulhat természe* 
tesen az az eset is, hogy a kertésztől vásárolt pálma 
paizstetűtől mentes, s csak odahaza lesz paizstetves

52. kép. O l e a n d e r  levelek paizstetűvel 
borítva. (Kadocsa Gyula után.)



olymódon, hogy az állat egyéb otthoni, de fertőzött nö? 
vényeinkről vándorol át a pálmára.

A szobában ta rto tt különféle pálmáinkon ugyanazok 
a paizstetűfajok élnek, mint az üvegházban tartottakon. 
Ezeknek a fajoknak száma elég nagy. Az irodalom év* 
rőbévre újabb fajokat fedez fel, vagy állapítja meg már 
ismert, más országból leírt fajoknak honosságát, mert 
a kereskedelem a messze országokból és világrészekből 
behozott dísznövényekkel behurcolja ezeknek kártevőit 
is. A behurcolt kártevő a hidegebb éghajlat alatt is, 
állandó melegben, fűtött üvegházban vagy lakásban 
ta rto tt gazdanövényen tovább szaporodik.

Üvegházi és szobai dísznövényeinken leggyakrabban 
található az Aspidiotus hederae nevű faj, mely? 
nek paizsa többé?kevésbbé domború, a sárga és barna 
szín különféle világosabb árnyalatait m utatja, testének 
középpontján alul sárgásbarna foltot visel és 1—2'A mm 
átmérőjű. A fiatal állatok paizsa tiszta fehér színű. Leg? 
ismertebb az oleanderről (52. kép), amelyen gyakran hi 
hetetlenül nagy számban szaporodik el, úgyhogy jófor? 
mán minden levél telidestele van a fehéres paizsok? 
kai és sorra elszárad. De gyakori a citromfán, ba? 
béron, puszpángon és más dísznövényen is. A szak? 
irodalomban számtalan néven találkozhatunk vele. 
L indinger  könyvében1 29 társnevét találom feljegyezve. 
Egyik neve: Aspidiotus palmarum , bizonyítja elő? 
fordulását a pálmán is, ami egyébként éppen nem tar? 
tozik a ritkább esetek közé. Közeli rokona: az Aspidio
tus lataniae, szintén megtalálható pálmáinkon. Ennek a 
paizsa erősen domború, fehéres, vagy szürkésbarna 
színű, 2 mm átmérőjű, testének középpontján kívüli cl? 
helyeződésű, feketés színű folttal. Alkalmilag előfordul 
a pálmán a Lecanium hesperidum nevű faj is, amely

1 Dr. Leonhard Lindinger: Die Schildläuse (Coccidae Euro? 
pas, Nordafrikas und Vorderasiens etc., Stuttgart 1912.
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meglehetősen lapos, 2У*—5 mm hosszú és 1 ^ —3 mm 
széles (tehát aránylag eléggé nagy), világos, narancs, 
okker vagy zöldessárga színű, olykor szabálytalanul eh 
osztott, vörösbarna vagy feketés foltokkal díszített és 
zöldes szélű. A Caryota mitis nevű pálmafajon találta 
Jablonowski1 a Lecanium tessellatum nevű fajt, melyet 
mozaikszerűen elrendezett, májszínbarna paizslemezei 
révén r a k o t t h á t ú  p a i z s t e t ű n e k  nevezett el. 
Ritkábban akad pálmáinkon a gyengén domború, átlá t
szóan vékony, zöldessárga színű és halavány közép* 
foltú, 1—2 mm átmérőjű Diaspis boisduvalii.

A paizsnélküli, úgynevezett v á n d o r ,  vagy k ö s z  a* 
' p a j z s t e t v e k  közül megtalálható hazánkban is a kő* 
vetkező három faj, úgymint: a Pseudococcus citri, a 
Pseudococcus adonidum és a Pseudococcus nipae. A 
vándorpaizstetvek eltérőleg a jóformán egész életükre 
helyhez kö ttö tt egyéb paizstetvektől, állandóan kóbo* 
rolnak, ide*oda vándorolnak a növényen s így könnyen 
átkerülnek a szomszédos növényekre is. Testüket sűrű 
viaszos bevonat fedi, m intha liszttel volnának behintve. 
Ez a fehér bevonat odatapad a levélhez, a szárhoz, az 
edényhez, a virágtartó állványhoz és mindenhez, amerre 
csak ú tját veszi a tetű. Tehát bepiszkítja a növényt. 
A Pseudococcus citri nevű faj kifejlődött nőstényének 
csillagszerűleg szétálló, fehérporos nyúlványai közül a 
hátsó pár többszörösen hosszabb az oldalt találhatók* 
nál, míg a Pseudococcus adonidum nevű faj ugyanazon 
nyúlványai még az állat hosszúságánál is hosszabbak. 
Ezért az utóbbit h o s s z ú f a r k  ú vándorpaizstetűnek, 
míg az előbbit (a Pseudococcus citri nevű fajt) meg* 
különböztetésül az utóbbitól, r ö v i d f a r k ú  vándor* 
paizstetűnek nevezzük (53. kép). A rövidfarkú vándor* 
paizstetű nálunk a szabadban is él s a lucerna gyökerén

1 Jablonowski József: A rakotthátú paizstetüről és hazai 
előfordulásáról. Állattani Köziem. XVI. (1917.)



53. kép. A hosszúfarkú (a) és rövidfarkú 
(b) vándorpajzstetű erősen nagyítva. 

(Jablonowsri rajza után.)
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telel, de annál gyakoribb a hosszúfarkúval együtt a nő* 
vényházakban. A hosszúfarkú paizstetű inkább föld* 
felett lakó állat, nálunk a szabadban ritkábban akad, 
ellenben annál jobban szaporodik a meleg, vagy mérsé* 
kelten meleg üvegházakban, vagy a fűtött lakásokban. 
Ez a faj tehát elsősorban üvegházi állat. A vándorpaizs* 
tetvek a növényekben nem válogatósak, tehát előfordul* 
nak pálmákon is, bár a tapasztalat szerint a puhább szó* 
vetű, levesebb növényt inkább kedvelik. Nem ritkák a 
szabadon álló szőlőben sem; annál gyakoribbak — kü* 
lönösen a hosszúfarkú — hajtatóházakban nevelt 
szőlőn.1

A harmadik faj, a Pseudococcus nipae délszaki állat. 
Hazai előfordulását Jablonowski állapította meg a hu* 
dapesti Kertészeti Tanintézet egyik növényházában ne* 
veit pálmákon s más délszaki növényeken,2 s azt csillag* 
szerűen elrendezett viaszos*poros nyúlványai m iatt 
e s i 11 a g о s kószapaizstetűnek nevezte el. Ezek a nyúl* 
ványok kúpalakúak s az állat egész testfelületén, tehát 
a háti részén is, bizonyos szabályszerűség szerint van* 
nak elrendezve. A viaszos váladék fiatal állaton (lárván) 
sárgásfehér színű; később egyre sötétebb lesz s már tel* 
jesen kifejlődött nőstényen világosbarna színű, olykor 
ibolyás árnyalatú. Mint délszaki állat, (Kis*Antillák, 
Nyugatindia) a mérsékelt égöv alatt csakis a fűtött no* 
vényházakban élhet meg. Algériában végzetessé vált a 
szabadon nevelt fiatal pálmákra. Szívogatása, valamint 
a nyomában jelentkezett mézharmat és korompenész 
m iatt itt a pálmák szabadföldi neveléséről le kellett 
mondani. Mint utóbb kiderült, ez az állat nemcsak a 
Kertészeti Tanintézet telepén, hanem más üveg* és nö*

1 Jablonowski József: A szőlő és egyéb gazdasági növények 
paizstetvei. Kísérletügyi Köziem. XIX. (1916.)

2 Jablonowski József: Egy délszaki paizstetű hazánkban. 
Állattani Köziem. XV. (1916.), 232—247. lapon.
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vényházainkban is előfordul, tehát hazai kertészei 
teinkre, elsősorban pedig a pálmát nevelő kertészetekre, 
nem kis jelentőségű.

Az ism ertetett fajoknak term észetesen nem mind* 
egyike található meg szobában ta rto tt pálmáinkon is. 
Sőt egyik«másik fajt eddig még csak üvegházainkban 
találták, s így valószínűleg a lakásokban ta rto tt pálmá« 
kon még egyáltalán nem, vagy csak igen elvétve fordul 
elő. De arra való tekintettel, hogy a pálmát a kertésze« 
tekben nevelik s onnan is vásárolják, senkit se lepjen 
meg, ha egy napon a szakemberek az ő szobai pálmáján 
is megállapítják a ritkának ismert faj előfordulását.

Az állandóan melegen ta rto tt üvegházakban és laká« 
sokban tenyésző pálmákon a paizstetvek szünet nélkül 
szaporodnak. Mivel nincs korlátozó, fejlődést meg« 
akasztó tényező, mint pl. a szabadban a téli időszak, 
az egyes fejlődési alakok egész éven át zavartalanul to« 
vábbfejlődhetnek. De m ert az egyik állat, amelyik ko« 
rábbi származású, előbb, a másik, amelyik későbbi 
származású, később fejezi be életét, a fejlődés nem 
egyöntetű, időben nem élesen elhatárolt, s így egyidő« 
ben a paizstetvek különféle fejlődésű alakjait találhat« 
juk növényeinken. A teljesen kifejlődött állatok mel« 
lett egészen fiatalokat s idősebbeket is találhatunk az 
év minden szakában.

A paizstetvek kártevése kettős: k ö z v e t l e n  és 
k ö z v e t e t t .  A k ö z v e t l e n  k á r t e v é s  a növény 
nedvének elszívásában s így annak gyengítésében nyíl« 
vánul meg. A paizstetűnek szívószája van, amely a 
legtöbbször rövid, néhány ízből összenőtt szipókából 
és négy rendkívül finom szívósertéből áll. A szipóka 
a rágószáj alsó ajkának, míg a négy szívóserte a rágok« 
nak és alsó állkapcsoknak felel meg. A szívóserték az 
állat belsejében vannak elhelyezve és gyakran kétszerié 
olyan hosszúak, mint maga az állat. Amikor a paizs« 
tetű táplálkozik, a szívósertéket összefogja, beszúrja a
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növénybe s annak kész, dús keményítőjű és dús cukrú 
értékes tápláló nedvét a sertékből összeillesztett cső* 
vön át magába szívja. A sok szívó paizstetű a növényt 
állandóan sanyargatja, gyengíti, ami a növényt fejlő* 
désében megakasztja. De az erősen meglepett növény* 
rész (pl. a levél) sem fejlődhetik rendesen s előbb*utóbb 
részben vagy egészben elszárad. Gondoljunk csak az 
erősen fertőzött oleanderre, amelynek levelei, m ajd a 
leveleket tartó  ágacskái sorra elszáradnak.

A paizstetű a gyomrába felszívott nedvnek csak egy 
részét tudja megemészteni. A többi, meg nem emész* 
te tt nedvet kiüríti, magából kifecskendezi éppúgy, mint 
rokonai, a l e v é l t e t v e k  s a  l e v é l b o l h á k  (PsyU 
lidae) teszik. Ez a k iürített nedv az úgynevezett m é z  
h a r m a t ,  amely a paizstetű tanyája alatt lévő levél 
színére, vagy más növényrészre, vagy a közelben álló 
tárgyakra ráhull és kis fényes pettyek alakjában lát* 
ható. Ha sok a paizstetű, a pettyek egyre nagyobbod* 
nak, végül fényes, ragadós máz alakjában bevonják az 
egész levelet, szárat. A mézharm at tehát nem más, 
mint a paizstetű által meg nem emésztett, fölöslegesen 
felszívott, elpazarolt növényi nedv. Ezért a mézharmat 
még sok növényi cukrot tartalm az, az íze édeses, raga* 
dós, mint a híg mézoldat.

A mézharm at önmagában nem árt a növénynek. A le* 
vegőnyílások betömésének sokszor hangoztatott vádja 
elesik, ha tudjuk azt, hogy a levél levegőnyílásai (sto* 
mái) leginkább és legnagyobb számban a levél í о * 
n á к j á n vannak, míg a mézharmat leginkább a levél 
színét lepi el. Ellenben feltétlenül káros következménye 
a m ézharm atnak a k o r o m p e n é s z  nevű gombának 
megtefepedése.

A k o r o m p e n é s z  levegő útján odakerült spórái 
megragadnak a mézharm atban és csírázni kezdenek. 
A gomba fonálteste (myceliuma) vékony, de igen sűrű 
és ezért előbb fekete folt, később egyre nagyobbodó

lüDy. Szabó Z. : A szobai növények stb.
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fekete réteg alakjában lepi be a növény felszínét, 
mintha csak korommal hintették volna be. A korom* 
penész csak a mézharmatban él, fonálteste nem hatol 
be a növény szövetébe. Ellenben ez a bevonat a levelet 
élettevékenységében korlátozza, mert a fekete réteg út* 
ját állja a napsugárnak, s így a levélzöldet asszimilációs 
működésében akadályozza, aminek végeredményben az 
egész növény vallja a kárát. A mézharmatban megtele* 
pedett korompenész továbbá be is piszkítja, elcsúfítja 
a növényt. A fekete réteg erősen odatapad a levélhez 
és a szárhoz. Egyszerű locsolással nem válik le. Ha a 
növényt meg akarjuk szabadítani tőle, csakis vizes ke* 
fével, gondos súrolással érhetünk célt.

A mézharmat nyomában jelentkező korompenész 
és annak káros következményei szintén a paizstetű ro* 
vására írandók. Ez a paizstetű k ö z v e t e t t  k á r *  
t e v é s e .

Védekezés a paizstetvek ellen. Megismerkedvén a 
pálmapusztító paizstetűfajokkal, azok életmódjával és 
kártevésével, önkéntelenül felvetődik a v é d e k e z é s  
kérdése. Az érdekeltek elsősorban az orvoslás módjára 
kíváncsiak.

A pálmáinkat s általában mindenféle szobai vagy 
üvegházi dísznövényeinket a közismert r o v a r p o r *  
r a l  (pyrethrum porral, köznyelven: zacherlinnel) sza* 
badítjuk meg a paizstetvektől. A növényeket ilyenkor 
állott, kissé langyos vízzel megpermetezzük. Legjobb e 
célra az üvegházi kézifecskendőt, ennek hiányában ki* 
sebb növényperm etezőt használni. A rra törekedjünk, 
hogy a növény minden részét, tehát a levelek fonákját 
is finoman, ködszerűen behintsük a vízzel. Ennek az a 
rendeltetése, hogy az utána alkalmazandó rovarporzás* 
kor a rovarpor mindenüvé rátapadjon. A rovarport 
gumifujtató segítségével ráfuvatjuk a növényre, arra 
ügyelve, hogy annak minden részére bőven jusson be* 
lőle, tehát a levelek fonákjára s a tövébe is. A rovar*
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por mintegy 1 milliméternyi vastagon belepje a növény 
minden részét. A rovarpor friss, száraz és valódi le? 
gyen, m ert a régi por már erejét vesztette s így haszná* 
lata sikerrel nem járhat. Az ekként egyenletesen be* 
porozott pálmát néhány napig bántatlanul hagyjuk, 
hogy a rovarpor ölő hatását kifejtse. Azután állott, 
kissé langyos vízzel lemossuk a növényt. A rovarporral 
együtt az elpusztult pajzstetvek legnagyobb része is le* 
mosódik. Ami pedig a növényen marad, idővel magától 
lepereg.

A rovarpor egyszeri alkalmazásával nem érhetünk el 
teljes sikert. Különösen a levelek fonákján és hónaljá* 
ban meglapuló fiatal tetvek közül kerüli el több a ha* 
Iáit. Ezért szükséges, hogy az egész eljárást egy*kétheti 
időközökben néhányszor megismételjük. M indenesetre 
sok függ attól, hogy a rovarpor friss, jóhatású volt*e, 
s az első porozást gondosan végeztük*e el. Minél pon* 
tosabban jártunk el első ízben, annál kevesebb paizs* 
tetű m aradt életben, s így annál kevesebbszer kell az 
eljárást megismételnünk.

Ha csak egy*két növényünk van s az sem nagyon fér* 
tőzött, célt érhetünk olymódon is, hogy hegyes fácská* 
val, pl. erősebb fogpiszkálóval, a rovarokat sorra át* 
szurkáljuk s a növényről lekotorjuk. De necsak a na-- 
gyobb pajzsokat, melyek erősen szembetűnnek, pusz* 
títsuk el ilyenformán, hanem fordítsuk figyelmünket a 
rejtekhelyekre húzódott, sokszor egészen fiatal s apró 
lárvákra is, hogy ezek se kerüljék el a halálos dárda* 
döfést.

90, Egyéb rovarok. A thripsek közül kettő szokott 
ősszel a szobai növényeken megjelenni.1 Az egyik a 
„feke'telégy“ (Heliothrips haemorrhoidalis). Ennek lár* 
vái vörössárgák, a fejlett példányok potroha narancs*

1 Jablonowszky József, Természettud. Közlöny, XXV. 1903. 
477. oldal.

10'
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sárga, szárnya fehéres, 1—1*25 mm hosszúak, nappal 
rendszerint árnyékba, a levelek fonákára húzódnak, miért 
is nehezen vehetők észre. Ürülékei kis fekete foltocskák 
alakjában tapad meg a leveleken. Ez a „thrips“ a levél 
bőrét rágja meg és a sebhelyből táplálkozik, úgy, hogy 
e levelek lassankint sárgulnak, hervadnak és leszárad; 
nak.

Egy másik thrips a Parthenothrips dracenae, potroha 
szürkésbarna, két fehér szárnyán, ha hátát takarja, két 
barna, keskeny sáv van. M indkét ,,thrips“ a levelek bős 
rét sebzi meg és a sebhely nedvéből, sejtanyagaiból 
táplálkozik, sőt petéit is a sebhelybe rakja. A levélen 
keletkező fehéres foltok telve vannak az állattal és ürü; 
lékével. A növényt csakhamar fakó, szürkés foltok bo; 
rítják. A thripsek ellen Jablonowski szerint használ; 
ható a t h a n a t o n  (dohánylúgkivonat), 1*5—2%;os 
hígításban. Ezzel a hígított oldattal alaposan beperme; 
tezzük a növényt, azután pedig 1 'A— 2 óra múlva lan; 
gyos vízzel leöblögetjük. Permetezéskor helyes a cse; 
rép földjét papirossal jól letakarni, hogy a dohánylé 
ne jusson a földbe.

Az atkapók (Tetranychus tedarius) kis pirosas, pók; 
szerű állatocska, amely a levél fonákán hálószerű fona; 
lakon futkos. A levél zöld színét adó chloroplasztáit 
(31. §) pusztítja, előidézi a szeplős hervadást, amely be; 
tegségben a növények hamarosan elpusztulnak. A tét; 
vek közül az Aphis  levéltetűfajok, továbbá a gyap; 
jastetű okoz hasonló kártételt. U tóbbi az érzugokban 
telepedik meg.

Hesdörffer a tetvesedés megakadályozására ajánlja 
a permetező öntözésen kívül a hetenkinti melegvizes 
lemosást. A vízben káliszappant kell oldani, annyit, 
hogy a víz tejfehér legyen. A szappanosvíz használata 
után nehány órával tiszta vízzel kell a növényt lefecs; 
kendezni, mindig vigyázva arra, hogy a szappanlé és a 
mosóvíz ne jusson a földbe. A kemény, aprólevelű
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örökzöldek (Myrtus, Azalea stb.) lom bkoronáját 50°*os 
szappanosvízbe lehet meríteni. Merítés után jól le kell 
rázni a lombot és egy nap múlva tiszta langyos vízben 
ugyanígy le kell öblíteni. Szükség esetén ezt az eljárást 
hetenkint meg lehet ismételni.

91. A gyökerek kártevői. Sokan a földi gilisztákat 
tartják a gyökerek kártevőinek, amelyek a földben él* 
nek és időnkint a talajból előbujnak. A giliszták igen 
hasznos állatok a talaj feldolgozása és keverése tekin* 
tétében. Legfeljebb azzal kellemetlenkedhetnek, hogy ha 
elszaporodnak és a földben nagyobb járatokat készítve, 
a víz hirtelen átfolyását okozzák, esetleg a gyökerek 
összefüggését a talajjal meglazítják. Nem kellemes az 
sem, ha a giliszták a cserépből kibújva, a növényaszta* 
Ion mászkálnak. Meleg (de 50°*nál nem melegebb) víz« 
zel, vagy diófalevélteával ki lehet űzni a gilisztákat. 
A férgek sorába számítják a kertészek a pattanó boga* 
rak lárváit „drótféreg“ néven, amelyek a gyökerek 
pusztítása m iatt kártékonyak; ezeken kívül még szá* 
mos rovarlárva tehet kárt a gyökerekben. E „férgek“ 
a cserép földjére helyezett salátatönkdarabokra gyűl* 
nek és így összefogdoshatók. A szabadban nyaraló nö* 
vényekkel néha a cserépbe kerül a p i n c e á s z k a  
(Porcellio scaber), amely szintén kárt tehet. H esdökffer  
szerint este kitett, hosszába vágott és kim élyített répás 
darabok alá bújnak és reggel ezekkel össze lehet szedni 
őket.

92. A gombák közül az élősködők egész sora lepheti 
meg rosszul kezelt, legyengült és megsérült növényein* 
két. Leggyakoribb a lisztharmat, amely a meghűlt nővé* 
nyékét szokta ellepni fehér, lisztszerű lepedékkel és 
hamarosan elpusztítja azokat. A gombák pusztítása 
kénvirággal történik, amelyet száraz, napos, meleg idő* 
ben, erre a célra kapható fujtatóval szórunk a nővé* 
nyékre. Előbb vízzel is lehet a növényt bepermetezni, 
hogy a kénpor rátapadjon, A legtöbb élősködő gomba,
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nagyobb foltok, pettyek alakjában jelentkezik. Ilyen a 
Phoenixeken megjelenő Graphiola* betegség is. Leg* 
célszerűbb a m egtám adott növényi részt lemetszeni 
és így megakadályozni az elterjedést. E gombák kó* 
zött sokszor több külföldi és nálunk még nem ismére* 
tes is előfordul, m iért is helyes a lem etszett részt meg* 
határozás végett beküldeni a Magyar Nem zeti Múzeum 
növénytani osztályához. Növényeink egyik legelterjed* 
tebb gombája a k o r o m p e n é s z ,  amely kiterjedt, 
kormos bevonatszerű foltok alakjában fedi a leveleket. 
A korompenész nem élősködik a növényen, hanem a 
tetvek mézharmatváladékán telepedik meg és fejlődik 
ki. Ennek ellenére káros lehet, m ert befedvén a zöld 
részeket, azok gázcseréjét és fényélvezetét korlátozza. 
Egyébként a penészek hamarosan ellephetik a leszáradó 
részeket, a levelek sárguló csúcsát, az egyéb, élettani 
bajok m iatt hervadó részeket, amelyek permetezéskor 
átnedvesedve a penészek talajává válnak. E pusztuló 
részeket el kell távolítanunk, m ert különben rothadás* 
nak is indulhatnak és fertőzéseket okozhatnak. Az el* 
távolítás mindig éles késsel történjék.

12. Kaktuszok és más szukkulens növények 
gondozása.1

93. Általános tudnivalók. A szukkulens, vagy magyar 
nevükön „pozsgás“ növények sorában a legkülönbö* 
zőbb növénycsaládok képviselőit megtaláljuk. Közös 
jellemvonásuk az, hogy takarékoskodniok kell a víz* 
zel. Hogy ezt tehessék, testük szerkezetében többféle 
módon és különböző fokban eltérnek a nem szukkulens 
növényektől és éppen ez az, ami különösen érdekessé 
teszi őket.

írta: Maros Imre,
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A takarékosság hathatós eszköze a készletgyüjtés. 
A szukkulens növényekben tágas sejtű víztartószöve; 
tek vannak, amelyekben a ritkán, vagy szűkösen ka* 
pott vizet elraktározzák. Em iatt a szukkulens növények 
levele vagy egész teste mindig többé;kevésbbé vaskos, 
duzzadt. (Fettpflanze, plante grasse.) (11. kép 41. oldalon).

A szukkulens növények legtöbbje nyálkát, némelyike 
tejnedvet tartalmaz. Mind a kettő lassan szárad, vagyis 
nehezen adja ki magából a hozzákeveredett vizet. A tej* 
nedv némely esetben rendkívül mérges, ami hathatós 
védelmet jelent az állatok falánksága ellen. A párok 
gás csökkentését szolgálja a különféle hamvas, viaszos 

] bevonat is, amely a leveleket, vagy friss hajtásokat bo; 
rítja.

A vízzel való takarékosság egyik módja az, hogy a 
növény csökkenti párologtató lombozatát, ami odáig 
terjedhet, hogy egyáltalán nem fejleszt leveleket. A le* 
véltelen szukkulens növények zöld színanyaga a szár 
felszínes rétegeiben helyezkedik el. Maga a szár lapos, 
levélszerü is lehet, de a felület további csökkntése ér* 
dekében tömzsi oszlop;, vagy gömbalakúvá is változ; 
hat. Az oszlopok és gömbök gyakran bordásak, baráz; 
dáltak, ami többféle tekintetben igen célszerű bérén; 
dezkedés. A bordák merevítik a törzset, de a napsütés 
ellen is némi védelmet nyújtanak, mert a napsugarak 
különböző iránya szerint a test különböző részeit át; 
menetileg beárnyékolják, de megkönnyítik a testben 
felgyülemlett túlságos melegség kisugárzását is, olyan 
módon, amint azt a bordás fűtőtesteknél is tapasztal; 
hatjuk.

A hiányzó lombozat helyett a szukkulens növények 
tekintélyes részének tüskéi vagy szőrei vannak, ame; 
lyek sokszor oly sűrűek, hogy a növény zöld teste 
szinte eltűnik a tüskefonadék vagy szőrbunda alatt. 
Mind a kettő valóságos ruha: védi a testet a nap tüze 
és a szél szárító hatása ellen. A „ruha“ alatt veszteglő
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légréteg a test párolgása révén nedvesebb, tehát nem 
annyira aszaló hatású, mint a szabad környezet forró, 
száraz és mozgó levegője. A tüskéken, szőrökön lecsa* 
pódik a harm at is, ami szintén hozzájárul a nedvesebb 
légkör fenntartásához. Végül a tüskék mindenesetre 
megnehezítik azt is, hogy a szomjas állatok elfogyaszt 
szák a növényt.

A szukkulens növények nagyrészt sivatagos területe* 
ken vagy sziklafalakon élnek, tehát olyan helyeken, 
ahol időnként nagyon kiszárad a talaj, esetleg a levegő 
is. De vannak kivételek. Némely kaktuszfaj (Phyllo* 
cactus, Epiphyllum  stb.) a trópusi őserdők fáin él, nap* 
nap után veri a zápor, mégis takarékoskodnia kell, m ert 
az a kevés víz, amelyet az ágak villáiban összegyűlt 
humusz felfog, hamar el is párolog. A Melocactusok 
legtöbbje a tenger partján él, minden dagálykor el* 
borítja a víz, mégsem dúslakodik benne, mert ha bőven 
szívná fel a tenger vizét, több só ju tna a testébe, mint 
amennyit elbír.

M ár az eddigiekből is kitűnik, hogy a szukkulens nö* 
vények közös nagy céljukat, a vízkuporgatást külön* 
böző utakon és különböző m értékben közelítik meg. 
Ebből szinte önként következik, hogy külső megjelené* 
sük a végletekig változatos. Nagy számmal akadnak 
közöttük olyanok, amelyek nemcsak alkalmasak arra, 
de meg is érdemlik, hogy a szobában ápoljuk őket. Al* 
kalmasak, m ert nagyon igénytelenek és m ert kis he* 
lyen, egy*két ablak párkányán is sok fajból álló gyüj* 
tem ény fér el belőlük. Megérdemlik, m ert erőteljes és 
egészséges fejlődéssel, sőt egyesek igen szép, illatos 
virágokkal hálálják meg a helyes gondozást és nem 
satnyulnak el olyan könnyen, mint a m ásfajta szobai 
növények legtöbbje. Végül kétségtelen, hogy a maguk 
nemében szépek, vagy legalább is érdekesek.

A művészetekben a szépnek mindig erős vetélytársa 
volt az érdekes. A modern művészetben és a modern
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54. kép. Cereus Silvestrii. (De Laet felvétele.)

ember ízlésében ez a vetélytárs kerekedik fölül. Fest* 
ményeken, lakástervezők rajzain a régi „szép“ szobai 
növények helyét most már egyre gyakrabban az „érdé?



kes“ szukkulenták foglalják el. Ez ma úgyszólván db 
vat. M indenesetre olyan divat, amihez könnyebb alkal« 
mazkodni, mint sok más d iv a th o z ... Nemcsak azért, 
m ert ezek a növények ma már elég olcsók, hanem azért 
is, m ert a formák óriási választékában a legellentéte« 
sebb ízlésű emberek is megtalálják azt, ami nekik 
tetszik.

A szukkulens növények közül legismertebb a kaktuszok 
néhány fajtája. A pirosán virágzó, hosszú, lapos szárak« 
ból összetett Phyllocaclus*bokrokat, az Opuntiák nagy« 
tüskés, tenyérnyi „medvetalpakból“ összetett példá« 
nyait, az Echinopsisok kurtatüskés gömbjeit, a Cereus 
flagelli formis hosszú, vékony macskafarkait a legeldu« 
gottabb kis falucskában is megtalálhatjuk. Ez az oka 
annak, hogy a köztudatban minden húsos növény egy« 
szerűen a kaktuszok közé tartozik. Valójában ez esu« 
pán a szukkulens növények legnagyobb, leggazdagabb 
csoportja. A többi csoport közül itt csupán azokat so« 
Tolhatjuk föl, amelyek kipróbált és elég könnyen be« 
szerezhető szobai növényeket szolgáltatnak. Ilyenek az 
Agave, Aloe, Crassula, Echeveria, Euphorbia, Gasteria, 
Hau’orthia, Kleinia, Mesembrianthemum, Stapelia stb. 
nemek különböző fajai. Az ide tartozó alakok leírása 
vaskos köteteket töltene meg, tehát sokszorosan- túl« 
lépné az itt m egadott keretet, eltekintve attól, hogy jó, 
tehát drága képek nélkül a legrészletesebb leírás sem 
sokat ér. Aki a szukkulentákkal behatóbban akar fog« 
lalkozni, annak egyelőre a külföldi irodalomhoz kell 
fordulnia. N éhány idevágó munka cimét külön jegyzék« 
ben közöljük (1. 198. old.).

Könyvek nélkül is némi tájékoztatást szerezhetnek az 
érdeklődők Budapesten az Egyetemi N övénykert, az 
Állatkert, vagy az Angobutcai Fővárosi Kertészet üveg« 
házaiban, ahol újabban a szukkulens növényeket, 
amennyire a viszonyok engedik, felkarolták. De egyéb« 
ként is terjedőben vannak. Kezelésük egyszerű, de sok«
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ban cltér a többi növényétől és ezért könnyen balsiker; 
rel járhat. Az alább következő néhány tanács célja az. 
hogy a balsikerek számát lehetőleg apassza.

94. Fényigény. A szukkulens növények legnagyobb 
része csak akkor fejlődik rendesen, ha naponta pár órai

55. kép. E c h in o c a c tu s  m in u s c u lu s . (Maros Imre felvétele).

napsütést kaphat. Ezért csak dél, délkelet, vagy déb 
nyugat - felé néző ablakokban érdemes őket tartani. 
A szoba mélyén, vagy északi ablakban csak sínylődnek, 
term etük megnyurgul, színük sápadttá, tüskézetük ese; 
nevésszé válik, virágot pedig nem fejlesztenek.

Az erdőlakó Phyllocactusok, Epiphyllumok és Rhip*



salisok szívesen fogadják, ha reggel vagy este éri őket 
a nap, de a déli verőfényt egyáltalán nem bírják eb 
viselni. V iszont nem satnyulnak el akkor se, ha közveb 
len napfényt egyáltalán nem kapnak, ezért keleti, пуш 
gatb és északi ablakokban egyaránt tenyészthetők. Vb 
lágosságra azonban ezeknek is szükségük van, szobák 
mélyén tehát ezeket sem lehet tartani.

95. Földkeverék. A kertészetben használatos, tehát 
pénzért kényelmesen beszerezhető talajnemek közül jó 
a melegágyakból kikerült föld, de csak akkor, ha a trá= 
gya teljesen elkorhadt benne. A rothadóban lévő szer= 
vés anyagok veszélyesek a szukkulenták gyökereire. 
Ugyanebből az okból bajokat okozhat az éretlen kom= 
posztföld is. Szántásokból se vegyünk olyan földet, amb 
ben még fölismerhető a trágya szalmája.

A lombföld szintén csak akkor jó, ha érett és ha is* 
inételt átlapátolással kiszellőztették. Az a dohos kor* 
hadék, amit sűrű, nyirkos erdők avarja alól, vagy a fák 
odvaiból frissen kaparunk ki, tele van penésszel, ami 
növényeinkre veszélyessé válhat.

Aki nem ju that hozzá teljesen megbízható kertészeti 
földhöz, legjobban teszi, ha a mezők sötét színű, humu* 
szos vakondoktúrásaiból gyűjti össze a szükséges 
mennyiséget.

A földet nem szabad megszitálni. A borsónagyságig 
terjedő kőzettörmelék vagy kavics nem árt, sőt egyenes 
sen hasznos, m ert lazán tartja , víz és levegő számára 
járhatóvá teszi a talajt. A túlfinom föld néhány öntözés 
után összetömörül, rosszul szellőződik, s a víz megáll 
rajta. Ettől a szukkulens növények megbetegszenek, sőt 
el is pusztulhatnak. Ugyanebből az okból nem jó a túlsá* 
gosan agyagos föld sem, de ezt durva homok hozzáadás 
sával könnyen megjavíthatjuk. Viszont nem jó a másik 
véglet: a tiszta homok sem. A szukkulensek nagyrészc, 
a fánlakók kivételével, kötöttebb talajt kíván. A na* 
gyón könnyű, laza homokhoz tehát agyagot kell adni.
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Elterjedt nézet szerint erre különösen alkalmas volna a 
régi vályogfalakból szedett, polyvával vagy szalmával 
kevert agyag. Ezt a nézetet semmiféle nyomós érv nem 
támogatja. Ha nem dohos, jobb híjján fölhasználhatjuk, 
de sokkal többet ér a szabad földekről gyűjtött agyag. 
Ezt azonban mindig a porhanyós feltalajból kell venni. 
A téglagödrök nyers, kékes vagy sárga, ragadós agyagja 
a mi céljainkra teljesen használhatatlan.

A szukkulens növények között vannak olyanok, amc* 
lyek mészmentes talajban is jól tenyésznek, viszont azok 
is jól tűrik a meszet, amelyek eredeti termőhelyükön 
^icm igen jutnak hozzá. Egyes fajok azonban egyenesen 
megkövetelik a meszet. Minthogy a mész jó hatással 
van a talaj fizikai tulajdonságaira, különösen vízátbo* 
csátó képességére, a meszes talaj cserepekben is jobban 
és tovább használható, mint a mészmentes. Állítólag a 
gyökértetvek sem szeretik a meszet, ezért minden amel* 
lett szól, hogy meszes földet használjunk. Amelyik ta* 
iaj term észetes állapotában ecettel megcsöppentve pe* 
zseg, az máris elegendő meszet tartalmaz. Ellenkező eset* 
ben hozzákeverjük. Erre a célra sokan ajánlják a falak* 
ról lehullott vakolatot. Ennek csak az az előnye, hogy 
aránylag kényelmesen beszerezhető és könnyen porrá 
törhető. Viszont manapság a vakolat igen sokszor nem 
mészhabarccsal, hanem cementtel készül, ez pedig a mi 
szempontunkból nem ér semmit. Sokkal jobb a drogé* 
riákban olcsón kapható finom márványpor, aminek a 
mennyisége azonban térfogat szerint ne legyen több, 
m int az egész földmennyiségnek egy huszada.

Ugyanannyi faszénpor hozzáadásával a talajban fé* 
ken tarthatjuk  a rothadási folyamatokat és előmozdít* 
hatjuk a szellőzést is. A faszénpor ne legyen tűlfinom, 
búzaszemnagyságtól lefelé jól megfelel, de nagyobb da* 
rabkák sem ártalmasak. Vannak, akik még apróra tört 
tégladarabkákat, tőzegport, fenyőfák lehullott tűit is
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belekeverik a földbe, ezeknek azonban valami külö* 
nős fontosságuk nincsen.

összefoglalva az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy 
a szukkulens növények nem válogatósak. Megfelel nekik 
minden egészséges, vizet átbocsátó, mérsékelten kötött, 
meszes talaj, amely nem tartalm az el nem bomlott szer* 
vés anyagokat. Humuszszükségletük nem nagy, kivéve 
a fákon lakókat (Phyllocactus, Epiphyllum, Rhipsalis), 
amelyek sok humuszt kívánnak. Ezek számára az előbbi 
keverékekhez legalább ugyanannyi érett, jól kezelt 
lomb*, vagy trágyaföldet keverünk.

Említést érdemel, hogy egy Suhh nevű német amatőr 
sikerrel nevelte kényes, vagy beteg gyökérzetű kaktu; 
szait föld nélkül, tiszta faszéntörmelékben az alább 
közölt tápsóoldattal, melyet a közönséges öntözővízzel 
váltakozva használt.1

Calcium nitricum purum . . . . 220 gramm
Kalium nitricum purum . . . . 60  ̂ „
Magnesium sulfuricum purum . • 60
Kalium biphosphoricum purum • 60
Ferrum phosphoricum purum . . 40

Mindez 2 1 lehetőleg desztillált* vagy esővízben oldandó 
és használata előtt 20 cnr belőle újból 2 Ere hígítandó. 
M inthogy a vasfoszfát vízben oldhatatlan, igen finom 
por alakjában adandó a keverékbe, mely használat előtt 
mindig alaposan felrázandó.

96. Cserepek, ládák. A cserép nagyságát mindig a 
növény gyökérzetéhez, ne pedig a term etéhez válasszuk, 
így megesik, hogy nagytestű növény kis cserépbe kerül, 
de ez kisebb baj, mint hogyha a fogyatékos gyökérzet 
akkora földtömegbe jut, amilyent nem bír hamarosan 
kcresztühkasul hálózni, mert ennek igen gyakran a föld 
megromlása lesz a következménye. A gyökérzet meg*

1 Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Bd. II., 1925—26, pag. 13.
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1

56. kép. Echinocactus Ottoins. (De Laet felvétele.)
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erősödésével azután fokozatosan nagyobb cserepekre 
kerül a sor, túlnagy cserépben ellenben igen könnyen a 
meglévő gyökerek is elpusztúlnak.

Külön cserépbe csak tyúktojás nagyságtól fölfelé 
ültessük a gömbös és kb. araszon felül az egyéb szűk* 
kulentákat, a kisebbeket sokkal jobb egy*egy nagyobb 
cserépben, tálban, vagy még inkább deszkaládikában 
csoportosan nevelni. Ezeknek ugyanis egyenként na* 
gyón kicsi cserepek jutnának, már pedig az ilyen gyű* 
szűkben a legnagyobb gonddal sem sikerül egyenletes 
nedvességben tartani a földet. Ezzel szemben a ládika 
nagyobb földtömege mindenképen kedvezőbb állapotot 
jelent, s ezenfelül meg van az az előnye is, hogy szűk* 
ség esetén egy fogással egész sereg növényt átrakhat 
tunk egyik helyről a másikra. Megfelelő ládikát akár há* 
zilag is készíthetünk, a méretekkel arányos vastagságú 
deszkadarabokból. Hosszát és szélességét a rendelke* 
zésre álló helyhez szabhatjuk, pl. az ablakpárkány mé* 
reteinek megfelelően, de a mélysége 10—12 címnél ne 
legyen több, m ert ez fölöslegesen növelné a súlyát. Bel* 
sejét célszerű lánggal, parázzsal, vagy tüzes vassal 
megpörkölni, m ert a megszenesedett rész hosszú ideig 
ellentáll a korhadásnak. Használat előtt azonban pár na* 
pig szellőztetni ajánlatos, hogy az ártalm as égéstermék 
kék eltávozhassanak. Hasonló eredménnyel olajfestést 
is alkalmazhatunk, de ez a szellőzés kárára van. Kát* 
rányt, gálicot, vagy más mérges impregnáló anyagot 
nem szabad használni, m ert a növény megbetegszik, sőt 
el is pusztulhat tőlük. A láda fenekébe természetesen 
néhány lyukat kell fúrni, hogy öntözéskor a víz fölöslege 
kifolyhasson. Ha a láda közvetlenül az asztalra vagy 
ablakpárkányra kerül, a fenékdeszka könnyen korba* 
dásnak indul és a vízlebocsátó lyukak is elzáródhatnak, 
ezért célszerű két lécet alája tenni, vagy szögezni.

ö t—hat címnél kisebb felső átmérővel bíró cserepet 
egyáltalán ne használjunk. Legjobbak a porózusfalú,
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nem túlvastag cserepek, éspedig a gömbös alakok, vagy 
gyepes, párnás csoportok számára széles, alacsony for* 
mában. A régi cserepeket gondosan meg kell tiszto; 
gatni, az újakat pedig használat előtt pár napig áztatni 
és azután kifőzni, hogy az égetésnél esetleg beléjük 
került kártékony anyagokat eltávolítsuk. A díszesen zo* 
máncozott, vagy olajfestékkel bemázolt cserepek nem 
jók, mert rosszul szellőződnek. Hogy ebben a tek in 
tetben mégis mennyit kibírnak a kaktuszok, azt a falusi 
és kültelki példányok bizonyítják, amelyek sokkal több* 
szőr láthatók a legkülönbözőbb kiszolgált fazekakban, 
korsókban és bádogdobozokban, semmint rendes virág; 

) cserepekben.
97. Átültetés. A kisebb növények addig m aradhatnak 

közös tartójukban, míg egymás nyakára nem nőnek. 
Nagyobb példányok rendes körülmények között 3—4 
évig, sőt még tovább is megvannak átültetés nélkül, km 
Ionosén, ha földjük felszínét minden tavasszal óvatosan 
felpiszkáljuk, lerázzuk és frissel pótoljuk. Vigyázni kell 
azonban, hogy a gyökereket meg ne sértsük, mert akkor 
könnyen rothadásnak indulnak, ami az egész növény 
pusztulását okozhatja.

Á tültetésre legalkalmasabb idő a tavasz, mikor a nö* 
vények már ébredeznek téli pihenésükből. Az eljárás 
ugyanaz, mint minden más növénynél (57. §) azzal a 
különbséggel, hogy a cserepek, illetve ládák fenekére a 
kifolyólyukat lefedő szokásos cserépdarabon kívül ok; 
vétlenül rakjunk még legalább 1 crmnyi réteget apró 
kavicsból vagy cseréptörmelékből, hogy a víz lefolyását 
biztosítsuk. A cserepek fenekén lévő lyukat a fazekas 
kívülről befelé szúrja, ezért belül gyakran pereme van. 
Ilyenkor a víz a perem magasságáig stagnál a cserép 
fenekén, ami a kényesebb növényekre végzetessé váb 
hat, ezért ajánlatos a peremet óvatosan lekalapálni.

Ha a gyökérzet beteg, a korhadt részeket óvatosan 
leszakítjuk és csak az épeket hagyjuk meg. Ilyenkor

11Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb.
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m egtörténhet, hogy az új cserép jóval kisebb lesz, mint 
a régi.

Az új föld ne legyen se pép, se száraz por. Vegyünk 
egy marékkai belőle, szorítsuk össze, aztán nyissuk szét

5 7 . kép. E c h i n o c a c t u s  t í c o l o r .  (De Laet felvétele.)

a markunkat. Ha a föld pár nagyobb darabra esik szét, 
megfelelő a nedvessége, ha apróra széthull, kelleténél 
szárazabb vagy homokosabb, ha egyben marad, keile* 
ténél nedvesebb vagy agyagosabb.

A nagyon szúrós növényeket ronggyal, vagy botocs* 
kák közé kötve tartjuk  a cserép közepébe, másik ke*
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zünkkel betöltjük a földet. Kisebb cserepeknél erre a 
célra ócska bádogkanalat is használhatunk.

A ládikákat teletöltjük földdel, a fölösleget a láda 
szélére fektetett léccel lesimítjuk, aztán az egyes nővé? 
nyék számára fadarabbal csinálunk lyukakat. Egyiket 
olyan távol ültetjük a másiktól, amekkora a saját fél 
átmérője. A cserepet vagy ládát a föld betöltése közben 
időnként oda kell kocogtatni az asztalhoz és oldalt is 
meg kell paskolni, hogy a talajm orzsák minél jobban 
berázódjanak a gyökerek közé. Erősen begyömöszölni 
fölösleges, sőt káros, elég, ha ujjainkkal gyöngéden be* 
nyomkodjuk. A föld felszíne kb. 1 ujjnyival maradjon 
a cserép vagy láda széle alatt, hogy rendesen öntözhess 
sük. Fontos az is, hogy a növény addig a határig kerül; 
jön a földbe, ahogy megszokta, ami rendesen jól fel; 
ismerhető rajta.

Á tültetés után a növény egy napig öntözés nélkül áll
jon, hogy a megsérült gyökereknek legyen idejük kissé 
megszikkadni, mert ezzel a sebek elzáródnak. Elhamar; 
kodott öntözés gyökérrothadást okozhat.

A kaktuszok közül csupán a magas törzsre oltott 
Epiphyllumokat, a Phyllocactusokat, Opuntiakat és a 
kúszó Cereusokat, a többi szukkulenták közül némely 
Crassula;, Echeveria; és Euphorbia*fajt kell pálcához, ka> 
róhoz, esetleg létrához kötözni, a többi megáll a maga 
lábán. Néha a növénynek csak addig van szüksége tá; 
mogatásra, míg a cserép földje kissé össze nem áll. Mis 
kor ez m egtörtént, a fölöslegessé vált botot eltávolítjuk.

98. Az öntözés a szukkulenták kezelésének legkénye; 
sebb művelete. A legtöbb balsiker okozója a helytelen 
öntözésr. Sajnos, éppen az öntözés m ikéntjét még any; 
nyira se lehet megszabni, vagy előírni, mint a többi 
teendőt. Egyetlen irányadó elv van: csak azokat a cse; 
repeket kell öntözni, amelyeknek a földje megszáradt, 
de azért nem kell megvárni, míg teljesen kiszárad. Hogy

11*



melyik száraz, azt némi gyakorlat után könnyen meg* 
állapíthatjuk (1. 24., 2.5. §).

Rend és szépség szempontjából kifogásolható, de 
egyébként a kezdőnek jó segítségére lehet, ha szukku* 
lens növényei mellett megtűr egy szál zsenge dudvát.

58. kép. Echinocactus Williamsii. (Egyet, nö
vénykert, Madócs J. felvétele.)

pl. tyúkhúrt, amely lankadásával jelzi, hogy az öntözés 
ideje elérkezett. Nyáron a kisebb cserepeket tán két; 
szer is meg kell öntözni napjában, télen 1—2 hetenként 
is elég lesz, aszerint, milyen a helyiség hőmérséklete.

A segédkönyvek általában nem ajánlják a kemény 
kútvíz használatát, de ennek csak a meszet nem tűrő 
növények vallhatják kárát. A szukkulentákra ellenkező; 
leg, jó hatással van a meszes víz.
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Növényeinket időnként — nyáron akár naponta — 
permetezhetjük. Ez letisztítja róluk a port, felfrissíti, 
megszépíti őket és nagyon kellemetlen az élősdieknek, 
melyek száraz levegőben tenyésznek legjobban. Perme* 
tezni télen is lehet, de ezt és az öntözést is csak reggel 
végezzük, lehetőleg napos időben és a rendesnél pár 
fokkal magasabb hőmérsékleten, hogy a növények estig 
megszáradjanak. A nagyon gyapjas vagy szőrös fajokat 
azonban inkább hagyjuk ki, tegyük félre, vagy takarjuk 
le őket, m ert ha sokáig ázik a bundájuk, könnyen el* 
rothadnak. Hasonló veszedelmet jelent, ha a levélrózsák 
közepébe télen víz jut.

Ha az öntözés után a cserepek alá te tt tányérkákban 
víz jelentkezik, öntsük ki.

99. Trágyázás. Nitrogén trágyákat ne alkalmazzunk, 
mert azok dús és buja fejlődést okoznak. Ez azonban a 
szukkulentáknál püffedt, formátlan testet, ritkás és cse* 
nevész tüskézetet, csökkent ellentállóképességet és a 
virágzásban feltűnő tunyaságot eredményez. A szukku* 
léniáknak aránylag több káliumot és foszfort ajánlatos 
adni, mint a többi szobai növénynek és pedig legcélsze* 
rübben oldott állapotban, időnként az öntözővízhez 
keverve. A kereskedelemben készen kapható tápsók 
általában szintén több nitrogént tartalm aznak, mint 
amennyi a szukkulentáknak javukra válnék és ugyanez 
áll a SuHRíféle oldatra nézve is. Elég, ha az ott előírt 
kálium* és kalcium nitrát mennyiségeknek kb. a 3U részét 
vesszük. A hígítás olyan legyen, hogy kb. 1 g sókeve* 
rék essék 1 1. vízre, ami egy ezrelékes oldatnak felel 
meg. öntözéssel adjuk a növényeinknek, legerősebb fej* 
lődésiik idején átlag kéthetenként, virágzáskor esetleg 
hetenként, a téli pihenő alatt azonban egyáltalán nem. 
Kivételt jelentenek a télen virítok, melyek éppen akkor 
kaphatnak kéthetenként tápsós öntözést.

100. Nyári elhelyezés. Májusban, mikor éjjeli fagyok* 
tói már nem igen kell tartanunk, növényeinket kitesz*
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szűk az ablak külső párkányára, még pedig nagyság 
szerint, a kicsiket előre, a nagyokat hátrább. Eleinte 
némi védelmet kívánnak a közvetlen erős napsütés 
ellen. Eddig üveg mögött álltak, mely a chemiailag leg* 
hatásosabb ibolyántúli sugarakból igen sokat elnyel. 
A teljes fényhez fokozatosan kell őket hozzászoktatni, 
különben megvörösödnek, sőt súlyos égési sebeket szem 
védhetnék, akárcsak a vigyázatlan napfürdőzők. Eltöri 
zulhatnak, de el is pusztulhatnak. A szoktatás úgy tör* 
ténik, hogy délben 10 és 14 óra között selyem papírral 
vagy ritkás szövésű gézzel takarjuk le őket. KéEhárom 
nap múlva a takarót egyre későbben tesszük rájuk és 
egyre korábban vesszük le róluk, míg végre kb. 10 nap 
elteltével egészen elhagyhatjuk.

A kicsiny cserepeket célszerű az ablakpárkányhoz 
szabott ládába állítani és a közöket apró kaviccsal vagy 
tőzeggel kitölteni. így nem sodorhatja le őket a szél, 
nem száradnak ki idő előtt és nem tüzesítheti át falak 
kát a nap, tartós esőzések idején pedig könnyebben be* 
emelhetjük őket. Nagyobb növények gyökereit is eb 
pusztíthatja az, ha a cserepet túlságosan áthevíti a nap, 
ezért legalább is a legkülső sor elé deszkát kell erősíte» 
nünk. A hátrább következőket eléggé védik az előttük 
állók.

A legtöbb szukkulenta gyorsabban, dúsabban és 
üdébben fejlődik, ha állandóan üveg mögött tartjuk. 
Künn a szabadban lassúbb lesz a fejlődésük, vöröses, 
fakó, vagy szürkés a színük, de igen sokkal sűrűbb, erői 
teljesebb és hosszabb a tüskézetük vagy bundájuk. ízlés 
dolga, hogy kinek melyik tetszik jobban, de annyi bh 
zonyos, hogy hazai alakjukat a szabad levegőn nevelt 
példányok közelítik meg inkább.

Vannak azonban szukkulens növények, melyek ott* 
hon is bokrok vagy fű védelme alatt élnek. Ezeket üde, 
fűzöld színükről és aránylag gyér fegyverzetükről lehet 
megismerni. Lehetőleg úgy kell elhelyezni őket, hogy a
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59. kép. Echinocactus scopa var. candida cristata.
. (De Laet felvétele.)

legforróbb órákban valamelyik kevésbbé kényes társuk 
árnyékába kerüljenek. Egyáltalán nem tűrik az erős 
napot az erdőlakók: a Phyllocactusok, EpiphyНиток és

i
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Rhipsalisok. Ezek legjobban érzik magukat, ha egész 
évben valamelyik nem délnek néző ablak mellett a szó* 
bábán állhatnak. A szabad levegőt csak úgy viselik el, 
ha fák árnyéka védi őket, de erről az ablakpárkányon 
vajmi ritkán lehet szó.

101. Telcltctés. Ősszel, mielőtt az első éjjeli fagyok be* 
köszöntenének, tartósan borús, nyirkos, esős időjárás 
esetén már előbb is telelőhelyükre szállítjuk át növés 
nyeinket. Legjobban megfelel valami állvány vagy asz* 
tál olyan világos, lehetőleg napos helyiség ablaka mcb 
lett, melynek hőmérséklete általában 10 C° körül marad. 
Ha időnként pár fokkal följebb vagy lejebb száll, az 
nem baj, veszedelmessé csak akkor válhat, ha nagyon 
megközelíti a fagypontot, vagy hosszabb ideig 15 C 
körül marad.

Vannak szukkulens növények, amelyek hazájukban 
fagypont alatti hideget kibírnak, de azért a legtöbb ide* 
tartozó szobai növény már a 0° fölött megbetegszik. Sok* 
szór külsőleg semmi sem látszik rajtuk, belül azonban 
súlyos sérüléseket szenvedtek. Tavasszal nem mozdul* 
nak, esetleg évekig sínylődnek, míg végre nagy lassan 
rendbejönnek, vagy végkép elpusztúlnak.

A túlságosan meleg hely azért veszedelmes, mivel a 
növények esetleg hajtani kezdenek, ami pedig egyálta* 
Ián nem kívánatos. Ahhoz, hogy rendesen fejlődjenek, 
melegre, nedvességre és fényre van szükségük. Az első 
kettőt télen is könnyűszerrel megadhatjuk nekik, a har* 
madikat azonban semmiképen. Kellő fény nélkül nővé* 
nyeink nyurgán, sápadtan, csenevész tüskékkel fejlőd* 
nek, amint azt már a kedvezőtlen nyári elhelyezésnél 
is tapasztaltuk. A torzul fejlődött részek nemcsak vég* 
érvényesen elcsúfítják a növény term etét, de fokozot* 
tan érzékenyek olyan csekély bántalmak iránt is, ame* 
lyekkel az egészséges növény játszva dacol.

Némely segédkönyv pontosan megmondja, hogy me* 
lyik faj hány foknál telel legjobban. Ezt azonban meg*
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lehetős nehéz volna betartani. Elégedjünk meg azzal, 
hogy a helyük ne legyen + 5 C°*nál hidegebb és 15 
C'*nál melegebb. Ha úgy vesszük észre, hogy egyik* 
másik példányunk a tetején feltűnően megzöldül és ki* 
fényesedik, esetleg az ősszel félbenmaradt tüskéi kij* 
jebb bújnak, szóval, hogy idő előtt hajtani kezd, úgy 
egyszerűen hidegebb helyre tesszük. Ez ugyanabban a 
helyiségben is lehetséges, minthogy a hőmérséklet a 
padlótól a mennyezetig folytonosan emelkedik. Ha 
ugyanannál az ablaknál az asztal helyett zsámolyra tesz* 
szűk a növényt, 2—3 fokkal hűvösebbre kerül és vissza* 
sülyed téli álmába. Aki asztal helyett lépcsőzetes áll* 
ványt használhat, annak különböző világosságú és me* 
legségű emeletek állnak rendelkezésére, amelyekre nö? 
vényeit fény* és hőigényeik szerint eloszthatja.

Ha nincs más helyünk, csak a meleg lakószoba, tegyük 
a növényállványt vagy asztalt lehetőleg az ablak és a 
függöny közé, ahol mindig hűvösebb a levegő, mint a 
szoba belsejében. Némely régi házban a dupla ablak 
közében is sok növény elfér, de itt könnyen veszélyessé 
válhat a hideg, hacsak a belső szárnyak között rést nem 
hagyunk, ezt azonban sajnos, a fütőanyagszámla is 
megérzi.

Gondoskodni kell arról is, hogy a növényekhez időn* 
ként friss levegő jusson. Maguknak a növényeknek is 
szükségük van erre, de ezenfelül a talaj is könnyebben 
megromlik, a penészek és állati élősködők is jobban el* 
hatalmasodnak az áporodott levegőben. Szellőztetés vé* 
gett azonban ne azt az ablakot nyissuk ki, amely mellett 
növényeink állnak, hanem egy másikat, ha kell a szom* 
széd szobában.

Vannak, akik kaktuszaikat ősszel kiszedik a cserépből, 
polcokra rakják, egész télen feléjük se néznek és csak 
tavasszal ültetik be őket újra. Jellemző a kaktuszok 
szívósságára, hogy még ezt is kibírják. Igaz, hogy az 
eljárás kényelmes, de az így teleltetett növény gyökér*
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60. kép. Opuntia clavaroides. (Egyet. növéDykert, 
Madócs J. felvétele.)

zctc nagyrészt elpusztul. Ha újból földbe kerül és ncd* 
vességet kap, először új gyökereket kell kifejlesztenie. 
Hogy ez hátrányt jelent azokkal a növényekkel szem-

1 .- íx A m  i
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ben, amelyek ép gyökérzettel ébrednek fel téli álmuké 
bői, nem kell magyarázgatni.

Kivételes elbánást kívánnak a télen virágzó szukkü* 
lenták, aminők a karácsonyi kaktusz néven ismert Epu 
phyllum , a Crassitia lactea (66. kép) és az Echeveria 
retusa. Ezeknek jól megfelel a fűtött szoba, csak ne le* 
gyen nagyon száraz a levegője. Különösen érzékeny e 
tekintetben az őserdők páratelt levegőjéhez alkalmazko* 
dott Epiphyllum, mely száraz levegőben sorra lehullatja 
ősszel képződött bimbóit, sőt végső nyéltagjait is. Mim 
den fűtőberendezés, de különösen a vaskályha erősen 
szárítja a levegőt. Ezt némileg ellensúlyozhatjuk azzal, 

I ha nyílt edényben állandóan vizet tartunk a fűtőtesten. 
Az Epiphyllumot ezenfelül időnként, erősen fűtött he* 
lyiségben akár naponként permetezni kell. Fontos az is, 
hogy a bimbók megjelenésétől kezdve, lehetőleg ne boly* 
gassuk a növényt, de ha már el kell mozdítanunk, égé* 
szén pontosan ugyanúgy tegyük vissza a helyére, ahogy 
azelőtt állt, különben elrúgja bimbóit. Ezt a kis figyel* 
met heteken át egymást követő szép virágaival bőséges 
sen meghálálja.

102. Szaporítás. A Stapéliák (63. kép), sok Mesembrian* 
themum, Sedum, Sempervivum  és egyes kaktuszfajok 
idővel nagyobb területet elborító párnákat vagy gyepes 
két alkotnak, amelyeket átültetés alkalmával könnyen 
többfelé oszthatunk.

Az Agavék, A loék  (64. kép), Gastériák, Haworthiák, 
Dyckiák  legtöbbje gyökérhajtásokat vagy indákat fej« 
leszt, amelyekből az anyatő körül új növénykék fejlőd* 
nek. Ezeket, mihelyt kibújtak a földből és kissé meg* 
zöldültek, sőt szükség esetén — ha pl. átültetéskor le* 
törnek — egészen halvány, fejletlen állapotukban is 
könnyen önállósíthatjuk.

A gömbös formák némelyikének testén gömbölyded 
sarjak fejlődnek, amelyeket az anyanövénnyel csak vé* 
kony nyél köt össze. Ezek azért képződnek, hogy új nö*

i ,  . ________
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vények legyenek belőlük. Az Echinopsisoknál sokszor 
már a gyökerük is kibújik. Megvárjuk, míg mogyoró, 
vagy akár diónagyságúak lesznek, akkor csavaró moz* 
dulattal letörjük és elültetjük őket. Az Echino* 
cactusok és Echinopsisok sarjai néha az anyanövény 
tövében fejlődnek, ott gyökeret eresztenek, összefüggés 
sük az anyával magától megszűnik, úgyhogy egyszerűen 
átültetjük őket. A Mamilláriák sarjai némely fajnál 
inkább elágazásoknak tekintendők, mint új növények* 
nek. Ezeket nem ajánlatos letörni, m ert ezzel nagy, 
tehát csúnya és veszélyes sebeket okozhatunk. Ha vala* 
melyiket le akarjuk választani, óvatosan félreszorítjuk 
és ott, ahol összefüggése az anyatővel legvékonyabb, 
éles késsel levágjuk. A pengét ne csak nyomjuk, hanem 
húzzuk is, így kevésbbé zúzódik a növény teste.

103. Dugványozás. A bokros szukulenták, az oszlo* 
pos vagy lecsüngő Cereusok bármelyik ágát, sőt az ősz* 
lopok vagy gömbök te te jé t is levághatjuk. A Phyllo- 
cactusok szárait nem a legvékonyabb helyen vágjuk át, 
hanem ott, ahol szélesedni kezdenek. A tejelő Mamillá
r i á k és Euphorbiák»ró\ vágott dugványokról itatóspapi* 
rossal vagy rongyocskával mindaddig leszívatjuk a tej* 
nedvet, míg szivárgása meg nem szűnik.

A letört sarjakat és a dugványozás végett levágott 
ágakat vagy szárrészeket sebükkel fölfelé néhány óráig, 
a nagyokat pár napig száraz helyen feküdni hagyjuk, 
hogy a sérülések elzáródhassanak. A nagyobb felületű 
vágott sebeken ilyenkor az elhalt sejtrétegből és a be* 
száradt nedvből áttetsző hártya képződik. Ha ez meg* 
van, l/2—1 óráig a napra is kitehetjük, hogy az esetleges 
fertőzés csírái elpusztuljanak. Az így előkészített dug* 
ványokat megfelelő nagyságú cserép vagy láda földjére 
egyszerűen rátesszük. A nagyobb sebek felülete rende* 
sen behúzódik, homorúvá lesz, ilyenkor kis kupacot esi* 
nálunk a földből és arra helyezzük a dugványt. Fontos 
az, hogy ne kerüljön 2—3 mimnél mélyebben a földbe,
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61. kép. P h y l l o c a c t n s  h y b r i d u s  „T e t t a u i (De Laet felvétele.)

mert könnyen elrothad. A Phyllocactusok nyéltagjai, a 
kúszó* vagy csüngő Cereusok karcsú ágai magukban 
nem tudnak így megállani, ezért pálcikához kötözzük
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őket, amely alul pár cm*nyivel hosszabb legyen, mint a 
dugvány. Ezt azután beleszúrjuk a földbe, de úgy, hogy 
a növény kelleténél mélyebbre ne kerúljön a földbe.

A dugványok számára a rendesnél kissé homokosabb 
talajt vehetünk, hogy a gyenge gyökerek könnyebben 
belefurakodhassanak. Tiszta homok nem jó, m ert a 
benne fejlődött gyökér később a rendes földet nehezen 
szokja meg, sőt el is pusztulhat benne. A  dugványok 
földjénél fokozottan vigyázni kell arra, hogy rothadó 
szerves anyagokat ne tartalmazzon. Nagyobb biztonság 
okáért a föld felszínére faszénport hinthetünk vékony 
rétegben és vigyázunk, hogy a dugvány csak ezzel érint* 
kezzék.

A gömbök vagy egyszerű oszlopok lefejezése akkor 
indokolt, ha alsó részük sérülések, a tüskék letörede* 
zése, vagy a korral járó elparásodás folytán megcsú* 
nyúlt, vagy ha sarjadzásra akarjuk kényszeríteni őket. 
A lefejezett rész ugyanis a legtöbb esetben sarjakat fej* 
leszt olyan fajoknál is, melyeknek ez különben nem szó* 
kásuk. Viszont megesik, hogy a csonka növény a leg* 
gondosabb ápolás ellenére évekig eláll anélkül, hogy ki* 
hajtana és végül elpusztul.

A Haworthiák és Echeveriák számos faja úgy is sza* 
porítható, hogy leszakított leveleiket term észetes hely* 
zetükben, vagyis felső lapjukkal fölfelé, egyszerűen 
cdafektetjük a virágasztalra a cserepek mellé. Pár hét 
múlva a levél töve megduzzad, sőt az Echeveriákéhó\ 
lefelé néhány gyökérszál, fölfelé fiatal növényke bújik 
ki. Most már áttesszük a leveleket a nekik szánt cserép, 
vagy láda földjére, de úgy, hogy csak az esetleges gyö* 
kerek kerüljenek a földbe. A levelek közül néhány ren* 
desen minden óvatosság ellenére elrothad, a többiek* 
bői kis növény fejlődik.

Az összes eddig említett sarjakat és dugványokat 
elültetésük után eleinte árnyékos helyen, ablak mögött 
kell tartani és takarékosan öntözni. Mikor már szem*
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mel láthatólag megeredtek, fokozatosan a többiekkel 
egyenlő elbánás alá vesszük őket. Különösen a tűző nap 
iránt érzékenyek eleinte.

Phyllocactusokat vízben is sikerül gyökcreztetni, 
amint az az Oleandcreknél szokásos.

Mindezeknek a szaporítási módoknak legalkalma? 
sabb ideje a nyár. EcheveriaAewclek sarjadzása télen is 
sikerül a fűtött szobában.

104. Mag-vetés. Minél könnyebben és bővebben szas 
porodik a növény gyökérhajtások és sarjak révén, annál 
ritkábban hoz magot. Vannak növények, melyeknek vb 
rágai önmagukat megtermékenyíthetik, ilyenkor magá? 

inos növényről is kaphatunk magot. Másoknak, így pl. az 
összes Echinopsisoknak és M esembrianthemumoknak 
csak akkor fejlődik termése, ha idegen egyén virágpora 
végzi a megporzást. Minthogy a sarj vagy dugvány esu« 
pán az anyatő önállósított része, az anyatő és a sarj 
virágai nem term ékenyítik meg egymást, úgyszintén az 
egy tőről szárm azott sarjak virágai sem. A magról ne* 
veit példányok azonban megtermékenyítik egymást 
még akkor is, ha egy és ugyanabból a termésből szári 
maznak. Szabadban ta rto tt növények mcgporzását ro? 
varok is elvégezhetik, úgyhogy szinte meglepetéssze? 
rűen is juthatunk termésekhez, de ha ez a célunk, inkább 
magunk vigyük át finom száraz ecsettel a virágport a 
bibére, még pedig a virág legteljesebb nyílása idején, 
tehát az éjjel virítóknál mindenesetre éjjel.

Az Opuntiák néha magtalan, meddő terméseket hoz? 
nak, amik azonban sarjadzásnak indulnak és így dug* 
ványozásra használhatók.

A magok kevés kivétellel kicsinyek, legföljebb pár 
mrmesek. Tekintettel a csíra gyenge gyökerére, ugyan? 
olyan könnyű talajt választunk a magvetéshez is, mint 
a dugványozáshoz. A föld felszíne 2—3 címei m aradjon 
a cserép vagy láda szegélye alatt, hogy üveglappal le* 
fedhessük, ami állandó és egyenletes nedvességet biz*
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tosít. A gyengéden simára nyomott talajra kb. 14  érmes 
közökben elhelyezzük vagy elszórjuk a magokat, aztán 
hegyes fadarabbal egyenkint benyomjuk őket, vagy föl* 
det szitálunk föléjük. Fontos az, hogy ne borítsa őket

62. kép. Mesembrianthemum Bolusii. (D e Laet felvétele.)

vastagabb földréteg, mint amilyen a saját vastagságuk. 
A vetést óvatosan kell megöntözni, nehogy a magvakat 
összevissza öblítsük. Végezhetjük porlasztóval, de úgy 
is, hogy a cserepet vagy ládát vízzel telt edénybe állíts 
juk, míg a földje alulról tele nem szívódik. A fiatal nó- 
vénykék sokkal több vizet bírnak el, mint a felnőttek, 
sőt egyenesen megkövetelik az állandó nedvességet.
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A sivatagi kaktuszok csírázása ugyanis az esős időszaK? 
ban történik, mikor a növények körül átmenetileg valós 
ságos mocsár képződhetik a sivatagban is. Annyira 
vizes azonban mégse legyen a föld, hogy a felszíne 
állandóan csillogjon, különben könnyen valami narancs? 
sárga, szederjes kocsonyából, vagy zöld moszatfonalak? 
ból álló lepedék keletkezik, amely a növényeket is ellepi 
és megöli. Ezt a veszedelmet azzal próbálhatjuk csők* 
kenteni, hogy a vetésnek szánt földet a ládában vagy 
cserépben forró vízzel öntözzük meg és lehűlés után 
adjuk bele a magvakat. Ha a földhöz előzőleg tőzegport 
keverünk, forrázás után vékony tőzegréteg lesz a fel? 
színén, mely kevésbbé hajlamos a moszatosodásra, mint 
a puszta föld, vagy a homok.

A magvak nagyrésze pár napon belül csírázik, de 
sokszor hetek, sőt hónapok múlva is jelentkeznek eb 
késett sereghajtók, különösen ha a vetés néhányszor 
kiszáradt.

A vetést soha se állítsuk tűző napba, m ert ott az 
üveg alatt olyan hőség keletkezhetik, amely a növénye? 
két elpusztítja.

Am int az első palánták megjelentek, szellőzésről is 
kell gondoskodnunk. Erre a célra külön szabadalmazott 
üvegedények (Calumor^Dose) kaphatók, a fedél forga? 
tása révén szabályozható réssel, amelyek jól beválnak. 
De elérhetjük ugyanezt azzal is, ha a vetés fölé takart 
üveglapnak a szoba felé eső széle alá a szükséghez mér? 
ten különböző vastagságú fadarabkákat fektetünk. Ez 
azért is jó, m ert így az üveg belső oldalára lecsapódott 
víz a cserép szélére szivárog és nem hull a növény? 
kékre. E zt ugyanis nem szeretik.

M ihelyt a növénykék egymást érik, sőt, ha a külön? 
féle lepedékek veszélyeztetik őket, akár korábban is, 
csipesszel egyenként áttüzdeljük őket ugyanolyan, de 
friss földbe. Alkalmas facsipeszt könnyen csinálhatunk

12Dr, Szabó Z. : A szobai növények stb.
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63. kép. Stapelia variegata. (Egyet, növénykert, Madócs 
József felvétele.)

magunknak olyanformán, hogy két lapos fogpiszkáló 
szélesebb végeit cérnával erősen összekötözzük, aztán 
a kötés közelében gyufaszál darabkáját dugjuk közéjük. 
Fémből, vagy más kemény anyagból való csipesszel
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könnyen m egsérthetjük a gyenge növénykéket, ami torz 
fejlődést, sőt pusztulást jelenthet.

A  magvetés legalkalmasabb ideje a tavasz, március* 
tói májusig. Későbbi vetés növénykéi őszig nem nőnek 
elég nagyra, már pedig minél kisebbek, annál nehezeb* 
ben bírják ki a telet.

105. Oltás. Csak a kaktuszok körében szokásos, a 
többi szukkulens növénynél nem igen kerül rá a sor. 
Az oltás segédeszköz arra, hogy tetszetős formákat 
kapjunk, hogy a növényeket erősebb fejlődésre serkent* 
sük, vagy hogy a veszendőbe menőket megmentsük.

Ha a lecsüngő fajokat magas törzsre ojtjuk, dúsan 
fejlődő, csinos fácskákat kapunk, amelyekben sajátságos 
növésük előnyösen érvényesül. A karácsonyi kaktuszról 
2—-3 ízből álló ágacskát veszünk, az alanyul szolgáló 
kétaraszos Peireskia*törzs vagy Phyllocactus*hajtás te» 
te jé t egyenesre vágjuk, aztán behasítjuk, az alsó végén 
kétfelől lehántott és kissé kiélezett ágacskát betoljuk a 
hasadékba és valami lehetőleg vékony tüskével vagy 
faszilánkkal átszúrjuk, hogy ki ne csúszhasson. Fémtűt 
nem szabad használni, m ert ez megrozsdásodik és el* 
mérgesedő sebet okoz. Raffiával is átköthetjük, de nem 
erősen. Beviaszkolni fölösleges.

Egészen hasonló módon oltjuk a lecsüngő növésű 
Cereusokat, aminők a C. flagelliformis, C. Silvestri (54. 
kép) stb. Alany gyanánt a C. Spachianus, vagy C. Jus- 
bertii nevű, erős növésű Cereusokat használjuk, de vala* 
mivel alacsonyabbra, legföljebb 1 araszosra szabva. 
Ugyanígy, ugyanazokra a fajokra, esetleg Opuntia» 
tagokra oltjuk számos kaktuszfajta torzképződményeit, 
amelyeket többé*kevésbbé tarajos alakjuk után „cr/s* 
/a /a“*változatoknak nevezünk. Ezek a saját lábukon 
nehezen, vagy egyáltalán nem fejlődnek és nem is muta» 
tósak. A lanyukat legfeljebb 10 cm*re szabjuk (59. kép). 
Az 54. és 59. képek alanya C. Spachianus, a 60. képé 
Opuntia.

12'
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Ugyanilyen alacsony Cereusokra oltjuk a kényes gyö* 
kerű, vagy lassan fejlődő gömbös vagy oszlopos fajokat 
is, továbbá az elpusztult gyökerű kicsiny példányokat, 
amelyeknél attól kell tartanunk, hogy elsorvadnak, mi* 
előtt új gyökereket fejleszthetnének. Oltáshoz kell 
akkor is folyamodnunk, ha pusztulásnak indult növény 
apró sarjait akarjuk megmenteni.

A golyós vagy oszlopos alakok oltása még egysze* 
rűbb, mint a csüngő formáké. Az alany fejét éles, 
tiszta késsel vízszintesen levágjuk, aztán bordáit körös* 
körül rézsűt levagdossuk, hogy a tüskék ne akadályozzák 
a vendégdarab felrakását. Ezután még egy kb. 2 mm*es 
lapocskát leszelünk az alany tetejéről, de ezt azonnal 
visszatesszük a helyére. Ennek az a célja, hogy a farag* 
csálás ideje alatt megszikkadt felszínt eltávolítsuk és 
az új sebet nedvdúsan tartsuk addig, míg a vendég* 
darabbal elkészülünk, ami nem sokból áll. Nem  nyomó, 
hanem húzó vágással leszeljük a fejét, aztán lelökjük az 
alanyról az otthagyott lemezkét és azonnal odailleszt* 
jük annak a helyére. Előny, ha a két test átmérője 
egyenlő, de ha az alany vastagabb, az kisebb baj, mint 
a fordítottja. Fontos az, hogy a vendégdarab közepe az 
alany közepére kerüljön, illetve, hogy a kettőnek a köz* 
ponti szövetei minél nagyobb felületen egymásra talál* 
janak.

Már előzőleg összekötöttünk két gyapjú* vagy raffia* 
szálat a közepükön, aztán keresztalakban lefektettük az 
asztalra és a cserepet a csomóra állítottuk. Az oltvány 
tetejére kis vattacsom ót teszünk, aztán a fonalakat mér* 
sékelt erővel keresztben összekötjük felette. Ládában 
álló alany esetében az előre kiszabott fonalak két vé* 
gérc ujjnyi pálcikákat kötünk és azokat annyira nyom* 
juk bele a földbe, hogy a fonalak kellőképen megfeszül* 
jenek. Jó megoldás — m ert állandó, egyenletes nyomást 
biztosít — az is, ha keresztbe csomózott fonalak négy 
végére ólomdarabkákat vagy söréttel tö ltö tt kis zacs*
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64. kép. Aloe arborescens. (Egyet, növénykert, Madócs felvétele.)

kokat erősítünk és ezt a nehezéket illesztjük csomóján 
val az oltvány tetejére.

Az oltási munkánál vékonypengéjű, éles kést használ 
lünk. Minél gyorsabban és tisztábban dolgozunk, annál

a



biztosabb a siker. Ha föld, vagy más piszok kerül a da* 
rabok közé, mind a kettő tönkre mehet. Az összeforrás 
rendesen már néhány nap alatt megtörténik és két hé= 
ten belül annyira megerősödik, hogy a köteléket le* 
szedhetjük.

Az oltás legalkalmasabb ideje a nyár, mikor az egyes 
sítendő növények mindenike teljes növekedésben van. 
Az oltványokat ugyanúgy kell kezelni, m int a dugvá= 
nyokat. Vigyázni kell arra is, hogy a teljes összeforrás 
előtt víz ne kerüljön az érintkezés helyére.

106. Betegségek. Ezek közül a leggyakoribb és legs 
veszélyesebb a rothadás. A földfeletti részeken puha, 
vizenyős foltokkal szokott kezdődni. A beteg részeket 
éles, hegyes késsel kivágjuk az egészséges, fehér húsig, 
aztán a sebet a napon megszárítjuk. A növényt elcsús 
fítottuk, de talán sikerül megmenteni, míg operáció néb 
kül a pusztulás biztos. Vannak, akik a sebeket faszéns 
porral hintik be, de a napfény m indenesetre hatásosabb 
fertőtlenítő, öntözéskor vigyázni kell, hogy víz ne ke* 
rüljön a sebekbe.

Ugyanez a fertőzéses betegség a gyökereket is meg* 
tám adhatja, amit télen sokszor csak későn, a növény 
tövén mutatkozó gyanús színeződésről veszünk észre, 
nyáron már korábban arról, hogy a növény fejlődése 
hirtelen megakad. Előrehaladott esetekben a növény 
egészen könnyen mozgatható, sőt két ujjal kiemelhető 
a földből. Ha elég ép gyökere m aradt, a beteg szálak 
eltávolítása után friss földbe átültetjük. Ha mind eh 
pusztult, levágjuk őket, szükség esetén a növény alsó 
részével együtt, addig, míg ép húsra nem jutunk. Az 
átm etszett test közepe táján látható rozsdaszínű pety* 
tyek fertőzés jelei, a m etszést addig kell folytatni, míg 
ezek is elfogynak. Ha közben elmetéljük az egész nős 
vényt, egyre megy, úgy sem m aradt volna meg. Ha sh 
kerül ép darabkát, akár csak pár bordát megmentem 
nünk, azt úgy kezeljük, mint a dugványokat.
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Betegséget okozhat a meghűlés és a túlerős napsütés 
is. Sajátságosképen mind a kettő vörös, esetleg később 
sárgás színeződésben nyilvánul és abban, hogy a nö# 
vény nem fejlődik. Itt az idő az egyetlen orvos. A betes 
get üveg mögött tartjuk és óvatosan öntözzük, míg megs 
gyógyul, vagy elpusztul. Megjegyzendő, hogy a Phyllo- 
cactusok friss hajtásainak vörös színeződése nem betes 
ges jelenség, hanem bizonyos fajokra egyenesen jeís 
lemző.

Szintén nem betegség, hanem a kimerülés jele az, ha 
a Phyllocactusok és Epiphyllumok virágzásuk után m egs 
soványodnak, elpetyhüdnek, sőt az Epiphyllumok 

) utolsó ízeiket is lehullatják. Elhibázott dolog volna, ha 
fokozott vízadagokkal próbálnánk ezen segíteni. Ellens 
kezőleg, takarékosabban kell öntöznünk őket, mint vis 
rágzásuk idején, akkor azután lassanként összeszedik 
magukat.

Nem betegség az sem, ha az öreg golyók és oszlopok 
töve megsárgul, elkérgesedik. Hiba volna ezt a részt 
átültetéskor a földbe süllyeszteni. Ha nagyon csúnya, 
levághatjuk és eldugványozhatjuk a fejét, bár ez igen 
nagy példányoknál már kissé kockázatos vállalkozás.

107. Állati élősködők. Ezek is nagyon megviselhetik 
növényeinket. A lombosabb szukkulentákon megjelens 
hctnek az ismeretes zöld vagy szürke levéltetvek is, 
míg a kaktuszféléken inkább csak a gyapjas# és a paizs# 
tetű alkalmatlankodik. M indezeket következetes lesze# 
déssel kisebb gyűjteményekből elég hamar ki lehet 
irtani. Időkímélés céljából a különböző nevek alatt for# 
galomba hozott irtószereket is igénybe vehetjük.

Több munkát adnak a gvökértetvek, amelyek szintén 
megakasztják a növény fejlődését. Ha átültetéskor 
fehér, lisztes fonadékot találunk a földben és a cserép 
falain, tényleg gyökértetűvel van dolgunk. Ilyenkor a 
földet teljesen eltávolítjuk, a gyökereket irtószerrel, 
vagy erős vízsugárral alaposan m egtisztítjuk és némi
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szikkadás után a növényt más cserépbe és friss földbe 
elültetjük.

Valamennyi élősködő közül a vörös atkától legnehe* 
zebb megszabadítani a növényeket. A szabad szemmel 
való látás határán lévő, cinóberpiros állatkák ezek, ami;* 
lyek a növény földfeletti részein rövid idő alatt hihc* 
tétlenül el tudnak szaporodni. Aki nem vizsgálgatja 
végig gyűjtem ényét időnként nagyítóval, csak akkor 
veszi észre őket, mikor már komoly kárt tettek. A nö< 
vény fejlődése megakad, teste sajátságosán megfakul, 
majd szürkésbarna foltok jelentkeznek rajta. Végül az 
egész növény megbámul.

A vörös atka egyetlen radikális irtószere a cyán* 
hydrogén (kékgáz), de ezt rendkívül mérges volta miatt 
csak vegyész alkalmazhatja. Állítólag elpusztul akkor is, 
ha a növényt cserepestől megfelelő nagyságú, jól zárs 
ható bádogdobozba állítjuk, naftalint hintünk a cserép 
körül, aztán a dobozt becsukva, parányi gáz* vagy mé* 
cseslánggal, esetleg vízfürdő közbeiktatásával 24 órán 
keresztül kb. 30 C°*on tartjuk. A reárakódott finom 
naftalin kristálykák idővel maguktól elpárolognak.

Ajánlják ellene az alkoholos dohánykivonatot is, per
metezés alakjában. Ezt még nem volt alkalmunk kipró* 
bálni, de hogy a 96%*os alkohol dohány nélkül nem 
használ, azt ismételten tapasztaltuk.

A vörös atka legszívesebben a Cereus Silvestriit, to? 
vábbá a Mamilláriák bizonyos fajait tám adja meg.

108. A növények megválasztása és beszerzése. Ebben 
a tekintetben az ízlések különböző, sőt homlokegyenest 
ellentétes volta m iatt nehéz tanácsot adni. U tóbbi idő* 
ben már a belföldi virágkereskedők is jóval több figyel
met fordítanak ezekre a növényekre, mint azelőtt, de a 
ritkább és értékesebb anyagot egyelőre nagyrészt ők is 
külföldről közvetítik. A külföldi nagy cégek pompás 
fotográfiákkal, sőt színes képekkel díszített árjegyző*



185

kekben kínálják részben saját nevelésű, részben az ere« 
deti termőhelyekről im portált növényeiket.

Kétségtelen, hogy különösen a kaktuszok hazájukban 
lassan fejlődnek, de éppen ezzel válnak minden tekint 
tetben tökéletesekké a maguk nemében. A hazájuktól 
távol, magról nevelt növények, különösen ha meleg* 
ágyban tenyésztik őket, sokkal gyorsabban nőnek, de 
viszont sohasem érhetik el testük, tüskéik, szőreik ki* 
fejlődésében azt az erőt és tömörséget, ami az otthon 
nőiteket jellemzi, összehasonlítva a kettőt, az impor* 
tált növény nagy fölénye kétségtelen. De csak az első 
pillanatban. M ert az im portált növény többnyire majd* 
nem olyan messze esik otthoni formájától, mint a ha* 
zája tőlünk. A kíméletlen gyűjtés, tömeges csomagolás, 
a hosszú szárazföldi és tengeri út nagyon megviselték. 
Teste zsugorodott, telve sebekkel és zúzódásokkal, fegy* 
verzete hiányos, tüskéi csonkák, hasadozottak, szőrö* 
zete csapzott, piszkos. Még ennél is nagyobb baj az, 
hogy a gyökérzete teljesen elpusztult. Ennek pótlása 
melegágy nélkül alig sikerül, ezért a szobai kertész 
csakis olyan példányokat vegyen, amelyek az illető cég* 
nél nemcsak begyökereztek, de újból fejlődésnek is in* 
dúltak. Külön ki kell azonban emelnünk, hogy a virág 
ebben a tekintetben inkább rosszat jelent, mint jót. 
Halálosan séfült, vagy beteg növények is gyakran ki* 
fejlesztik előkészített bimbóikat, de ettől az erőfeszí* 
téstől kimerülve, annál biztosabban elpusztulnak. Sok* 
kai biztatóbb jel, ha a növény elrúgja bimbóit és új 
tüskét készül hajtani. De az új hajtás szükségképen 
mindig messze elmarad a hazai m ögött és a satnya ered* 
mény a hajdani szépség és erő m egmaradt emlékeivel 
összehasonlítva, annál szánalmasabban fest. Ez a sorsa 
(kevés kivétellel) a melegágyban ápolt importoknak is, 
annál kevésbbé szám íthat a szobai kertész kedvező 
eredményre. A melegágyban begyökerezett növény, 
melyet a kertész teljes joggal mint kifogástalant ad cl,
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s amely másik melegágyban talán tovább is fejlődnék, 
a lakás vagy ablakpárkány sokkal kedvezőtlenebb kő* 
rülményei között újból visszaesik, mint a kórházból idő 
előtt elbocsátott beteg. Meglehet, hogy évekig eh 
álldogál anélkül, hogy szemmel látható változás történ* 
nék vele akár jó, akár rossz irányban, míg végre mégis 
csak elpusztul. Ezért a szobai kertésznek nagyon meg 
kell gondolnia, hogy a német árjegyzékekben „echt'h 
nek jelzett im portokat drága pénzért megvegye. Ezeket 
ugyanis megdrágítja az is, hogy árukba a kereskedő az 
elpusztult növényekét is kénytelen belekalkulálni.

A kezdő legjoban teszi, ha a közönségesebb, szívós 
fajokkal próbálkozik és amint tapasztalatai bővülnek, 
fokozatosan szerzi be a ritkábbakat, kényesebbeket, 
amelyek valamely gyűjteményben, könyvben, vagy ár* 
jegyzékben megnyerik tetszését.

A választás megkönnyítésére szolgáljon a szukkulens 
növénynemek alább következő rövid áttekintése. A ne* 
mek általános jellemzése után névszerint felsorolt fajok 
kipróbált és bevált szobai növények. Helyes gondozás 
esetén a csillaggal* megjelöltek némely évben, a két* 
csillagosok** évrőbévre virágoznak.

109. A kaktuszok választéka. Egy Afrikában is elő* 
forduló Rhipsalis faj kivételével, valamennyien - ame* 
rikai növények.

Ariocarpus. Vastag, néha ripacsos bőrű, húsos tagok* 
ból összetett, alacsony rozetták. Nem mutatós, de igen 
kényes, lassan növő, ritkán virágzó növények, szobá* 
ban alig tenyészthetők.

Cereus. A forgalomba került fajok száma Schelle 
szerint kb. 230. Az újabb szerzők számos új nemre bon* 
to tták  fel. Mereven álló oszlopos, kúszó vagy lecsüngő, 
többélű vagy bordás, többé*kevésbbé tüskés, néha ké* 
kés vagy fehér hamvas bevonattal ellátott formák, ki* 
sebb*nagyobb, többnyire tölcséres virágokkal, melyek a 
kúszók egyik csoportjánál éjjel nyílnak. A C. grandi*
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florus (az „éj királynője“) a legszebben virágzó kaktu* 
szók egyike, mely azonban a többi kúszóval együtt 
üvegházba való. Az oszlopos fajok is hamar túlnőnek 
a szobában kezelhető méreteken, amin legföljebb csőm 
kítással, vagy a levágott fej újragyökereztetésével se* 
gíthetünk.

C. speciosus* 3—4 élű, Phyllocactusra emlékeztető szár, 
10—12 cm*es piros, belül lilás virágokkal.

C. flagelliformis,** karcsú, sűrűn aprótüskés, hosszan le* 
csüngő növény, kb. 10 cm hosszú lila virágokkal.

C. Silvestrii* az előbbinél rövidebb, gyérebben tüskés, üde* 
zöld, lecsüngő, törékeny ágakkal, piros virágokkal (54. kép).

C. Peruvianus monstruosus, a németek „Felsenkaktus“*a, 
lorzképződmény, mely szeszélyesen burjánzó dudoraival tény* 
leg cseppköves sziklára emlékeztet. A legnagyobb ritkaság, 
ha virít.

A C. Spachianust (54. és 59. kép) és C. Jusbertibt alanyokul 
szokás használni.

Cephalocereus, Pilocereus. Együtt kb. 35 faj. Rész* 
ben már fiatalon, részben csak virágzóképes korukban 
arasznyira megnövő fehér szőrökkel dúsan beborított, 
igen érdekes és feltűnő bordás oszlopok. A Cc. senilist, 
a németek „G reisenhaupt“*ját nagy tömegekben import 
tálják, de a szoba viszontagságait sajnos, nem igen 
bírja ki.

Echinocereus. A forgalomban lévő fajok száma 
Schelle szerint kb. 60. Alacsonyabb term etű, jórészt 
bokrosán növő, hengeres, bordás, többé*kevésbbé tűs* 
kés növények, igen szép, de sajnos, ritkán jelentkező 
piros vagy sárga virágokkal. Igen sok napot kívánnak 
az egész évben és télen is több vizet, mint a többi ha* 
sonló term etű kaktusz. Csak haladottabb szobai kerté* 
szék próbálkozzanak velük.

Echinopsis. A forgalomba került fajok száma 
Schelle szerint kb. 60. Zsemlye, gömb, vagy kurta ősz* 
lop alakú, erős bordájú növények, rövid vagy hosszú, 
egyenes vagy görbe tüskékkel, a többségnél arasznyi
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hosszú, 8—14 cm átmérőjű, tölcséres, néha illatos, fehér 
vagy halványrózsaszínű, ritkán sárga virágokkal. Tiszta 
fajai ritkán találhatók, de összevissza keresztezett 
hybridjeit kb. diónagyságú példányokban minden virág* 
kereskedés raktáron tartja. iMéltán elterjedt, első kísér* 
létezésre igen ajánlható, de később is értékes növények. 
Négy*öt éves koruktól kezdve évrőbévre virítanak, de 
csak akkor, ha a sötétgyapjas bimbók megjelenésétől 
kezdve nem forgatjuk el őket megszokott helyzetük* 
bői. A virágok napszállta után nyílnak és másnap d. e. 
elhervadnak.

E. Eyriesii,** sötétzöld, izmos bordák, igen rövid, vaskos, 
kúpalakú tüskék, fehér, illatos virágok.

E. tubiflora* karcsú bordák, hosszú, egyenes tüskék, fehér 
virágok.

E. oxygona*, mint az előbbi, de halvány rózsaszínű virá* 
gokkal. Hideg iránt érzékeny.

E. aurea* zsemlyealak, vagy oszlop, középhosszú tüskék, 
citromsárga virág; 1924*ben fölfedezett újdonság.

Ritkább és kényesebb fajok, haránttagolt bordákkal, ritkán 
jelentkező, rövid tölcséres virágokkal:

E. Pentlandii, oszlopos alak, sárga virág.
E. cinrtabarina, mint az előbbi, de szép piros virággal.

Echinocactus. A forgalomban lévő fajok száma 
Schelle szerint több mint 200. Nagyon változatos, 
újabban egész sereg külön nemre felbontott csoport, 
zsemlye, gömb és kurta oszlop alakokkal. Bordák 
4—120*ig, a tüskék száma, színe és elrendezése igen 
sokféle. A virágok kurtán tölcséresek, színük fehér, 
sárga, rózsaszínű, piros és lila. Sok hálás szobanövény 
akad köztük.

E. minusculus.** Féldiónyi, szemölcsös, pici tüskés faj, mag* 
ról nevelve sokszor már 2 éves korában virít. Virágja tölcsé* 
rés, akkora, mint a fiatal növény maga, élénkpiros, önmagát 
megtermékenyítheti (55. kép).

E. Ottonis.** Sárgászöld test, 10—12 borda, vöröses sárga 
tüskék, sárga, selymes virág, piros bibével, önmagát megter* 
mékenyítheti (56. kép).
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E. setispinus,** 13 borda, néhány sörteszeríí és egy kampós 
tüske, sárga virág piros torokkal, sárga bibével. Egész nyáron 
át virít, önmagát megtermékenyítheti. Bogyója piros, dísze a 
növénynek.

E. Cummingii.**- Dudoros, olajzöld test, világos színű, érdes 
tüskék, nem nagy, de szép sötétsárga virágok, önmagát meg* 
termékenyítheti. Nálunk még igen ritka, jó faj.

E. myriostigma.* A németek „Bischofsmütze“*je. Négy*öt 
vaskos borda, apró, fehér pettyekkel sűrűn telehintve, tüskék 
nélkül, sárga, keskeny szirmú, illatos virágokkal.

E. denudatus.* Zöld test, gyér, sárgás, hajlott tüskék, fehér 
virág. Tűző nap és száraz levegő iránt érzékeny.

E. Michanovichii.** Csinos, 8 bordájú, zöld, vörösbarnával 
harántcsíkolt test, kis, hajlott tüskék, zöldessárga virágok.
} E. Quehlianus * Fakó, néha vörhenyes zöld test, bütykökre 
tagolt bordákkal, apró tüskékkel, fehér, borvörös torkú virá* 
gokkal.

E. bicolor. Kurta oszlopos test, haránttagolt bordákkal. Va* 
rietas tricolor nevű, egészen tüskékbe burkolt változata úgy* 
látszik, importált példányokban is megél, sőt virít az ablak* 
ban.Virágai majdnem akkorák és éppen olyan lila színűek, 
mint az őszi kikirics virágai (57. kép a törzsfaj).

E. texensis. Kékesen szürkészöld test, sovány bordák, erős, 
görbe tüskék, rózsaszínű, rojtos virág, mely csak idősebb pél* 
dányokon jelentkezik.

E. corniger. Színe, termete emlékeztet az előbbire, igen fel* 
tűnő a lapos, széles, lefelé görbült hegyű, piros középtüskéje, 
mely azonban csak importokon látható jellemző kifejlődé* 
sében.

E. scopa. A var. candida cristata nevű tarajos torzalakja 
Cereusra oltva keresett különlegesség, mely sűrű, fehér és ró* 
zsaszínű tüskéivel az effélék között talán a legszebb (59. kép).

E. Williamsii* Répagyökerű, szürkés, tetején lapos test, 
5—10 bordáján tüskék úelyett fölfelé álló szőrbojtokkal, ki* 
csíny, sárgás virágokkal (58. kép).

Leuchtenbergia. Sajátságos növény, 10—15 cm hosz* 
szú, ujjnyi vastag prizmákból összetéve, amiknek végén 
hosszú, keskeny, pergamentszerű, hajlékony tüskék 
ülnek. Itt jelennek meg szép nagy, sárga virágai is. Mag* 
ról is nevelhető. Tapasztalt tenyésztőnek érdemes ki* 
sérleteznie vele. Egyetlen faja a L. principis.
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65. kép. H a w o r t h i a  f a s c i a t a .  (De Laet felvétele.)

Mamillaria. A forgalomban lévő fajok száma Schelle 
szerint kb. 180. Gömb vagy oszlop alakú testek, kisebb*

'



191

nagyobb szemölcsökre vagy bütykökre tagolva, melyek 
jellemző módon rézsűt futó sorokban ülnek. Az újabb 
szerzők ezt a csoportot is felaprózzák új nemekre. 
Minden tekintetben roppant változatos alakok tartóz? 
nak ide, amelyek részben nyálkát, részben tejnedvet 
tartalmaznak. Némelyek egyáltalán nem sarjadzanak, 
mások oly dúsan, hogy valóságos párnák keletkeznek 
belőlük. Virágaik vagy nagyok és egyenkint jelennek 
meg, vagy kicsinyek, de tömegesen elszórtak, néha sza? 
bályos koszorúban állnak, önm egterm ékenyítés sok 
fajnál lehetséges, a bogyók gyakran következő tavasz? 
szál szinte meglepetésszerűen bújnak elő és az új virá? 
gokkal együtt díszítik a növényt.

M. longimamma* Világoszöld, néha majdnem ujjnyi hosz? 
szú hengeres tagokból áll, amelyeknek végén pár tüske ül. 
Virágja kb. 5 cm átmérőjű, sárga. Nem tűri a perzselő napot.

M. centricirrha.* Sok változatban ismeretes, megszúrva te? 
jelő fajta, szürkés, néha bronzos árnyalatú szemölcsös testtel, 
körben álló, kb. 2 cm átmérőjű liláspiros virágokkal, amik a 
szemölcsök között lévő fehér gyapjúból bújnak elő.

M. rhodentha* Gömbös, utóbb oszlopos termetű fajta, fehér 
vattába ágyazott, sűrűn álló, szabályos szemölcsökkel, bar? 
nás tüskékkel, kb. 1 cm?es lila virágokkal.

M. pusilla* Csomósán burjánzó fajta, melynek zöld színe 
egészen eltűnik a tüskék és fehér szőrök között. Virágai fillér? 
nagyságúak, sárgásak, Önmagukat megtermékenyíthetik. Та? 
vasszal előbújó hosszúkás bogyói pirosak. Belföldi kertészeink 
is tenyésztik, sok boltban kapható.

M. Wildii* Az előbbihez hasonlóan párnákat alkotó, de 
kevésbbé szőrös fajta, kampósan görbített középtüskével. 
Apró fehéres virágai elszórtan, de néha nagy számban jelen? 
nek meg.

M. gracilis. Elterjedt, kicsiny, oszlopos, teteje körül dúsan 
sarjadzót néha virágzó fajta. A sarjak igen könnyen lehulla? 
nak és begyökereznek. Csoportosan nevelve érdekes kis no? 
vény. Hozzá hasonló a

M. fragilis, ennek gyöngédebb a termete, középtüskéje pe? 
dig öreg korában sem nő. Ritkán virít.

M. elongate* Sűrű gyepet alkotó faj, melynek ujjnyi oszlo? 
pocskáin a sárga tüskék szép csillagos csoportokban ülnek.
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Apró, színtelen virágocskái nem sokat mutatnak, de a növény 
maga oly csinos, hogy érdemes tartani.

A vaskos, barázdás szemölcsű M. cornifera, AI. elephanti? 
dens és a fehér gyapjúba burkolt M. senilis valamennyi Aía? 
miliaria közül legszebben, de sajnos, ritkán virágzanak és mert 
egyébként is kényesek, csak haladottaknak ajánlhatók kísér? 
létezésre.

Melocactus. Echinocactusra vagy Echinopsisra emlé? 
keztető, gömbös vagy kurta oszlopos formák, felnőtt 
korukban sűrű, rövid gyapjúból álló üstököt (cepha? 
liumot) növesztenek, melyből az apró virágok, később a 
hosszúkás bogyók tömegesen bújnak elő. A tengerparti 
fajok m egtartása még üvegházban is oly nehéz, hogy 
alig érdemes velük foglalkozni. Ü jabban forgalomba 
kerül egy fajtája a szárazföld belsejéből, névszerint a 
M. Neryi, mely kevésbbé kényesnek ígérkezik.

Opuntia. A forgalomban lévő fajok száma Schelle 
szerint kb. 170. Két főcsoportba oszlanak, aszerint, 
hogy a testük lapos vagy hengeres ízekből épült?c fel. 
Sok szép faj van közöttük, de — bár sok ablakban lát
hatók — szobakertészetre két okból mégsem igen alkal? 
masak. Először is, hamar túlnőnek a kívánatos mére? 
teken, másodszor tele vannak apró, visszásán horgas 
tüskékkel, az ú. n. glochidiumokkal, amelyek a legeseké? 
lyebb érintésre beletörnek az ember kezébe, ahonnan 
nagyon nehéz eltávolítani őket, ha pedig bent marad? 
nak, elmérgesedő sebeket okozhatnak.

O. clavarioides. Sajátságos színű és ujjakra emlékeztető haj? 
tásai miatt a németek „Negerhand“?nak nevezik. Nem nő 
nagyra. Érdekes torzalakja erőteljes Opuntia nyéltagra oltva 
érvényesül legjobban (60. kép).

O. Mieckleyi.* Nem túlságosan nagy termetű, felálló, hen? 
geres ízekből felépült bokor, könnyen és elég bőven megjelenő 
vörös virágokkal.

O. microdasys. Lapos, friss zöld nyéltagok, tüskék nélkül, 
de sűrű csoportokban igen sok sárga glochidiummal. Virágja 
5 cm?es, fénylő sárga.

O. albiflora. 30 cm?en alul maradó, legfeljebb 1 cm vastag 
hajtásai hengeresek, öreg korukban borostásak. Fehér virágai
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kb. 2 cm átmérőjűek, termése kékesvörös, tüskékkel és glo* 
chidiumokkal fölfegyverzett, meddő, de könnyen gyökeret ver 
és sarjadzik.

Pelecyphora. Füge alakú, hazájában csoportosan eb 
ágazó növény, fésűsen összenőtt rövid tüskékkel, ki* 
csíny, lilás virágokkal. Kényes, szobakertészetre nem 
ajánlható.

Phyllocactus. A legelterjedtebb, legismertebb kaki 
túszok közé tartozik. Eredetileg az őserdők fáin él. 
A törzsfajok ritkák és részben nem is mutatósak. Annál 
színpompásabbak és nagyobbak a hybridek virágai (61. 

, kép), melyeknek átm érője állítólag a 30 cm*t is elérheti. 
Évrőbévre új megnevezett vagy számozott változatok 
tűnnek fel, a régebbiek elmaradoznak. A nagyobb küb 
földi cégek árjegyzékei tele vannak a legcsábítóbb les 
írásokkal, de minthogy a hybridek virágai megváltozott 
viszonyok között néha szintén elváltoznak, a vevőt 
könnyen csalódások érhetik.

Hálás törzsfaj a Ph. Ackermanni, élénkpiros, középnagy. 
rövid virágokkal. A Ph. alatus „Deutsche Kaiserin“ nevű váb 
tozatának aránylag kicsi, rózsaszínű virágai tömegesen jelent* 
keznek. Régóta bevált hybrid a Ph. Pfersdorffii, melynek hosz* 
szú tölcséres, fehér, illatos virágai este nyílnak. Szintén erdő* 
lakó a már ismételten említett

Epiphyllum, mely „karácsonyi kaktusz“ néven isme* 
retes, külföldön sok színváltozatban árulják, de ezek 
között távolról sincs akkora különbség, mint a Phyllo* 
cuctustík között.

Legelterjedtebb az E. truncatum, karminpiros, — legritkább a 
gazdagon fürészes ízekből összetett E. delicatulum fehér vi* 
rágokkal.

Az Epiphyllumhoz sok tekintetben hasonlít, de suga* 
rasan részarányos virágai révén eltér tőle a szintén 
erdőlakó Rhipsalis, melynek egyik faja, a nagy, keskeny 
szirmú, sajátságosán élénkpiros virágokat hozó R.

13Dr. Szabó Z. : A szobai növények stb.
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Gärtneri (régebbi nevein Epiphyllum G. és Schiunu 
bergera G.) szobában is tartható.

110. Egyéb szukkulens növények választéka. Mesem ; 
brianthemum. Százakra menő faja van főleg Afrikában 
és egyre újabbakat találnak. Több méteres, lecsüngő, 
lombos bokroktól borsónyi, csukott gombocskává össze; 
nőtt levélpárig mindenféle változat megtalálható köré; 
ben. A nagyra növök nem valók szobába, de a kisebbek 
között sok érdekes és hálás szobanövény akad.

M. cordifolium.** Lecsepült szára elágazó, fillérnyi, szemöl; 
esős levelei szívalakúak, virága apró, liláspiros. Függő cserép; 
ben jól érvényesül.

M. caulescens * Félméteren alul maradó bokor, vöröses ágain 
háromélű, világosszürkén hamvas levelekkel; Wi cm;es vi; 
rágja halványrózsaszínü, sugarasan szétterülő szirmokkal.

M. bulbosum.** Ujjnyi ágacskákból álló gyep, sűrűn ülő, 
rizsszemnagyságú, sörtecsomós végű levelekkel, erős, répa; 
szerű gyökerekkel. Fillérnagyságú, lila, sugaras virágai nyá; 
ron egészen elborítják a bokrot.

M. rhomboideum.** Mozaikszerüen elhelyezkedő, rhombos 
felszínű zöld levelekből álló gyep, ujjnyi hosszú, elágazó szá; 
ron fillérnyi aranysárga virágokkal.

M. tigrinum ** Fehérpettyes, szürkészöld leveleinek szélein 
hegyes nyúlványokkal, amiktől a friss hajtás szétváló levelei 
ragadozó állat félig tátott szájára emlékeztetnek. Gyepet al; 
kot. Virágja sárga.

M. Bolusii.* Az egész növény 1—2 vastag levélpárból áll. 
A szürkés, sötétebb zölddel pontozott levelek alakja a szél; 
fútta éles kavicsokra emlékeztet. Keskeny szirmú, tallérnagy; 
ságú, aranysárga, közepe felé fehér virágja több napon át 
ismételten kinyílik (62. kép).

M. pseudotruncatellum. Kis diónagyságú, egységes gombnak 
látszó növényke, valójában levélpár, melyet felső lapján kis 
hasadékkal ellátott burok tart össze. A hasadékon bújik elő 
a sárga virág. A burkon belül keletkeznek az új hajtások, 
ilyenkor a burok megreped s a növény valósággal vedlik. így 
egész telepek jöhetnek létre. Csak haladottaknak ajánlható 
kísérletezésre.

Stapelia. Csúcsos kinövésekkel ellátott 1—2 ujjnyi 
szárai gyepet alkotnak. Ablakban vígan nő, de mire
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66. kép. Crassula lactea. (Egyet, növénykert, Madócs felvétele.)

ősszel a bimbói megjelennek, rendszerint már nem kap* 
nak annyi napfényt és meleget, amennyi kinyílásukhoz 
szükséges lenne, ezért inkább üvegházba való. Legelter* 
jedtebb a rendjelek csillagjaira emlékeztető, sárga, vő*

1.3*
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rcsbarnán tark íto tt virágú St. variegata, melynek szá« 
mos változata van (63. kép).

Agave. H azája Amerika. Vastag, végük felé hegye« 
sedő levelekből összetett rózsák, amik közvetlenül a 
földön ülnek. Igen nagyra növő fajai szobába nem valók.

A. ingens var. picta, sárgán szegélyezett levelekkel.
A. Victoriae Reginae, szürkészöld, fehérszegélyű, sötétcsú« 

esős levelekkel. Termete arasznyi.

Aloe. Az előbbiekhez sokban hasonló, de általában 
kisebb term etű afrikai növények.

A. arborescens. Magasra növő, karcsú faj, keskeny, fürészes 
szélű levelekkel. Nálunk is elterjedt szobai növény (64. kép).

A. ferox. Vaskos, széleiken és hátukon tüskés levelek.
A. longiaristata. Igen sűrűn álló, keskeny, hosszan hegye« 

sedő, hátul gyöngyös levelek.
A. variegata. Háromszögben álló, madártollra vagy futurista 

díszítményre emlékeztető, sötétzöld, fehérrel harántcsíkolt le« 
velek, karcsú nyélen laza, pirosas virágfürt.

Haworthia. Afrika. Az előbbiekhez hasonló, csinos 
rozetták, nyurga száron igénytelen zöld«fehér virá« 
gokkal.

H. margaritifera, H. fasciata (65. kép), fehérrel domborúan 
díszített levelek. A H. viscosa var. torquata rozettája hosszá« 
ban megnő és elcsavarodik.

H. retusa. Igen húsos, tömzsi rózsa, vizenyősnek látszó, há« 
lózatos rajzú, áttetsző levelek. Nem bírja a perzselő napot.

Gasteria. Afrika, Fokföld.
G. verrucosa. Két sorban álló, fehéren gyöngyözött levelek. 

Füstös virágai hamvas korállpirosak.
G. maculata. Sötétzöld, világos foltos, sima, lekerekített végű 

levelek.
Cotyledon (Echeveria). Túlnyomóan Amerikából 

származó, különböző nagyságú és term etű növények, 
rózsásan álló, többnyire hamvas levelekkel, fürtökben 
álló, némelyiknél csinos, érdekesen színezett virágokkal.
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C. Weinbergii, С. agavoides, C. metallica, C. setosa, stb. stb. 
mind jól használható fajok. A C. retusa télen hozza szép 
cinnóberszínű, bugás virágzatát.

Crassula. Sok faj, megannyi hálás szobanövény.
C. tetragona, csinos fácska, 4 sorban álló hengeres levelek* 

kel, C. coccinea piros virágokkal. A C. lactea télen hozza 
szép fehér virágbugáit (66. kép), C. (Rochea) falcata légcsavarra 
emlékeztető szürke levelekkel, amik két sorban, éspedig lehe* 
tőleg északídéli síkban helyezkednek el. Ha máskép állítjuk, 
idővel viszafordul. Virágzata nagy, piros álernyő.

Euphorbia. A mi kutyatej féléink exotikus, leginkább 
afrikai rokonai.

> E. splendeus (Krisztus=tövisnek is hívják). Alig szukkulens, 
Ivékonylevelű, nagytüskés bokor, szép cinnóberpiros virágokkal.

E cereiformis, E. canariensis Cereusokra emlékeztető fajok, 
az E. meloformis olyan, mint valami Echinocactus.

Portulacaria afra. Vaskostörzsű kis fa, sajátságosán 
álló, vörösesbarna, símakérgű, vízszintes ágakkal, nye* 
letlen, fordított tojásdad vagy majdnem szívalakú, vas* 
tag, fölül sík, alul domború, fényes levelekkel. Jelenték* 
télén virágait igen ritkán hozza.

Portulaca grandiflora (A r g e n t i n i a). Kertekben 
gyakran látható egynyári bokrocska, 10— 15 cm*es vörö* 
ses ágain 1—2 em*es, keskeny, húsos levelekkel, miknek 
hónaljában fehér gyapjú látható. 4—5 cm átmérőjű 
virágai fehér, krém, sárga, piros és lila színekben pom* 
páznak. Ablakpárkányon, erkélyen igen jól tenyészik.

Kleinia ( K a n á r i  s z i g e t e k ) .  U jjnyi vastag, hen* 
geres részekből összetett, felegyenesedő vagy kúszó 
növények, húsos, karéjos levelekkel, igénytelen virágok* 
kai. K. articulata, К. pendula stb.

Sedum dendroideum, S. dasyphyllum  stb. a mi varjú* 
hájíféléink rokonai. Szerény, de csinos növénykék.

Sempervivum. Kövirózsáink rokonai. S. arboreum, 
csinos fácska, minden ág végén levélrózsával; S. сапа* 
riense, S. arachnoideum, S. caespitosum stb.

*
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Az itt felsoroltakon kívül se szeri, se száma a szép és 
hálás szukkulentáknak, úgyhogy tág tere nyílik az 
egyéni ízlésnek kiválasztásuk, és az egyéni kísérletezés* 
nek tenyésztésük tekintetében.

Az előbbi fejezetekben adott tanácsok azt az utat 
óhajtanák megmutatni, amelyen haladva szép és egész* 
séges gyűjteményre tehetünk szert. Ez a cél azonban 
ettől többé*kevésbbé eltérő egyéni utakon is elérhető. 
Ha valahol, úgy a szukkulenta*kertészkedés terén érvé* 
nyes az az igazság, hogy mindenféle tanácsnál többet 
ér a saját megfigyeléseken és kísérleteken alapuló ta* 
pasztalat.

111. A szukkulenták irodalma.
B r it t o n , Dr. N. L. and R o s e , Dr. I. N.: The Cactaceae. 

4 köt., 1045 old., 137 tábla, 1119 szövegábra. A Carnegie*Insti* 
tution kiadványa. Ez a legmodernebb és legteljesebb mono* 
grafia, melyet sajnos, könyvtáraink sem tudnak megvenni, 
mert ára 75 dollár.

B e r g e r  A l v in : Mesembrianthemen und Purtulacaceen. 
328. old., 67 ábra. Eugen Ulmer, Stuttgart. Tudományos rend* 
szertani munka, ápolási útmutatással. Minthogy 1908*ban fe* 
jeződött be, szükségképen hiányos.
— Stapelien und Kleinien, 433 old., 79 ábra. Eugen Ulmer, 
Stuttgart. Tudományos rendszertani munka, ápolási útmuta* 
tással.
— Sukkulente Euphorbien, 135. old., 33 ábra. Eugen Ulmer, 
Stutgart. Tud. rendszert, munka, ápolási útmutatással.
— Die Agaven, 79 ábra, 2 térkép. Gustav Fischer, Jena Ada* 
tok a leendő monográfiához.

F o r e  F.: Die Kakteen und ihre Kultur, 36 old., 24. ábra. 
R Graessner, Perleberg. Rövid, tömör útmutatás.

H a a g e ’s Zimmerkultur der Kakteen, 38 old., 37. ábra. Fr. 
Adolf Haage junior, Erfurt. Rövid útmutatás.

H ir s c h t  K a r l : Der Kakteenzimmergarten in Idealismus 
und Praxis, 36 ábra. Neumann, Neudamm.

K n ip p e l  K.: Leitfaden zur Pflege der Kakteen, 16 old. Tro* 
witzsch & Sohn, Frankfurt/Oder. Teendők hónapok szerint fel* 
sorolva.
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K ü p p e r , W a l t e r : Das Kakteenbuch. 204 old., 12 színes, 
175 fekete ábra. Verlag der Gartenschönheit, Berlin Wes« 
tend. Propaganda*munka igen szép ábrákkal.

M aasz , H a r r y : Die Schönheit unserer Kakteen. 120 old., 
39 ábra. Trowitzsch & Sohn, Frankfurt/Oder. Igen jó fénykén 
рек, nem annyira szakszerű, mint inkább hangulatos leírás 
sokkal.

P e t e r s e n , E l l y : Taschenbuch für den Kakteenfreund. 188 
old., 24 táblán 86 színes, 12 táblán 36 fekete ábra, 17 szöveg* 
kép. I. F. Schreiber, Esslingen a N. und München. Részletekbe 
menő munka, sok faj rövid leírásával.

R o e d e r  W. v o n : Der Kakteenzüchter, 102 old., 32 tábla, 
26 szövegkép. Frank’sche Verlagshandlung, Stuttgart. Modern 
szakember jól indokolt tanácsai.

R o t h e r  W. O.: Unsere Kakteen und Sukkulenten, 222 old., 
1 1 tábla, 153 ábra. Trowitzsch & Sohn, Frankfurt/Oder. Rész* 
letekbe menő, alapos munka, a német amatőrök nesztorának 
évtizedes tapasztalatai alapján.

S c h e l l e  E.: Kakteen, 368 old., 200 ábra külön táblákon. 
Alexander Fischer. Tübingen. Rendszertani sorban tárgyalja 
az 1925*ig forgalomba került fajokat, röviden megemlítve kü* 
lönleges igényeiket is. Fekete ábrái fényképek után készültek.

S c h u m a n n  D r . K a r l : Gesamtbeschreibung der Kakteen, 
832 +  171 old., 153 ábra. I. Neumann, Neudamm. Részletes 
monográfia, mely azonban legújabb kiadásában is csak az 
1902*ig ismert anyagot öleli fel, tehát nagy terjedelme ellenére, 
hiányos. Tenyésztési utasítást H i r s c h t  K. írt hozzá.
—• Blühende Kakteen, 10 füzet, 40 színes tábla szöveggel. I. 
Neumann, Neudamm. Csak 1903sig terjed. Színezése nem 
mindig élethű.

T h o m a s  F.: Zimmerkultur der Kakteen, 76 old., 51 ábra. 
I. Neumann, Neudamm. Rövid, tömör útmutatás.

Z e i t s c h r i f t  für Sukkulentenkunde, Herausgegeben von der 
Deutschen Kakteengesellschaft im eigenen Verlage. Redak* 
tion: Berlin—Dahlem, Botanisches Museum. Körülbelül ha* 
vönként megjelenő folyóirat.
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BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ.
(A * képet jelent.)

Ablakdeszka kihasználása 75
Ablakköz kihasználása 75
Ablaknövények 64
Ablakszekrény 76*, 77*, 78*
Afutilon hybridum 31*, 94
Acorus 117
Adiantum 64
Agapanthus 94
Agave 41, 154, 171, 196
Aglaonema 94
Agyag 22, 25, ?7
Aechmea fulgens 96
Aletris 64
Alisma 117
Alkalmazkodás 16
Állványok 71, 73*
Л/ое 41, 154, 171, 181*, 196 
Amaryllis 104, 106 
Ampolnanövénvek 74, 94 
Anlhurium 29 
Aphis 148
Aquarium 108 és köv., 109* 
Aralia 29. 64, 88, 90* 
Araucaria 8, 10, 29, 87, 88 
Areca 64 
Ariocarpus 186 
Asparagus 47
Asparagus plumosus 10, 72, 

73*, 96 •
Asparagus Sprenger i 10, 72, 

73*, 90*, 96 
Aspidiotus 139*, 140 
Aspidistra 10, 29, 31*, 94 
Aspidium 30*, 86, 87*

Ásszimilálás 13 
Asztalok 71, 73*
Athasonítás 13, 53, 59 
Athyrium 64 
Atkapók 148 
Atkák 183
Átültetés 22, 57, 96, 98*, 137, 

138, 161
Aucuba 29, 87*, 88 
Azalea 22, 28, 29, 46, 81, 94, 

104, 141 
Azolla 115

Babér 29, 104 1. Laurus 
Rakeria 96
Ballenegger^féle tápsó 33 
Begonia 14, 16, 29, 32, 41, ö6, 

69*, 70, 82, 94, 106, 107, 123 
Benge 135
Betegápolás 135, 182 
Beültetés 125 
Billbergia 96 
Bokrétafa 135 
Boronia 29 
Borostyán 64, 128 
Bouvardia 29, 94 
Butomus 117 
Bromelia 96

Cabomba 41, 111, 115 
Caladium 41, 46, 56 
Calla 29. 94, 117 
Callisia 74



Calluna 22 
Caltha 117
Camellia 27*, 28, 29, 81, 94, 

104, 106
Campanula 74, 94 
Canna 29, 117 
Carex 117 
Caryota 141 
Castalia 115 
Cephalocereus 187 
Ceratophyllum 41, 115 
Ceratopteris 117 
Cereus 154, 163, 172, 174, 179, 

180*, 186, 187 
Cereus Silvestrii 153*, 183 
Chamaerops 64, 88 
Chlorophytum 74, 89, 94, 130 
Chloropaszták 53 
Chrysanthemum 32 
Cineraria 29, 32, 104, 106 
Citrus 81 
Clerodendron 29 
Clivia 104 105*, 106 
Colocasia 117 
Cordyline 90, 92*, 94 
Cotyledon 196—197 
Crassula 41, 154, 163, 171. 195* 
Cseresznye 135 
Cserépelőkészítés 97, 158 
Cseréptisztítás 56, 97 
Csira 17 
Csírázás 119 
Csiráztatókésziilék 120* 
Csüngőszárú növények 74 
Cycas 94 
Cyclamen 32, 105 
Cyperus 16, 41, 46, 96, 116*, 

117, 130, 136 
Cypripedium 94

Dianthus 94 
Diaspis 141
Dieffenbachia 14, 29, 94 
Dracaena 64, 66, 92*, 94

Drainage 23, 97, 149 
Dugványozás 126, 127*, 128*, 

129*, 172 
Dyckia 171

Echeveria 154, 163, 171, 174, 
175Echinocactus 162*, 164, 167*, 
172, 188, 189 

Echinocereus 187 
Echinopsis 154, 172, 175, 187, 

188
Égerfa 135 
Égésfoltok 137 
Egres 135 
Egyezés 123 
Éhezés 36 
Eichornia 115 
Életfeltételek 17, 18 
Életjelenségek 12 
Életszükségletek 9 
Elfagyás 137 
Elfajzás 126
Elhelyezés a szobában 70 
Elodea 111, 113*, 115 
Élősködők 183
Epiphyllum 152, 155, 158, 163, 

167, 171, 183, 193 
Equisetum 117 
Erdeiföld 26 
Erica 22, 29, 46, 81, 94 
Erkélynövények 79 
Érzékenység 14, 15 
Etióláltság 59, 66*
Eugenia 88
Euphorbia 154, 163, 172 
Evonymus 88, 103

Fagyás 137 
Fejlődés 13, 66 
Feketelégy 147 
Fény 14, 15, 59, 64, 66 
Ficus 41, 47, 64, 127 
Ficus australis 88



203

Ficus elastici 10, 29, 30*, 94, 
128*

Ficus pandu ata 49*, 50, 94 
Ficus radicans 74, 90*. 95*, 96 
Ficus stipulata 74, 96 
Forsythia 135 
Föld 18, 1. talaj 
Földkeverékek 28, 156 
Fuchsia 29, 32, 33*. 94, 103, 104, 

107, 108, 127 
Fűtés 82 
Fűz 135

Galeobdolon 74, 94 
ardenia 29 
asteria 154, 171, 196 

Gázcsere 53, 54 
Gesnerie 66 
Glechoma 74, 94 
Gloxinia 66, 123 
Gombabetegségek 149 
Graphiola Í50 
Gránátalma 29, 104 
Grevillea 88 
Gyapjastetű 148 
Gyepföld 26 
Gyökérfulladás 56, 57 
Gyökérgomoly 46 
Gyökérhűlés 137 
Gyökérszőrök 34 
Gyökérzet 35*, 36*, 37* 
Gyökérkártevők 149 
Gyökérlélekzés 56 
Gyöngyvirág 106 
Gyümölcs 17

Hagymások 29 
Hajtatás 131, 134* 
Hajtatószekrény 84 
Hamualkotórészek 20 
Hangaföld 28
Haworthia 154, 171, 174, 190*, 

196
Hedera 64, 128

Heliothrips 147 
Heliotropium 29 
Hervadás 137 
Hibiscus 94 
Hibrid 126 
Hideg 40, 136 
Hidegszoba növényei 86 
Hippuris 115 
Homok 22, 25
Hortensia 29, 94, 103, 10 i, W?

108, 127
Hoya carnosa 29, 91*, 94 
Hőmérséklet 80 
Humusz 1. televény 
Hyacinthus 1. jácint 
Hydrangea 1. Hortensia 
Hygrometer 51

Isolepis 117

Jácint 106, 131. 132*
Juhar 135 
Juncus 117 
Justitia 29, 94

Kaktuszok 16
„ beszerzése 184
„ betegségei 182
„ cserepe 158
„ dugványozása 172
„ élősködői 183
„ fényigénye 65

földje 29, 156
„ gondozása 150
„ kötözése 163
„ szaporítása 171

teleltetése 168 
„ trágyázása 165
„ ültetése 161
„ vetése 175
„ vízraktározása 41,

42*
Kanna 52 
Karózás 107
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), 137

Mirtus 29, 88, 149 
Mézharmat 145 
Mocsári növények 108, 117 
Mogyoró 135
Monstera 14, 38, 64, 67*, 68*, 

70, 94 
Mozgás 13
Muskátli 29, 64, 1. Pelargonium 
Mütrágva 26, 32 
Myrtus 29, 88, 149 
Myriophyllum 115 
Myrsine 88

Kártevők 138 
Kavics 22
Kentia 64, 72, 73*, 94 
Kleinia 154, 197 
Komposzt 26 
Korompenész 145, 150 
Kőris 135
Külső hatások 15, 18
Lacanium 140, 141 
Lamprococcos 96 
Lankadás 36, 45, 46, 50, 
Lantana 29 
Lápföld 28 
Latania 94 
Laurus 88, 103 
Leander 1. Oleander 
Lemna 115 
Levegő páratartalma 53, 54 

„ tisztántartása 58 
Levelek tisztítása 57 
Lcvélbolhák 145 
Levéltetvek 145 
Lélekzés 54 
Leuchtenbergia 189 
Limnocharis 117 
Lisztharmat 149 
Livistona 94 
Locsolás 1. öntözés 
Locsoló 52 
Lombföld 26 
Lombhulladék 104 
Ludwigia 115

Mag 17, 118, 119 
Mamillaria 172, 183, 190- 
Megfagyás 137 
Meghűlés 58, 82, 136 
Megvilágítás 61 
Melegágyi föld 26 
Melegház 81 
Melegigény 80 
Melocactus 152 
Mesembrianthemum 154, 

175, 176*, 194

Napfény 54, 137 
Narancs 29 
Nephrodium 64 
Nephrolepis 49*, 94 
Nerium 94, 1. Oleander 
Nidularium 49*, 72, 73*, 96 
Növekedés 13 
Növényálllvány 71, 73* 
Növényasztal 71, 73* 
Nuphar 115
Nyári gondozás 102, 165 
Nyesés 106 
Nyir 135

-192

Oduföld 26
Oleander 29, 94, 139, 145 
Oltás 179 
Ophiopogon 89
Opuntia 41, 42*, 154, 163, 170*, 

M  175, 192—193
Orchidea 22, 57, 81, 84, 94, 99 

. SfOrgona 134*

171,

I Önszabályozás 15 
Öntözés 36, 138

„ eszközei 51 
„ időszakossága 47 
„ kaktuszoké 163 

„ módja 44 
зЦ Öntözőkanna 52*
Öntözővíz hőmérséklete 47



öntözővíz mennyisége 43 
„ minősége 47 

Örökzöldek 104

Páfrány 29, 32, 50, 64, 84, 137 
Paizstetű 138, 146 
Pálmák 29, 30. 32, 47, 65, 81, 

82, 94, 99, 136 
Paludarium 108, 117 
Pandanus 29, 93*, 94, 95* 
Panicum variegatum 74 
Párologtatás 39 
Parthenothrips 148 
Passiflora 29, 94 
Ptireskia 179
Pelargonium 29, 32, 64, 81, 94, 

102, 105, 128*
Pelecyphora 193 
Peperomia 41, 94 
Permetezés 45, 46 
Petunia 102
Philodendron 14, 38, 64, 67*, 

68*, 70, 94 (Monstera)
Phlox 29
Phoenix 64, 88, 90*, 94, 150 
Phormium tenax 87*. 92 
Phyllocactus 152, 154, 155, 158, 

163, 167, 172, 173*, 175, 179, 
183, 193 

Pilocereus 187 
Pinceászka 149 
Pincében teleltetés 104 
Piltosporum 88, 89*
Plectogyne 64
Polygonum 117
Polypodium 64
Pontederia 117
Porlasztás 46
Porcellio 149
Portulaca 197
Portulacaria 197
Potamogeton 115
Pozsgás növények 137, 150
Primula 29, 75, 104, 105*, 106

Prunus laurocerasus 29, 88 
Poendococcus 141 
Pteris 64, 86

Ranunculus 117 
Regulatio 15 
Reineckia 90 
Renee 115 
Rhapis 94
Rhipsalis 155, 158, 168, 186,» 

193, 194
Rhododendron 28, 29, 46 
Richardia 117 
Rosa 128 
Rumex 117
Rügy 126

Sagittaria 117 
Salvinia 115 
Sanseviera 92*, 94 
Sápadtság 22, 59, 60* 
Sarkantyúka 70 
Saururus 117 
Saxifraga 94 
Scirpus 117 
Sedum 74, 171, 197 
Sempervivum 41, 171, 197 
Som 135 
Sparganium 117 
Sparmannia 29, 94 
Stapelia 151, 171, 178*, 195 
Súlyom 115 
Szaporítás 118

„ kaktuszoké 171 
Szaporodás 6, 17 
Száradás 136, 138 
Szárazság 39 
Szellőzés 58, 104, 136 
Szerves vegyületek 19 
Szénáthasonítás 54 
Szénsav 53, 54, 55 
Szénsavtrágyázás 55 
Szobafenyő I. Araucaria
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Szobahársfa 94 
Szobahőmérséklet 82 
Szobai üvegház 83 
Szoba világítása 61 
Szoktatás 102 
Szomjazás 36 
Szórtfény 64
Szukkulens növénvek 41, 137,. 

194
Szukkulens növények gondos 

zása 150
Szukkulens növénvek irodalma 

198

Talaj 18, 23, 24, 28 
„ lehűlése 39, 40*
„ nemei 25
„ savanyodása 39, 46, 50, 

57, '137
„ szellőzése 57 

Talajszemek 22, 34, 35*, 36* 
Talaj szerkezete 22 

„ víztartása 22 
Talajélet 24 
Tányér 57 
Táplálékhiány 138 
Táplálkozás 13 
Táplálófolyadék 20, 21*
Tápsó 32, 33, 158 
Teleltetés 103, 168 
Télen virítok 104 
Televény 23, 24 
Téli gondozás 103 
Termés 17 
Tetranychus 148 

Tetvek 138, 183 
Thalia 117 
Thanaton 148 
Thrips 147 
Tőosztás 130 
Tőzeg 28

Tradescantia 29, 74, 94, 128 
Trágyaföld 26 
Trágyázás 32, 138, 165 
Trapa 115 
Tropaeolum 70 
Tubarózsa 106 
Tűlevelűek 104 
Tűlevélföld 26 
Tulipán 106 
Tüzdelés 123 
Tűzőnap 165 
Typha 117

Utricularia 115 
Ültetés 125 
Üvegház 83

Vadgesztenye 138 
Vakondtúrás 26, 156 
Vallisneria 16, 41, 114*, 115 
Változékonyság 16 
Vándorpajzstetű 141, 142* 
Veronica 94 
Verőfény 64, 165 
Vetés 122*, 175 
Virág 17 
Virágasztal 71 
Visszametszés 107 
Vízáramlás 37*. 38 
Vízfelvétel 34, 35*. 36* 
Vízforgalom 34 
Vízgazdálkodás 41 
Vízkedvelők 41 
Víztartalom 19, 34 
Vízi növények 41, 114 
Vörös atka 183 
Vörösfenyő 135 
Vrisea 96

Zantedeschia 117

ÍV/ < V A
N >V ; мг.
\  ^ TÁRA-  z-

fSAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

K G itY V T Á R A .



SAJTÓHIBÁK:

87. oldalon, a 28. kép alatti 2. sorban Aucuta helyett: 
Aucuba.

112. oldalon alulról a l l .  sorban mosztapusztítókat helyett: 
moszatpusztítókat.

130. oldalon felülről a 11. sorban meggyökereztetése helyett: 
meggyökereztetéséhez.

138. oldalon felülről a 2. sorban mélykeretű helyett: mély- 
helvzetü; a 7. sorban ültetés helyett: átültetés.
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