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lamináris fülkékben történik steril 
levegőben. Itt lesz a kettőből négy, 
a hatból tizenkettő. „Steril körül-
mények vannak itt, mert nem elég 
az, hogy a steril levegő beáramlik a 
fülkébe, a felületen is mindennek 
sterilnek kell lennie, legyen az a táp-
talaj, a felület, amin vágnak, a hasz-

nált eszközök, amivel dolgoznak. A 
passzálás során »kozmetikázzák« 
is a növényeket, nem csupán egyik 
tégelyből teszik a másikba a megö-
regedett vagy épen osztás előtt álló 
növényt, ami felemésztette a ren-
delkezésére álló táptalajt. Aprólékos 
munka, itt a minőség a fontos, nem 
a mennyiség. Nagyon látszik, ha el-
siettük a lépéseket, vagy gondosan 
raktuk át, előtte levágtuk, lecsíptük 
ott, ahol kell.” A hölgyek itt éppen 
vízinövényekkel dolgoznak. Soron 
következik egy örökzöld magnólia, 
látszanak az apró elsárgult levelek, 
a bebarnult táptalaj. Háromhónapos 
ez az apró növény, amely hamarosan 
új táptalajba kerül, és osztódik.

Ahol a növények 

jól érzik magukat

„Minden reggel megnézzük, hogyan 
viselkednek a növények, jól érzik-e 
magukat” – mondja Márta, amint 
átkísér egy következő terembe, ahol 
a szavunk is eláll. „Itt mesterséges 
fénnyel, a megfelelő hőmérséklettel 
és nedvességtartalommal biztosítjuk 
a fejlődéshez szükséges körülménye-
ket. Ez a nevelőkamra vagy fi totron-
kamra. Itt minden a különböző nö-
vények igényeinek megfelelően van 
beállítva.”

Amott egy bébihárs, mögöttünk 
málna és szeder, mellette áfonya. De 
van többféle kivi, magnóliából is van 
örökzöld és lombhullató, a berkenye 
is fejlődésnek indult, és a babér-
meggy, a kamcsatkai mézbogyó is 
jól mutat. „Van csipkebogyó, gerbe-
rát is sikerült indítanunk” – mutatja 
büszkén Márta az apró növényeket. 
Keze ügyébe kerül egy apró mogyoró 
indítás, amit, mint megjegyzi, nem 
föltétlenül lát sikeresnek, mert kis 
fertőzéseket tapasztalt a tégelyben. 
„A málna esetében ötven-, hatvanfé-
le táptalajt állítottunk elő, amíg kap-
tunk egy olyant, amely tökéletes. S 
nem azért hosszas a kísérletezés, 
mert nem értünk hozzá, hanem mert 
minden növény más. Sőt fajtán belül 
is nagy a különbség. Lehet, az egyik 
nagyon szépen elindul, de ugyan-

abban a táptalajban egy másik már 
nem. Sokszor minimális változtatá-
sok szükségesek, de mi minden lé-
pést lejegyezünk. Sokszor szerencse 
is kell. Azt is kell tudni, hogy a nö-
vények esetében valamilyen elvál-
tozás, betegség nem egyik napról a 
másikra történik, hanem hetekbe is 
telhet, amíg megjelenik esetleg egy 
sárga levél, egy barnuló szár. Folya-
matosan kommunikálni kell velük, 
fi gyelni kell rájuk. Érdekes, hogy az 
ember egy idő után megtanul kom-
munikálni a növényekkel, különbö-
ző jelzéseiket megpróbáljuk értel-
mezni és orvosolni” – magyarázza 
lelkesen.

Gondoskodás és türelem

Hosszas folyamat, amíg a különböző 
növények elérik a megfelelő mére-
tet, de amint ez megtörténik, készen 
állnak a csomagolásra. Vagy az ak-
klimatizálásra. Most éppen vízinö-
vények kerültek speciális csomagba, 
ők indulásra készen állnak, nekik 
nincs szükségük akklimatizálásra. 
Közben mutat is Márta egy akklima-
tizálás alatt lévő dísznövényt, egy se-
lyem mirtuszt, amely éppen a steril 
körülményeken kívüli élethez, azaz 
a földhöz, a levegőhöz próbál hozá-
szokni. Ezzel a dísznövénnyel egyéb-
ként legalább öt évvel ezelőtt kezdte 
el Márta a munkát, ez amolyan sze-
relemgyermek. Egyébként fi gyelni 
kell arra is – jegyzi meg – hogy a nö-
vények a speciális, steril környezet-
ből milyen földbe kerülnek, hogy ne 
kerüljenek sokkos állapotba. „Ilyen-
kor őket is stressz éri, hiszen jól el-
voltak a steril környezetben, ők is 
prüszkölnek néha, van, amikor sok 
a levegő, sok a fény, sokszor meg-
próbálunk többet párásítani. Fontos 
az akklimatizálás akkor is, ha néha 
veszteséges folyamat, hiszen ha ki-
viszek tíz növényt, nem biztos, hogy 
mind megmaradnak. Sok megrende-
lő nem zselében kéri, ő inkább a kész 
növényt akarja földben. Díszfákkal, 
gyümölcsfákkal, bogyós bokrokkal, 
virágokkal, vízinövényekkel foglal-
kozunk. Ami magról jól szaporodik, 
azzal nem érdemes, de ami magról is 
későn lesz termőfa, azzal érdemes itt 
foglalkozni.”

Türelemjáték, ami itt történik, min-
den apró lépést, észrevételt doku-
mentálnak, izgalmas folyamat, amíg 
azt fi gyelik, hogy egy-egy kidolgozott 
technológiára hogyan reagál a kis 
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• péntek

„Nagyon izgal-
mas látni, hogy 
mire képes a 
növényvilág, 
és milyen 
csodálatosan 
működik. Ők 
is harcolnak 
a fennmara-
dásért, látjuk 
sokszor, hogy 
kapaszkodnak 
az életükért.”

Balázs Márta biotechnológus 

mérnök, akinek munkája 

a hobbija
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növény. Egy növény indítása fél évet, 
évet vesz fel, ennyi időt hagynak ma-
guknak, ez alatt bombabiztosan dol-
gozzák ki a technológiát szakaszokra 
lebontva, hogy meglegyen a biztos 
receptúra, és azt tudják mondani, 
hogy egy év múlva százezer egyedet 
adnak át a kért növényből.

„Nagyon izgalmas látni, hogy mire 
képes a növényvilág, és milyen cso-
dálatosan működik. Ők is harcolnak 
a fennmaradásért, látjuk sokszor, 
hogy kapaszkodnak az életükért” – 
jegyzi meg Márta, miközben nevet-
ve azt is hozzáfűzi, hogy igazából a 
növényekkel akkor került szorosabb 
kapcsolatba, amikor a madarasi la-
boratóriumban kezdett dolgozni.

„Itt nagyon megszerettem őket. 
Ha látjuk, hogy valamelyik gyengél-
kedik, gyorsan próbáljuk megtalálni 
az okát. Nincs nap, hogy ne jönnék 
be, de akinek van egy kis ideje, jön, 
megnézi őket. Nagyon fontos, hogy 
szeressük a munkánkat, mert a nö-
vények ezt visszatükrözik. Beszélünk 
hozzájuk, még énekelni is szoktunk” 
– jegyzi meg vidáman.
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