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Virágvásárlásánál gyakori dilemma, hogy cse-

repes, vagy vágott virág lenne-e megfelelőbb az 

adott alkalomra, és bár a döntést az illem, a szo-

kás, a divat és az alkalom is befolyásolja, az is 

meghatározó tényező, hogy a cserepes virágot 

természetéből adódóan tartósabbnak gondoljuk, 

és elvárjuk, hogy hosszabb ideig díszelegjen, sőt 

talán még következő évben is nyíljon.

Tavasszal gyakran kapunk 
vagy adunk cikláment, pri-
mulát, fokföldi ibolyát, tör-

pe gerberát, azáleát, hangát, ko-
rallvirágot, jácintot, nárciszt, or-
chideát, flamingóvirágot. Sajnos 
gyakran tapasztaljuk azt is, hogy 
elvárásainkhoz képest a virágok 
keveset tartanak, sokszor még a 
vágott virágok is napokkal tovább 
díszelegnek, mint a velük egy-
szerre kapott cserepes társaik.

Elkényeztetett környezet 

Lássuk, hogyan is lehetne hosz-
szabb ideig virágoztatni őket? 
Ezek a cserepes virágok általá-
ban nagy kertészetekből szár-
maznak, ahol minden feltétel a 
virágok „kedve” szerint van ala-
kítva. Megfelelő a hőmérséklet 
és a páratartalom, a körülmé-
nyekhez képest ideális a megvi-
lágítás erőssége és hossza, tápol-
dattal vannak öntözve, és beteg-
ségektől és kártevőktől is meg-
óvják őket. Azt is mondhatnám, 
hogy kertészetben elkényezte-
tik egy kicsit ezeket a növénye-
ket, ami érthető, hiszen a kerté-
szetnek az a célja, hogy szép, mu-
tatós termékeket adjon ki a keze 
közül. Aztán pár órás vagy napos 
utazás után a virágüzletekbe ke-
rülnek, ahol a körülmények már 
nem annyira „személyre szabot-
tak”, hiszen melegebb kell az or-
chideának, és hűvösebb, de erő-
sebb fény a primulának, vagy cik-

lámennek, de azért a virágok még 
mindig elég jól érzik magukat. A 
nagyobb változás akkor történik, 
amikor ajándékként a lakásunk-
ba kerülnek, itt ugyanis a kö-
rülmények nem a növények igé-
nyei szerint vannak kialakítva, 
és a melegebb, szárazabb levegő-
jű, gyakran gyengébb megvilágí-
tású lakásban sokként éri őket a 
környezetváltozás. Hamarabb el-
nyílnak, elfonnyadnak, orchide-
ák gyakran elhullatják a virág-
bimbókat, más növényeken pe-
nészedés jelenik meg, vagy tő-
rothadás.

Hasznos tanácsok

Az egyik legfontosabb, amit 
tennünk kell annak érdekében, 
hogy az ajándékba kapott cse-
repes virág tovább tartson, az 
a megfelelő hely kiválasztása, 
ami a legtöbb esetben nem biz-
tos, hogy pont a legszembetű-
nőbb is egyben. A primulák, já-
cintok, nárciszok, hangák, egy 
hűvös de jól megvilágított, napsü-
tötte helyen fogják jól érezni ma-
gukat. Ha 5–10 Celsius-fok körü-
li hőmérsékleten tartjuk őket, és 
rendszeresen öntözzük, hogy a 
talaj soha nem száradjon ki, ak-
kor két-három hétig is virágoz-
nak, azzal a pár nappal ellen-
tétben amennyi ideig a lakás egy 
melegebb szobájában bírnák. 
Ezek a növények a természetben 
is tavasszal nyílnak, amikor az 

éjszakák még nagyon hidegek, a 
hólével áztatott nedves talaj nap-
pal sem melegszik föl, de gyakori 
a napsütés, igyekezzünk a lakás-
ban is hasonló körülményeket te-
remteni, és amint elmúltak a fa-
gyok, akár ki is ültethetjük őket 
a szabadba ahol majd az elkövet-
kező tavaszokon is nyílni fognak.

Kötelező a jó helyválasztás

A ciklámen, fokföldi ibolya, 
azálea, törpe gerbera már vala-
mennyivel melegebb helyet igé-
nyel, de a saját kényelmünkhöz 
viszonyítva még ezeknek a nö-
vényeknek is enyhén hűvös, 15–
18 fokos, jól megvilágított helyet 
válasszunk. Ha a növény a virág-
zás kezdetétől fogva egy hűvö-

sebb előszobában, beüvegezett 
teraszon vagy ablakok között van 
tartva, akkor egészen március 
végéig folyamatosan fog virágoz-
ni. Az öntözést már nem igény-
lik annyira gyakran, mint a fön-
tebbi csoportba sorolt társaik, de 
ezek a növények sem szeretik, ha 
a talaj kiszárad, a ciklámen ön-
tözésénél fontos, hogy a gumóra 
ne töltsünk vizet, és a levelek ne 
nedvesedjenek meg, erre a fok-
földi ibolya és a gerbera különö-
sen érzékeny.

Az orchidea, flamingó virág, 
vitorla virág, korallvirág és bro-
méliafélék már a lakás melegebb 
18–20 C fokos részeiben is jól ér-
zik magukat, a hideg légáram la-
toktól, huzattól kimondottan vé-
deni kell őket. A megvilágítás-

sal kapcsolatosan is más igénye-
ik vannak, a közvetlen napfényt 
nem kedvelik, de a párás levegőt 
igen, éppen ezért sokkal jobban 
fogják érezni magukat a konyhá-
ban, mint mondjuk a nárcisz vagy 
jácint. Az orchidea és korallvirág 
szereti, ha két öntözés között va-
lamennyire kiszárad a talajuk, 
de a flamingó, vitorlavirág és bro-
méliafélék folytonosan nedvesen, 
de semmiképpen sem túlöntözött 
talajt igényelnek. Ezek, úgyneve-
zett igazi szobanövények, meg-
felelő körülmények között éve-
kig nevelhetjük őket a lakásban, 
ezért a rendszeres, háromhe-
ti vagy havi tápoldatozásukról is 
gondoskodni kell. Örömteli ker-
tészkedést!
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Figyelni kell a megfelelő hely kiválasztására. Virágaink meghálálják

Emlékek, ma már rózsaszínben (2.)
56 éve jöttem a Gyergyói-

medencébe.  56 éve, hogy P. 
Lajival megérkezünk a kis me-
zővárosba, taxi nincs, nekünk 
pedig van egy-egy bőröndünk és 
egy-egy utazótáskánk, és csak 
egy címet ismerünk, a „Rajon”. 
Fiáker az állomáson van, be-
ülünk a szőrös Pobedába, a kor-
mányfő valódi székely, „akkor 
alighanem a Mezőgazdasági Ta-
nácsot keresik, a tejüzlet fölött.” 
Borús idő, de minden újdonság. 
Lepakolunk, fejes nincs a közel-
ben, ülünk a fásládán, a techni-
kusok suttogva tanulmányoznak 
minket. Közeledik a dél, rég volt 
a reggeli, még hajnalban Kolozs-
váron. Szemben van a Szilágyi, 

ott lehetne „dobni valamit a ku-
tyának”. Átlépünk, végre vala-
mi emberszagú…, Chaplin járá-
sú főúr ajánl ebédet, bor helyet 
friss, meleg sört. Ő Laji, vagyis 
„Sógor”, aki legalább annyira is-
mert a központban, mint Ficus, a 
trafikos, M. Pityu, az órás, vagy 
Jeró bácsi, a gyógyszerész. Ven-
dégszoba nincs, de van magán-
háznál szállás, a Vörösmarty ut-
cában, míg másnap levisznek a 
gépállomáshoz, az alkalmazni 
fogja a két első „kollektív mér-
nököt”.

Keserédes emlék, de inkább 
keserű. Műtrágya szórás, MIC-
kel, kerek láda a traktor hát-
sójára függesztve. A műtrá-

gya csomós, kell döfködni. Em-
ber erre nem kapható, végez-
ze a mérnök. Egy fél nap alatt 
még a fülem is vastag az am-
mónium-nitráttól, ruhástól me-
hettem este a mosógépbe… Ez 
csak azért jutott eszembe, mert 
nemrégiben láttam a tévében 
egy helyi képet, teherautó plató-
járól lapáttal szór egy emberke 
sót-homokot-kálciumkloridot a 
havas útra a sok-sok mínusz-
ban. De láttam egy másikat is, 
ott a gépkocsiról végtelen csa-
var szórja az anyagot, állítha-
tó adagban az útra…(Valahol 
Európában, túl a hegyen…, de 
lehet oda is Parajdról viszik a 
sót.)

Ide nagyon kívánkozik, április 
4-én iktattak be mindkettőnket, 
kollégámat Gyergyón innen, en-
gem még azon is túl, és pont egy 
hónap múlva már egyikünk sem 
volt a Tartományi Mezőgazdasá-
gi Tanács által megjelölt helyén. 
A „szociális kapcsolatokkal” 
rendelkező idősebb kollégák „ki-
lőttek minket”, talán a legnehe-
zebb helyekre, ahol még be sem 
fejeződött az „önkéntes alapon” 
szervezett kollektivizálás. Rej-
tő szerint olyan volt, mint né-
hány „késdobáló, lajbitépegető” 
kocsma. Belépés díjtalan, ki-
lépés bizonytalan. Azon a na-
pon, ami még 1945-ben úgy vo-
nult be a magyar történelembe, 

mint a Harmadik dúlás, azaz a 
Felszaba-dulás. Ez a nap keser-
vesebb volt nekem, mint a már-
cius 10-e, az első „születésnap 
egyedül”.

És az első május elseje Szé-
kelyföldön a Ditrón túli nagy-
községben. Kinézek az abla-
kon a hónapos szobámból, mely 
szinte egy évig volt otthonom, és 
nem látom a szemközti házakat, 
olyan sűrű a hóesés. Ezen a na-
pon a kincses városban rövid-
nadrágban, fehér ingben vonul-
tunk, és kiabáltuk azt, amire be-
tanítottak, és egyszer meg is fü-
rödtem a Malomárokban, nem 
hagytam veszni a focilabdámat.
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