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

gerberát, azáleát, hangát, korall-
virágot, 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, miként 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 körülmények-
hez képest ideális a megvilágítás 
erőssége és hossza, tápoldattal 
vannak öntözve, valamint beteg-
ségektől és kártevőktől is meg-
óvják őket. Azt is mondhatnám, 
hogy kertészetben egy kicsit el-
kényeztetik ezeket a növényeket, 
ami érthető, hiszen a kertészet-

nek az a célja, hogy szép, muta-
tós, termékeket adjon ki. Aztán 
pár órás vagy napos utazás után 
a virágüzletekbe kerülnek, ahol 
a körülmények már nem annyi-
ra „személyre szabottak”, hiszen 
melegebb kell az orchideának, 
és hűvösebb de erősebb fény a 
primulának vagy ciklámennek, 
de azért a virágok még mindig 
elég jól érzik magukat. A na-
gyobb változás akkor történik, 
amikor ajándékként lakásunk-
ba kerülnek, itt ugyanis a körül-
mények nem a növények igényei 
szerint vannak kialakítva, és 
a melegebb, szárazabb levegő-
jű, gyakran gyengébb megvilágí-
tású lakásban sokként éri őket 
a környezetváltozás. Hamarabb 
elnyílnak, elfonnyadnak, az or-
chideák gyakran elhullatják a vi-
rágbimbókat, más növényeken 
penészedés 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 
legtöbb esetben nem biztos, hogy 
pont a legszembetűnőbb is egy-
ben. A primulák, jácintok, nár-
ciszok, hangák egy hűvös de jól 
megvilágított, napsütötte helyen 
fogják jól érezni magukat. Ha 
5–10 Celsius-fok körüli hőmér-
sékleten tartjuk őket és rendsze-
resen öntözzük, hogy a talaj soha 
ne száradjon ki, akkor két-há-
rom hétig is virágoznak, azzal a 
pár nappal ellentétben, amennyi 
ideig a lakás egy melegebb szo-
bájában bírnák. Ezek a növények 
a természetben is tavasszal nyíl-

nak, amikor az éjszakák még na-
gyon hidegek, a hólével áztatott 
nedves talaj nappal sem meleg-
szik föl, de gyakori a napsütés. 
Igyekezzünk a lakásban is ha-
sonló körülményeket teremteni, 
és amint elmúltak a fagyok, akár 
ki is ültethetjük őket a szabadba, 
ahol majd az elkövetkező tava-
szokon is nyílni fognak.

Kötelező a jó helyválasztás

A ciklámen, fokföldi ibolya, 
azálea, törpe gerbera már va-
lamivel melegebb helyet igé-
nyel, de 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 már-
cius végéig folyamatosan fog vi-
rágozni. Az öntözést már nem 
igénylik annyira gyakran, mint 
előbb felsorolt 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, flamingóvirág, 
vitorlavirág, korallvirág és a bro-
méliafélék már a lakás mele-
gebb, 18–20 fokos részeiben is jól 
érzik magukat, a hideg légáram-
latoktól huzattól kimondottan 
védeni kell őket. A megvilágítás-
sal kapcsolatosan is más igénye-
ik vannak, a közvetlen napfényt 
nem kedvelik, de a párás levegőt 
igen, ezért sokkal jobban fogják 
érezni magukat a konyhában, 
mint mondjuk a nárcisz vagy já-
cint. Az orchidea és a korallvi-
rág szereti, ha két öntözés között 
valamennyire kiszárad a tala-
ja, míg a flamingó, a vitorlavirág 
és a broméliafélék folytonosan 
nedves, de semmiképp sem túl-
öntözött talajt igényelnek. Ezek 
úgynevezett igazi szobanövé-
nyek, megfelelő körülmények 
között évekig nevelhetjük őket a 
lakásban, ezért rendszeres, há-
romheti vagy havi tápoldatozá-
sukról is gondoskodni kell.

Örömteli kertészkedést! 
FARKAS ATTILA

Ha a korai nyár melege és a fi-
gyelmeztetés, hogy veszélyes le-
het az UV-sugárzás a déli órákban 
bekerget a hűvös „barlangomba”, 
feldolgozom az itt-ott látottakat, 
olvasottakat, hallottakat.

 Ismeretterjesztő cikket olva-
sok a faültetésről, igen, hasznos, 
még akkor is, ha termését már 
nem mi fogjuk élvezni (s ez nem 
csak a diófára érvényes). Mond-
ják, mondták, aki egy gyümölcs-
fát ültet, az már nem élt hiába. 
Örömmel olvastam, hogy nem 
csak modern, de őshonos facse-
metéket is lehet kapni, s talán 
utánvéttel meg is lehet rendelni. 
A jó öreg sóvári, arany parmen, 
batul, majd a jonatán voltak a 
kisgyerekkorban megismert al-
mafajták, a kolozsvári kétholdas 
gyümölcsös bejáratánál volt egy 
citromalmafa, balra pedig egy-
hatalmas ontario, mely ágai kö-
zött tízen is meglapulhattunk, 
ha korainak tartottuk ebédelni 
menni…

 Jóval későbben már szak-gyü-
mölcstermesztő lehettem volna, 
de az MTSZ nem foglalkozott ez-

zel az ággal. Csak feketeribiszke-
telepítés volt a kezdeti években, 
aminek haszna annyi volt, hogy 
a falu felfedezte, nálunk is le-
het bort csinálni, ha nem is sző-
lőből…

Eszembe jutott, a főiskolán 
minden hallgató ültetett egy fa-
csemetét, mely kis cédulán visel-
te a diák nevét. Egy köbméteres 
volt a gödör, 1x1x1 m, ezt okta-
tónk ellenőrizte. A felső 50 cm-es 
réteget jobbra, a többit balra kel-
lett kidobni, a visszatöltésnél for-
dítva. Mivel a terület egy oldalon 
volt, egyik idősebb kollégánk spó-
rolt az erejével, csak a domb felé 
volt meg az előírt 1 méter a ki-
ásás után. Oktatónk kiselőadást 
tartott: „meglátják az F. fája csak 
sínylődni fog”. De F. kolléga szer-
zett egy kevés növényi serkentő 
anyagot (talán az őszi kikerics-
ből készítettet), és azzal biztatta 
a kis fát, meg a gödörbe titokban 
bedolgozott érett istállótrágyával. 
Az övé lett a legszebb. A fák ké-
sőbbi sorsáról nem tudok. 

Nosztalgia? Bakos szótára sze-
rint sóvárgás, vágyakozás, néha 

honvágy, Szerb Antal könyve sze-
rint az olaszoknál hangulatot je-
lent. Nekem együtt, vágyakozás a 
diákélet hangulata után.

Pályám kezdetén vezették be a 
„mozgósító jellegű” újítást, mér-
nökök fizetéséből havonta visz-
szatartottak 15%-ot a „kissé 
magas” tervszámok teljesítése 
érdekében. Amikor a jól indu-
ló termést az eső túlzott jelenlé-
te elmosta, jegyezte meg idősebb 
kollégánk, „legyetek csendben, 
figyeljetek, most mossa el a víz 
a 15%-ot.” Ő mondta már koráb-
ban is többször, hogy az a baj, 
hogy az átlagterméseket nem 
mezőgazdászok, hanem a köz-
gazdászok állapítják meg, az or-
szág szükséglete szerint. Igazad 
volt, Náci…

 Megint tanultam valamit a 
Nők lapjából (is), megtudtam, 
hogy a klasszikus moslék az ku-
koricadara és krumpli keveréke 
Bácskában, és nem mindenfé-
le háztartási hulladék forrázott 
elegye, Gyergyóba a főtt pityóká-
ra teszik a „hintőt”, s karácsony-
ra 100 kilós lesz a tavaszi malac.

Pár éve „hasznos újítással” pró-
bálkozott az önkormányzat, a 
szemétszállítási díjat be kellett 
vinni a kasszához, hogy legyen 
pénz „fejlesztésre”. Ott megálla-
pították, hogy nem létezem, így 
nem fizethetek. Ezután levélvál-
tás után megírtam: „egy jó gazda 
nem termel szemetet”…

Ide kívánkozik: kertes, családi 
házban minden hulladék haszno-
sítható. Papír tűzgyújtáshoz, kon-
zervdoboz a szegek, apróságok 
tárolásához, műanyag palackok 
palántaneveléshez, és minden 
szerves anyag komposztkészítés-
hez a mai szervestrágya-szegény 
világban…

Régebbi a megállapítás, hogy 
ma már annyira fejlett a tudo-
mány, hogy nincs is egészsé-
ges étel, de egészséges ember 
sincs…5 ujjnyi kolbász már vas-
tagbélrákot okoz, a szalonna, 
szalámi veszélyesebb, mint az 
azbeszt, a röntgensugár és a do-
hányzás. A zöldségevők féljenek 
az esetlegesen használt növény-
védő vegyszerek miatt, a cukor és 
a só fehér méreg, halat ne együnk, 

mert lehet bennük higany… A tej 
talán egészséges, de a tehenek 
metánt böfögnek fel, az pedig ká-
rosítja az ózonréteget fölöttünk… 
Ez nem asszonybeszéd, a tévében 
láttam. De zsír kell, mert néhány 
fontos vitamin csak úgy épül be 
a szervezetbe, ha zsírral kevere-
dik. A gabonafélék hosszú távon 
szellemi leépüléshez vezetnek, de 
rostanyagtartalmuk szükséges 
az emésztéshez. Hát ez annyiban 
igaz, ha valaki 110 évig eszik na-
ponta kenyeret, az agya már nem 
fog úgy, mint 25-30 éves korában.

És a mindig gyorsan elkészíthe-
tő meleg étel, a rántotta?… 1968-
ban a tudósok szerint heti három 
tojás még nem káros, újabban na-
pi egy már szükséges ilyen-olyan 
tartalma miatt, és nem emeli az 
ilyen-olyan koleszterint.

Nagymedeséren élő őseim „ser-
tésalkatrészeken” éltek közel 90 
évig, igaz csak fizikai munkát vé-
geztek, pártirányítás nélkül…

Mark Twain figyelmeztet: sok 
az „újmódi jótanács”, de egy sajtó-
hiba a halálodat okozhatja...

 SZATHMÁRY JÁNOS.

Cserepes vagy vágott virág volna-e megfelelőbb?

Virágaink gondozása

Figyelni kell a megfelelő hely kiválasztására. Virágaink meghálálják

Virágvásárlásánál gyakori dilemma, hogy cserepes 

vagy vágott virág volna-e megfelelőbb az adott 

alkalomra. Bár a döntést az illem, a szokás, 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 követke-

ző évben is nyíljon.
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