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Felhasználni nemcsak fű-
szerként lehet, hanem 
gyógynövényként is: a fon-

tos ásványok és vitaminok mel-
lett a benne található anyagok 
elősegítik az emésztést és a máj 
működését, féregűző és vérnyo-
mást csökkentő hatásuk van.

A talajban jól áttelel 

A növény ugyan nagyon fény-
igényes és középkötött, táp-
anyagban dús talajban ad 
igazán jó termést, de szinte 
bármilyen kerti talajon ter-
meszthető. A talajban jól át-
telel és őszi ültetés mellett 
sokkal nagyobb termést hoz, 
ezért egy olyan helyet kell ne-
ki választani, ahová szeptem-
ber-október folyamán ültetni 
tudjuk. Ha az egész zöldséges-
kert felszántódik ősszel, akkor 
a fokhagyma nyugodtan kerül-
het a földieper közé, ahol majd 
kettős haszna lesz, mert távol 
tartja hangyákat és a levelek-

ből párolgó illóolajai megvédik 
az epret néhány gombás beteg-
ségtől. Védelmi növénynek is 
felhasználható fiatal csemeték 
köré ültetve, idősebb fák alatt 
sajnos már nem fog elég fényt 
kapni a megfelelő fejlődéshez. 
Más zöldségekkel, mint példá-
ul murok, paradicsom, uborka, 
cékla közösen ültetve is szok-
ták használni rovarűző tulaj-
donsága miatt. Vannak viszont 
olyan zöldségek, amelyekkel a 
fokhagyma határozottan rossz 
szomszéd, ezért kerüljük ezek-
nek az egymás mellé telepíté-
sét. Ilyenek a káposztafélék, a 
gyalog- és karós paszuly, va-
lamint a zöldborsó. Néhány 
fokhagymafajta dekoratív, több-
szörösen megtekeredett szá-
rat növeszt a nyár folyamán, 
ezek még virágágyásban dísz-
növényként is megállják a he-
lyüket, és itt is csökkenthetik 
néhány gombás megbetegedés 
elterjedését, mint például a ró-
zsa fekete levélfoltossága.  

Szaporítási tudnivalók 

Ez az értékes fűszer- és egy-
ben gyógynövény hazai körül-
mények között nem virágzik ki 
és nem érlel magot. Egyes fajták 
nyár közepén szárat növeszte-

nek, amelyen egy virágbimbó-
hoz hasonló képlet jelenik meg, 
ám ebből a későbbiekben a bu-
rok alól nem szirmok, hanem 
apró, gömbölyű vagy hosszú-
kás alakú fokhagymák, úgy-
nevezett fiókahagymák bújnak 
elő. Ez a vegetatív szaporodás 
egyik érdekes, különleges for-
mája és ezeket a kis hagymákat 
nevezik sokan tévesen és hely-
telenül a fokhagyma magjának.

Szaporítására az igazi  mag 
hiányában csakis vegetatív 
úton kerülhet sor. A könnyebb 
és elterjedtebb módszer a fok-
hagymacikkek elültetése. Egy 
év alatt minden cikkből egy 
teljes fej fejlődik ki. Erre fel-
használható az üzletben vagy 
piacon vásárolt fokhagyma is, 
vagy a saját fokhagyma szü-
ret után máris visszaültethe-
tünk az idei termésből. Szintén 
egy szaporítási lehetőség, ha 
begyűjtjük a fiókahagymákat, 
majd ezeket ültetjük el. Fióka-
hagymák ültetése esetén nem 
mindig fejlődik egy év alatt 
teljes fej, néha csak egyetlen, 
többnyire gömbölyű hagyma 
nő, de ha ez a talajban marad, 
akkor második esztendőben 
ebből szintén egy cikkekből ál-
ló fejet (gerezdet) fogunk nyer-
ni. A fiókahagymák ültetése 

éppen emiatt nem annyira nép-
szerű, és méretük miatt idő-
igényesebb velük a munka, 
viszont míg egy fokhagymán 
akár 50–100 fiókahagyma is 
kifejlődhet, addig a cikkekre 
osztott fejből csak 15–20 új nö-
vényt tudunk nevelni.

Nem árt minél több fajtával 
próbálkozni

Ha nagyobb területet tudunk 
szánni a fokhagymának, akkor 
nem árt minél több fajtával pró-
bálkozni, mert minden fajtá-
nak meg vannak a maga előnyei 
és hátrányai. Ha már régebb is 
próbálkoztunk kevesebb siker-
rel, akkor könnyen előfordul-
hat, hogy más fajtákat választva 
sokkal jobb termést érünk el.

A fokhagyma begyűjtésére a 
levelek leszáradása után kell 
sort keríteni, szárazabb esz-
tendőkben augusztus végén, 
esősebb nyarakon szeptem-
ber folyamán. Tárolni száraz, 
hűvös helyen kell, a megfelelő 
időpontban kiszedett és megfe-
lelően tárolt fejek akár egy évig 
is eltarthatók, így egyik termés-
től a másikig is kitarthat, ami a 
kiskertből kikerül. 

Örömteli kertészkedést!
FARKAS ATTILA

Az egyik legfontosabb fűszer- és gyógynövény

Termesszünk fokhagymát!

Ha nagyobb területet tudunk szánni a fokhagymának, akkor nem árt minél több fajtával próbálkozni

A fokhagyma a leg-

fontosabb fűszer- és 

gyógynövény  azok kö-

zül, amelyeket saját fo-

gyasztásra termeszthe-

tünk. Sokkal melegebb 

éghajlatról származik 

ugyan, és nagy meny-

nyiségben főképpen 

az ország déli részein 

termesztik, de vidékün-

kön is jól érzi magát, és 

sikerrel termeszthető. 

Ennek ellenére elter-

jedtebbek a nála sokkal 

igényesebb és több 

munkát, odafigyelést 

elváró zöldségek.

 A Svájci Államszövetség – 
zsoldoscsapatainak vere-
sége után – kinyilvánította 
örök semlegességét.

New York City lett az Egye-
sült Államok fővárosa.

Megszületett Marie von 
Ebner-Eschenbach osztrák 
írónő.

Megszületett Arnold 
Schönberg osztrák zene-
szerző, az úgynevezett má-
sodik bécsi iskola megala-
pítója.

Először halt meg amerikai 
ember autóbalesetben.

Megszületett Roald Dahl an-
gol író (Danny, a szuper-
sztár).

Megszületett Maurice Jarre 
francia zeneszerző (Dr. 
Zsivago).

Matuska Szilveszter fel-
robbantotta a Bécsbe tar-
tó nemzetközi gyorsvo-
nat alatt a biatorbágyi vas-
úti hidat.

Megszületett Judith Martin 
amerikai szerző, újságírónő, 
„Miss Manners”.

Német bomba találta el 
a londoni Buckingham 
Palotát.

Megszületett Oscar Arias 
Sánchez Nobel-békedíjas 
Costa Rica-i politikus, 
államfő.

Megszületett Károlyi Béla vi-
lághíres tornaedző.

Csang Kaj Shek lett Kína 
elnöke.

Megszületett Jacqueline 
Bisset angol színésznő 
(Airport, The Deep, Casino 
Royale).

Egy Los Angeles-i stúdióban 
Little Richardtól rögzítették 
a Tutti Fruttit.

Meghalt Weiner Leó zene-
szerző, zenetanár (Farsang, 
Pasztorál).

Az Elnöki Tanács ismét Ká-
dár Jánost, az MSZMP KB 
főtitkárát nevezte ki minisz-
terelnökké.

Az USA-ban megjelent a 
Beatles egyik legszebb fel-
vétele, a Yesterday.

Először lépett színpadra 
John Lennon és Yoko Ono 
a Plastic Ono nevű 
csapattal.

Megszületett Goran 
Ivanisevics horvát teniszező.

Stevie Wonder ezen az estén 
lépett újra színpadra súlyos 
balesete után.

Megjelent a slágerlistán 
Bruce Springsteen Born To 
Run című nagylemeze.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

 Szeptember 11-től vissza-
áll a megszokott nyitvatartási 
rend a Marosvásárhelyi Nemze-
ti Színházban, ettől a dátumtól 
már a Kultúrpalotában műkö-
dő jegyirodában is lehet bérlete-
ket vásárolni (hétköznaponként 
12.00–17.30 óra között, telefon: 
0372-951 251), és továbbra is mű-
ködik a színházi jegypénztár 
(hétköznapokon 9.00–15.00 óra 
között, telefon: 0365-806 865), 
valamint online jegyváltásra a 
www.biletmaster.ro honlap ve-
hető igénybe.

A Tompa Miklós Társu-
lat 73. évada során Pozsgai 
Zsolt: Liselotte és a május (r: 
Harsányi Zsolt), Shakespeare: 
Macbeth (r: Keresztes Atti-
la), Sütő András: Egy lócsiszár 

virágvasárnapja(rendező: Se-
bestyén Aba), Henrik Ibsen: 
Hedda Gabler (r: Keresztes At-
tila), Radu Afrim: Meglepetés 
előadás 4., William Golding: A 
legyek ura (r: Vidovszky György) 
és Molière/B. Le Misanthrope – 
Az új embergyűlölő (r: Bodolay 
Géza) című szövegek kerül-
nek színpadra, továbbá lesz 
egy szilveszteri zenés előadás 
is: Somogyi Gyula-Eisemann 
Mihály-Zágon István: Fekete Pé-
ter (r: Keresztes Attila)című ope-
rett. Az új produkciók mellett 
számos műsoron tartott sikerda-
rabbal várja közönségét a Tompa 
Miklós Társulat. Mindezek mel-
lett évfordulók, nevezetes napok 
megünneplése, irodalmi estek, 
egyéb kulturális rendezvények 

és meghívott előadások gazda-
gítják a műsorrendet.

A 2017/2018-as évad előadá-
sai a közönség igényei szerint 
alakított, különböző bérlettípu-
sokkal látogathatók, melyekről 

részletes tájékoztató a színház 
honlapján és az ismertető kiad-
ványokban érhető el. Az előző 
évad bérleteinek tulajdonosai 
2017. szeptember 30-ig újíthat-
ják meg bérleteiket.

A hónap végéig újíthatók meg a színházi bérletek

Elkezdődött az új évad a Nemzetiben

FOTÓ: BODA L. GERGELY




