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Előszó
Mit is találsz ebben a könyvben? Egy szubjek v válogatást a sok száz szobanövényből, 80 faj botanikai leírását és gondozását. A növényeket személyiség pusok alapján csoportosíto am, hogy könnyebben megtaláld a hozzád
illő növényt. A jelmagyarázatban láthatod, hogy a gondozási útmutatókban
feltüntete jelek közül melyik mit jelent. A növényfajoknál feltünte em
a tudományos és a magyar elnevezések melle a növény angol nevét. Ha
van kedved a szakirodalomban tovább böngészni egy-egy növényről, akkor
mindhárom elnevezés a segítségedre lehet, hogy rálelj a növényre valamelyik
könyvben, vagy weboldalon. A magyar neveknél Priszter Szaniszló könyvét
hívtam segítségül, a magyar nyelvű, botanikai kötetekben egyezményesen
ezt használják az írók. Az angol megnevezéseknél pedig az interneten található leggyakoribb neveket ve em figyelembe. A rövid botanikai leírást kövea már említe gondozási útmutató, hasznosítható gyakorla tanácsokkal,
hogy mit tegyél, hogy a növényed mindig jól érezze magát nálad. Végül pedig
leírtam még pár érdekességet a rokon fajokról, az elnevezésekről és hogy
melyik fajt melyikkel könnyű összetéveszteni. A függelékben is találhatsz sok
érdekes dolgot, nem a száraz tudományos tényeket gyűjtö em benne össze.
I többféle növénycsoportot találsz, ha mégsem a személyiséged szerint szeretnél közülük választani. Az ajánlo irodalom is érdekes, ha többet szeretnél
tudni a szobanövényekről, akkor olvasd el mindet. Némelyik tudományosabb,
de van közö ük, könnyedebb délutáni olvasmány is.
Jó kertészkedést!
Banga Szilvia
2013
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Jelmagyarázat és rövidítések
szobanövény

ker növény

Ha egy növénynél mindkét jel megtalálható, az év egy részében a szabadban tarthatod, általában tavasztól
őszig. Ez az időszak, növényenként fel
van tüntetve.

fényigényes, bírja a tűző
napot

vízigényes, szere ha nedves a földje

fényigényes, de nem bírja
a tűző napot

közepes vízigényű, szereti
ha két öntözés közö , kicsit
kiszárad a földje

árnyékkedvelő

szárazságtűrő, elviseli a több
napig tartó szárazságot is

nem ehető

áztatva is öntözheted, sőt
meghálálja, ha néha így
teszel

sp.: species, faj
syn.: szinonima, társnév
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Acacia dealbata
Achimenes hibridek
Aeschynanthus lobbianus
Alocasia x amazonica
Anigozanthos flavidus
Ardisia crenata
Aristolochia littoralis
Ceropegia sandersonii
Clerodendrum thomsoniae
Codiaeum variegatum
Crypthanthus bivittatus
Dionaea muscipula
Dischidia pectenoides
Dudleya brittonii
Eucomis autumnalis
Gloriosa superba ’Rotschildiana’
Kalanchoe beharensis
Kohleria fajok
Leuchtenbergia principis
Ludisia discolor
Monadenium fajok
Nepenthes fajok
Passiflora coerulea
Sarracenia fajok
Solanum quitoense ’Jurassica’
Tacca chantrieri ’Aameyri’
Tillandsia usneoides
Tillandsia xerographica
Tillandsia cyanea ’Anita’
Zygopetalum hibridek
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Titokzatos személyiségeknek
Ha úgy érzed, hogy csupa tokzatosság az életed. Ha azok közé tartozol, akik
szere k kipróbálni az új ízeket és illatokat. Ha néha merész ruhákban jelensz
meg és az o honod hangulata sejtelmes, tokzatos és egyedi. Ha szereted a
társasjátékokat, a rejtvényeket, és kedvenc színeid közö van a zöld, a barna,
a bordós árnyalatok, és a sejtelmes lilák, akkor a te növényeid azok, amelyek
nem olyanok amilyennek látszanak. Mindegyikükben, mint benned is van egy
kis tok. Te, aki mindig képes vagy rácsodálkozni a világra, ebben a fejezetben
találod meg a hozzád illő növényeket.

9
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Aeschynanthus lobbianus
a szerénynek tűnő szégyenlősvirág

Latin: Aeschynanthus lobbianus
Magyar: szégyenlősvirág, rúzsvirág
Angol: Lips ck Plant
Familia: Gesneriaceae
Syn.: -

Az Aeschynanthus magyar nevét az összenőtt csészelevelek közül
szégyenlősen kibújó virágairól kapta. A nemzetség 170 fajt foglal magába.
A szégyenlősvirágok hazája India, a Maláj-szigetvilág, a trópusi Ázsia kele
része és Dél-Kína. Kúszó növekedésű, epifitonok, hajtásaik általában 40-60 cm
hosszúak lehetnek. Leveleik szőrösek, a levél fonákja világosabb. Virágaik
szimmetriája kétoldali, a csészelevelek csővé nő ek össze, az Aeschynanthus
lobbianus esetében bordó színűek.

10
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Hogyan gondozd a szégyenlősvirágodat?
Az Aeschyanthus fényigényes, de a tűző naptól óvnod kell, hazájában szűrt
fényben él, a lombok árnyékában. Rendszeres öntözést kíván, de a két öntözés közö hagyd kicsit kiszáradni a földjét, főként, ha hidegebb, borúsabb
az idő. Az idősebb, nagyobb edényben lévő növényeknek, elegendő a he
egyszeri, de jó alapos öntözés. Ősszel, a hűvösebb idő beálltával hagyd abba
a tápoldatozást. Trópusi növényekhez való tápolda al áprilistól kéthetente
tápoldatozhatod. Ha hajtásai túl hosszúra nyúltak vagy a növényed felkopaszodo , visszametszheted. Virágait a hajtások végén hozza, ezért ha már
kialakultak a bimbók, ne vágd vissza a növényt. Nyáron a lombos fák árnyékában, a kertbe is kiakaszthatod, kedveli a lágy esővizet. Kúszó növekedésű
növény, ámpolnában neveld.

Egy másik faj, az Aeschynanthus marmoratus , magyar nevén viaszfénylevél,
nem a virágaival díszít, hanem szép rajzolatú leveleivel. Az Aeschynanthus
speciosus-nak élénk narancs virágai vannak és bokrosabb növekedésű.
Az Aeschynanthus lobbianus fajtái, a levelek formájában és a virágok színében különböznek egymástól. Legismertebb fajta a ’Mona Lisa’, ennek széles,
sötétzöld levelei és piros virágai vannak. A ’Tornado’ és a ’Twister’ levelei
kisebbek és fodrosak. A ’Caroline’ dús lombját, sok keskeny levél alkotja.
Az Aeschynanthus-okra hasonlító növények, a Columnea fajok, magyar
nevükön szájvirágok. A Columnea nemzetség Közép-Amerika és Dél-Amerika
trópusain honos.

A. marmoratus

A. ’Twister’

Columnea sp.
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Anigozanthos fajok

az ausztrál kenguromancsok

Latin: Anigozanthos sp.
Magyar: kengurumancs
Angol: Kangaroo paw
Familia: Haemodoraceae
Syn.: -

A Haemodoraceae család 16 nemzetségének nagy része a déli féltekén honos.
A kengurumancsok hazája Ausztrália délnyuga , sivatagszerű sztyeppjein
van, ezen a vidéken ker dísznövényként is ülte k. Nálunk azonban fagyérzékeny, dézsás növényként tartható évelő. Lágyszárú növények. Leveleik
keskenyek, hosszúak, zöld vagy szürkészöld színűek, molyhosan szőrösek,
és tőlevélrózsát alkotnak. Virágszáruk és virágaik is szőrösek. A kengurumancs, hazájában az extrém meleg körülményeket földala rizómáival
vészeli át.

12
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Hogyan gondozd a kengurumancsodat?
Cserepes növényként, érzékeny és igényes faj, vágo virágként azonban tartós dísz. Egész évben meleg helyen tartsd, nyáron a szabadban is állhat. Napfényigényes faj, mindenképpen napos, világos helyen neveld. Közepes vízigényű, öntözésekor kerüld a pangó vizet, inkább hagyd egy kicsit kiszáradni, a
talaj felső rétegét, mielő újra megöntöznéd. Ősszel elkezd visszahúzódni, a
rizómáiba, ezt először, a sárguló levelek jelzik. Ekkor már ne öntözd, majd csak
tavasszal, a hajtások megjelenésekor kapjon újra vizet. Télen tartsd száraz,
fagymentes helyen. Február végén vagy kora tavasszal ültesd át a rizómákat,
laza, jó vízáteresztő képességű, ha lehet, homokkal kevert virágföldbe.

A 11 kengurumancs faj közül az Anigozanthos humilis és Anigozanthos
flavidus fajokkal cserepes virágzó növényként vagy vágo virágként találkozhatunk a hazai virágüzletekben. Az Anigozanthos humilis, a sárgás
kengurumancs, angol elnevezése, Yellow Kangaroo Paw. Az Anigozanthos
flavidus-nak nincs hivatalos magyar elnevezése, angolul Cat’s Paw-nak
nevezik. A piros-zöld virágú Anigozanthos manglesii Nyugat-Ausztrália jelképe.
Az Anigozanthos rokonai a Macropidia és a Haemodorum fajok. Ez utóbbiak
nálunk cserepes növényként nem beszerezhetőek, vágo virágként találkozhatunk néha a Macropidia fajokkal.

A. manglesii

Macropidia sp.
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Ceropegia sandersonii
az ejtőernyős gyertyavirág

Latin: Ceropegia sandersonii
Magyar: ejtőernyős gyertyavirág
Angol: Umbrella Plant
Familia: Apocynaceae
Syn.: -

A Ceropegia sandersonii hazája Dél-Afrika. Örökzöld, húsos
levelei vannak. Magyar elnevezése, a gyertyavirág, a virágok felépítésére utal,
amely igen érdekes, már-már tokzatosnak mondható. A virágot alkotó
sziromlevelek összenő ek, alul csőszerűvé felső részükön pedig egy ernyőszerű képletet alkotnak. A csővé összenő szirmok csapdaként szolgálnak
a beporzást végző legyeknek. A pártacsőben szőrszálak vannak, amelyek
nem engedik ki a rovart csak a beporzás után. A virágok zöldes fehér színűek,
5-7 cm hosszúak.

14
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Hogyan gondozd a gyertyavirágodat?
Fényigényes növények, főként a növekedési időszakban. Télen, hűvösebb
körülmények közö kevesebb fénnyel is beérik. Nyáron tartsd a
gyertya -virágaidat a szabadban, akár a tűző napra is kiteheted őket.
Öntöznöd akkor szükséges, ha már kiszáradt a talaj, ez nyáron akár
2-3 naponta is esedékes lehet, télen elegendő 8-10 naponta öntöznöd. Májustól őszig tápoldatozhatod kaktuszokhoz való tápoldattal.
Ámpolnában vagy támaszték melle neveld, csavarodva kúszik, ezért
nem szükséges a támasztékhoz kötöznöd, csak ha szelesebb helyen tartod. A fiatalabb növényeket 2-3 évente átültetheted, laza, homokkal
kevert talajba. A gyertyavirág metszhető, ha már túlságosan nagyra nő .
A levágo hajtásokat, fölbe elültetve meggyökereztetheted.

Régebben az Asclepiadaceae családba sorolták a Ceropegia-kat, amely azonban a legújabb zárvatermő rendszertanban megszűnt, és a családba tartozó nemzetségeket az Apocynaceae-ba te ék át. Dísznövényként kapható,
leggyakoribb Ceropegia fajok az i ismertete Ceropegia sandersonii és a
Ceropegia woodii ssp. woodii. A Ceropegia fajok egymástól a leveleik és virágaik méretében és formájában különböznek. A jellegzetes virágformáról
bármelyik faj könnyen felismerhető.

C. woodii ssp. woodii

C. fusca

C. stapeliiformis
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Dischidia pectenoides

a rejtélyes tömlőjű kúszónövény

Latin: Dischidia pectenoides
Magyar: Angol: Ant Plant (hangyanövény)
Familia: Apocynaceae
Syn.: -

A Dischidia pectenoides a Fülöp-szigetek lakója. Szára több méter hoszszúra is megnőhet, fákra kapaszkodva él, főként a fák magasabbra
nyúló ágain. Ké éle pusú levele közül az egyik kisméretű, tojásdad alakú,
1-2,5 cm hosszúra nő meg, a másik 4-6 cm-es, felfújt tömlő. A tömlők
belsejét gyökerek szövik át, ezek a járulékos gyökerek a levél által felfogo esővizet veszik fel. Egy kisebb részükben, a belső ascidiumban hangyák raktározzák a táplálékukat. Virágaik kétivarúak, aprók, piros színűek.
Kultúrában általában tavasszal virágzik, 3-8 virág fejlődik egy csoportban.
A csészelevelek zöld színűek, az öt kis sziromlevél hengeres formájú, 8mm
hosszú. Termése 5-7 cm-es keskeny tüsző.

16
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Hogyan gondozd a hangyanövényedet?
A Dischidia páraigénye magas, ezért gyakran kell permetezned. Melegigényes,
télen is tartsd meleg helyiségben, minimum 18°C-on. Ha lehet, lágy vízzel
öntözd és kerüld a pangó vizet, mert erre nagyon érzékeny. Kéreggel lazíto
tőzeges földkeverékbe ültesd. Tőosztással szaporíthatod. Támaszték melle vagy talajtakaróként neveld. Tápoldatoznod havonta egyszer elegendő,
a nyár folyamán, de nem szükséges. Floráriumban is kiválóan tartható, mohával, kisebb termetű páfrányokkal együ ültetve meseszerű kertet alakíthatsz
ki egy nagyobb üvegedényben. Az edény tetejét takard le egy sűrűbb szövésű
anyaggal vagy üveglappal, amelyen hagyj egy kis rést, a megfelelő szellőzés
érdekében.

Közel 80 Dischidia faj ismert. Három fajjal hazánkban is találkozhatsz a virágüzletekben, leggyakrabban a Dischidia pectenoides-szel, ritkábban, de kapható
még a Dischidia ruscifolia és a Dischidia nummularia is. Előbbi levelei
aprók, a szúrós csodabogyóra (Ruscus aculeatus) hasonlítanak. Virágai picik
és fehérek. A Dischidia pectenoides hazájában gyógynövény. Az összezúzo
leveleit külsőleg golyva kezelésére használják. Pár éve Hollandiában nagyobb
méretű csigaházakba kezdék ültetni ezt a növényt, így néha találkozhatunk a
csiganövény elnevezéssel, de ez nem hivatalos magyar név.

D. ruscifolia

D. nummularia

csiganövény
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Dudleya brittonii

a hamvas levelű szukkulens

Latin: Dudleya bri onii
Magyar: Angol: Bri on’s Dudleya
Familia: Crassulaceae
Syn.: -

A Duddleya bri onii Észak-Mexikóban honos, levélszukkulens növény.
A nemzetségbe 40-45 faj tartozik, mindannyian az USA délnyuga
részén és Mexikóban élnek. Álroze ái vannak, a lassú növekedés mia
sokáig tőlevélrózsás növénynek tűnnek. Az idősebb egyedek akár
50-100 levélből is állhatnak. Leveleik hosszúak, kihegyesedők, felfelé íveltek. A különböző fajok levelei lehetnek zöld, szürke és fehér színűek. A
Dudleya bri onii egy szép fehér levelű faj, az egész növényt krétaporszerű, fehér viaszszemcsék fedik, ez védi meg a növényt az erős napsütésben. A viaszbevonat könnyen lejön, ezért ha lehet ne fogdosd a leveleket.
Virágaik sárgák, virágzatot alkotnak, tavasszal virágzik.

18
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Hogyan gondozd a Dudleya-dat?
A Dudleya fajok hazájukban napfényes sziklás területeken élnek, próbálj
meg te is ilyen helyet biztosítani a számukra. Nyáron kiültetheted a
sziklakert magasabban fekvő részeire is. A Dudleya fajok fényigényesek,
tűző napon kell tartanod őket, ami a téli időszakban igen nehéz, ekkor mindenképpen az ablak közvetlen közelében helyezd el, ha nincs hűvös, világos
télikerted. Legkésőbb októberben hozd be a kertből vagy a balkonról, mert
nem kedveli a hidegebb őszi éjszakákat. Szárazságtűrő növény, a két öntözés
közö mindenképpen hagyd kiszáradni a talaját, télen elegendő havonta egyszer megöntöznöd.

A nemzetséget William Russell Dudley-ról nevezték el, aki a Stanford Egyetem
Botanikai Intézetének vezetője volt. Hasonló növény a Dudleya pulverulenta,
ez a faj Kaliforniában honos, levelei kevésbé viaszosak. Gondozása és igényei
a Dudleya bri onii-hoz hasonlóak. A formájuk mia a Dudleya fajok könynyen összetéveszthetőek az Echeveria-kal.

D. pulverulenta

D. cymosa

Echeveria sp.
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Leuchtenbergia principis
a rendhagyó formájú kaktusz

Latin: Leuchtenbergia principis
Magyar: hasábkaktusz
Angol: Agave Cactus, Prism Cactus
Familia: Cactaceae
Syn.: -

A Leuchtenbergia nemzetségben ez az egyetlen faj van. A hasábkaktusz
külsőleg egyik kaktuszra sem hasonlít. Magyar elnevezése, a szemölcsök
alakjára utal. Hazája Mexikóban van, i 1800 m magasságban is megtalálták. Általában 20-40 cm magasra nő meg, de természetes élőhelyén
az idős példányok akár a 70 cm-es magasságot is elérik. Szemölcsei hoszszúak, három élűek, 1,5-2 cm vastagságúak is lehetnek. Csúcsukon gyapjas areola van, amely később kopasz lesz. A peremtövisei papírszerűek,
rugalmasak, sárgás majd idősebb korban szürkés színűek, 5-7 cm hosszúak.
A középtövis hosszabb. Virágai krémsárgák, termései oválisak és a magvak
beéréséig zöld színűek, csak utána száradnak el. Magvai barnák vagy feketék,
aránylag nagyok, 2 mm átmérőjűek.
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Hogyan gondozd a hasábkaktuszodat?
A hasábkaktusz fényigényes növény, tűző napon is tarthatod. Kaktuszföldbe
vagy homokkal kevert virágföldbe ültesd, nagyobb méretű cserépbe, mert
a gyökere elég nagy. Nyáron tartsd a szabadban napos helyen, esőtől védve.
Akkor hozd be, ha elkezdődik az őszi csapadékos időszak és csak a nagy tavaszi
esőzések elmúltával tedd ki, nyári helyére. Nagy melegben 3-4 naponta is megöntözheted, de a két öntözés közö hagyd kiszáradni a talaját. Ősztől csökkentsd
az öntözések gyakoriságát. Télen minimum 4°C-ot igényel, és tartsd szárazon.
Magvetéssel könnyen szaporíthatod, de a magvakat vetés elő be kell áztatnod.
A szemölcsök is meggyökeresednek, ha elülteteted őket. Melegigényes faj,
akkor virágzik és nevel szép töviseket, ha tavasztól őszig meleg helyen neveled.

A nemzetséget Leuchtenberg hercegéről nevezték el, aki egyben amatőr
botanikus is volt. A hasábkaktusz legközelebbi rokonai a Ferocactus-ok, A két
nemzetség közö , hibridizáció is létrejöhet.

Ferocactus sp.
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Nepenthes fajok
a kancsókák világa

Latin: Nepenthes sp.
Magyar: kancsóka
Angol: Agave Cactus, Prism Cactus
Familia: Nepenthaceae
Syn.: -

A Nepenthaceae családba egyetlen nemzetség, a Nepenthes tartozik,
amely közel 80 fajt foglal magába. A kereskedelemben kapható egyedek,
mind kertésze hibridek. A Nepenthes fajok főként Délkelet-Ázsiában
őshonos kúszónövények. A rovaremésztő növények közé tartoznak.
A rovarok elfogására egy kancsószerű képződményük alakul ki a leveleik végén, amely emésztőnedvet tartalmaz. A kancsóka úgy jön létre, hogy
a levél csúcsa megnyúlik, kaccsá alakul, majd a vége duzzadni kezd és felpuﬀad, ekkor kezd feltöltődni folyadékkal. Ezt a folyadékot a növény
sejtjei termelik, nem pedig a belehulló esővíz alkotja. Ha a kancsó elérte végleges nagyságát kinyílik a tetején található fedőszerű képződmény,
és a kancsó kész az áldozatok fogadására.
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Hogyan gondozd a kancsókádat?
Szobai tartásra is alkalmas növény, nem feltétlenül kell üvegházzal
rendelkezned, ahhoz, hogy a kancsókákat sikeresen neveld. Az, hogy
a magas páratartalmú helyet kedveli, általában annyit jelent, hogy a talaját soha ne szárítsd ki teljesen, ne tedd tűző napra, déli fekvésű
ablak közelébe, és lehetőleg más növények társaságában tartsd,
néha vízzel permetezheted a leveleit. Tápoldatoznod nem szükséges.
Ültetőközegnek legalkalmasabb a savanyú pH-jú, laza, tőzeges talaj, vagy
tőzeg. Szaporításával te is megpróbálkozhatsz, a túl magasra nő hajtásokat
visszavághatod és vízben, vagy tőzegben könnyen meggyökereztetheted.
Az elszárad kancsókat vágd le, a hajtások végéről. Ha túl erős fény éri levelei
vörösre színeződnek, ez nem betegség, csak egy éle ani jelenség.

Ha a kancsókádat feltétlenül etetni szeretnéd, a húsipari termékeket mellőzd,
de néha adhatsz a kancsóiba egy-egy nagyobb legyet vagy tücsköt. Vizet se
tölts a kancsókba, mert felhígítod az emésztőnedvet. A kancsók mérete és
alakja fajtára jellemző bélyeg, a különféle Nepenthes fajoknál más és más.
A kancsókák legközelebbi rokonai a harma űfélék (Drosera fajok) és a légycsapófélék (Dionaea és Aldrovanda fajok).

Nepethes sp.

rovarcsalogató

Aldrovanda sp.
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Passiflora coerulea
a kék golgotavirág

Latin: Passiflora coerulea
Magyar: kék golgotavirág
Angol: Blue Passion Flower
Familia: Passifloraceae
Syn.: -

A legtöbb golgotavirág Amerika trópusi területein honos, örökzöld,
kúszónövény. Emellett Ázsiában és Ausztráliában is élnek képviselőik.
Nálunk szobanövényként vagy dézsás növényként a Passiflora coerulea,
a kék golgotavirág a legelterjedtebb és talán a legismertebb. A Passiflora
nemzetségbe közel 500 faj tartozik. Ez faj Peruban és Brazíliában honos. Tavasztól őszig folyamatosan hozza a virágait, de egy-egy virág csak
egy napig nyílik. A sziromlevelek fehéres színűek, a mellékpárta rojtos
és kék színű. A porzók száma öt és feléjük emelkedik a jellegzetes alakú,
három bibeszál a bibékkel. Levelei 5-7 karéjúak. Az egész növény jellegzetes
illatú. Sok kertésze fajtája van, amelyek a virágok színében, formájában és
a levelek alakjában különböznek egymástól.
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Hogyan gondozd a golgotavirágodat?
A mediterrán területeken előszerete el ülte k a Passiflora fajokat kertekbe, az o ani teleket képes átvészelni, de a mi klímánkon októberben
be kell vinned a teleltető helyére. Fényigényes faj, napos helyen neveld,
támaszték mellett. Csavarodva kúszik és kacsokkal kapaszkodik, de
érdemes a támasztékhoz kötöznöd. Csak tűző napon virágzik, az árnyékosabb helyeken inkább a lombozat fejlődik. Vízigényes, nagy, puha lehajló levelei hamar jelzik a vízhiányt. Nyáron akár naponta is megöntözheted
a golgotáidat. Tavasztól őszig hetente tápoldatozd, és többször vágd vissza,
ezek mind elősegí k a virágképződést. Ősszel is metszd meg a golgotádat, így
vidd be a teleltetőhelyre. Ha a szobában telelteted, tedd az ablak közelébe.
Télen, meleg helyen könnyen megtámadhatják a gyapjastetvek és az atkák,
főként ha szárazabb a levegő.

A golgotavirág részei Krisztus keresztútjának szimbólumait jelení k meg,
ezért kapta ezt az elnevezést. Ehető termései miatt több fajt is termesztenek, a Passiflora edulis termése a klasszikus passiógyümölcs (Passion Fruit)
vagy maracuja, a Passiflora ligularis termése az édes granadilla, a Passiflora
quadrangularis-é pedig az óriás passiógyümölcs. További, nálunk is
beszerezhető fajok golgotagyűjtőknek: Passiflora incarnata, Passiflora
alata, a sárga virágú Passiflora citrina, és a narancssárga virágú Passiflora
auran a.

P. edulis

P. ligularis

P. qudrangularis
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Sarracenia fajok

a rovaremésztő kürtök

Latin: Sarracenia sp.
Magyar: kürtvirágok
Angol: Trumpet Pitchers
Familia: Sarraceniaceae
Syn.: -

A Sarracenia fajok az USA déli részén élnek, mocsaras területeken.
Rovaremésztő növények. A levelekből jellegzetes kürt alakú rovarcsapda
jön létre. A kürt fedele színes, nektármirigyekkel van tele, pereme vöröses
vagy élénksárga színű, kiváló rovarcsalogató. A színek és az illat kombinációja csalja oda a mit sem sejtő rovarokat, akik a csapdába csúsznak és onnan
többé nem tudnak kimenekülni. A rovarcsapda belső falában emésztőnedvet
termelő mirigyek vannak, így a növény képes a kürtbe hullo rovarok megemésztésére. A Sarracenia-k virágai különleges formájúak. Az 5 csészelevél
csillagot alkot, az 5 sziromlevél sárga vagy piros színű. A bibe kiszélesedik
elterül és ernyőszerűen visszahajlik.
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Hogyan gondozd a kürtvirágodat?
Fényigényes növények, de a tűző naptól óvnod kell őket. Vízigényesek,
tavasztól őszig a cserép állandóan vízben állhat, télen csak tartsd a földjét
nyirkosan, ne álljon ala a a víz. A kürtökbe ne kerüljön víz, ne zuhanyozd le
a növényeket, és mindig alulról öntözd. 2-3 évente ültesd át, szta tőzegbe,
ne használj az ültetéshez általános virágföldet, mert ezek tápanyagban túl
gazdagok a kürtvirágok számára. A kürtvirágokat nyáron tarthatod a szabadban, egészen 0°C-ig elviselik a hideget.

A kertészetekben több faj és fajta kapható, így könnyen kürtvirág gyűjtővé
válhatsz. A kürtök formája igen változatos és színekben gazdag. Ismertebb
fajok Sarracenia flava, Sarracenia purpurea, Sarracenia leucophylla,
Sarracenia rubra, Sarracenia psittacina. A Sarracenia-k legközelebbi
rokonai a szintén rovaremésztő Darlingtonia és Heliamphora fajok.

S. flava

Darlingtonia sp.

Heliamphora sp.
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Solanum quitoense ’Jurassica’
a félelmetes külsejű csucsor

Latin: Solanum quitoense ’Jurassica’
Magyar: quitói narancs, narannyilla
Angol: T
Familia: Solanaceae
Syn.: -

A Solanum quitoense hazájában, Dél-Amerikában kisebb cserje, nálunk
dézsás növényként tartható évelő növény. A ’Jurassica’ fajta bizarr megjelenésű leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény szára és levelei is
molyhosak, puha, fehér szőr fedi az egész növényt, főként a fiatal hajtásokon és a levelek fonákján. A levél színén a lila erek mentén 3-5 cm hoszszú, világos színű tüskék emelkednek ki a levelekből, ez adja a növény
díszítőértékét, különleges megjelenését. Virágai fehér színűek, többedmagukkal bújnak meg a levelek hónaljában, a csészelevelek is molyhosak, és a beérő termésen maradnak. Termése, ehető bogyó, a terméshéj
szintén molyhos, csillagszőrök fedik.
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Hogyan gondozd a narannyilládat?
A Solanum fajok fényigényesek, de lágy leveleiket a túlzo napsütéstől
óvnunk kell. Ha a narannyilla nem kap elég napfényt, a leveleken a lilás
árnyalat kizöldül, és a növéyned kevésbé lesz dekora v. Vízigényes, nagyméretű levelein könnyen párologtat, ezért a nagy melegben, tavasztól
őszig rendszeres, gyakori öntözést igéynel. Nyáron naponta is megöntözheted a kertben vagy a balkonon, a cserépben nevelt narannyilládat.
Áprilistól-októberig kéthetente tápoldatozd trópusi növényekhez ajánlo
tápolda al. Metszhető, ha a növényed felkopaszodo vagy túl nagyra nő ,
visszavághatod. Télen a hűvös, világos hely számára a legideálisabb, de a szobában is á eleltetheted.

A Solanum fajokkal leggyakrabban a konyhában találkozhatsz, például
a burgonya (Solanum tuberosum) is közéjük tartozik. A Solanaceae család
több tagja is élelmiszernövény. Vigyáznod kell azonban némelyik Solanum
faj bogyótermésével, mert sok közülük mérgező, például a Solanum
pseudocapsicum narancs színű bogyói.

S. tuberosum

S. pseudocapsicum

Lycopersicon sp.
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Abutilon x hybridum
Achimenes fajok
Aeschynanthus lobbianus
Asplenium fajok
Cattleya fajok
Cyclamen persicum
Cyperus alternifolius
Drosera fajok
Eucalypthus fajok
Eucharis grandiflora
Eucomis autumnalis
Euphorbia pulcherrima
Exacum affine
Felicia amelloides
Gardenia jasminoides
Jasminum fajok
Lavandula fajok
Medinilla magnifica
Nephrolepis exaltata
Nerium oleander
Peperomia fajok
Primula acaulis
Rosa
Saintpaulia ionantha
Schlumbergera truncata
Senecio cruentus
Sinningia x hybrida
Streptocarpus grandis
Streptocarpus x hybridus
Zamia furfuracea
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Otthonülőknek
Ebben a fejezetben azok találhatnak maguknak megfelelő növényeket, akik szere k a szabadidejüket o hon eltölteni. Akik krea v o honteremtők, barkácsolók, és az o hon nyugalmát előnyben részesí k
a zajos városi forgataggal szemben. Mindig van egy-két virágzó növényük
és szeretnek gyönyörködni egy-egy új szerzeményükben. Nem maradnak le
egyik növényük virágzásáról sem, köve k a növekedésüket, miden nap van
egy kis idejük kedvenceikre.
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Drosera fajok

a ragadós harmatfüvek

Latin: Drosera sp.
Magyar: harma üvek
Angol: Sundews
Familia: Droseraceae
Syn.: -

A Drosera fajok kistermetű, tőlevélrózsás, rovaremésztő növények.
A magyar harma üvek elnevezést a leveleiken megcsillanó, reggeli
harmatra hasonlító emésztőnedv ihle e. A harma üvek levelein tentakulumok (nyeles és nyeletlen mirigyszemölcsök) találhatóak. A nyeletlenek termelik azt a ragadós nedvet, amely harmatcsepp látványát
kelti és odacsalogatja a rovarokat. A levélre szálló rovar beleragad
a „harmatcseppbe” és ahogy menekülni próbál, mozgása ingerként hat, a
nyeles mirigyekre, amelyek mozgékonyak és képesek a rovarra csavarodni.
A csapdába ese rovar ezután feloldódik a növényi emésztőnedvben. A nyeles mirigyek főként a levelek szélén helyezkednek el.
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Hogyan gondozd a harmatfüvedet?
Fényes, de tűző naptól védett helyen neveld a harmatfüveket, a déli
fekvésű ablakpárkányok nem alkalmasak harma ű gyűjtemények kialakítására. Csak alulról öntözd őket, a levelekre ne kerüljön víz. A cserepeik állandóan vízben állhatnak kivéve, amikor hűvös helyen pihenteted
a téli időszakban, ekkor kevesebb vízzel is beérik. Nyáron a szabdba is kiteheted őket. Ha teheted mészmentes öntözővizet és földet használj.
Ne tápoldatozd a növényeket, mert a túl sok tápoldat levéltorzulást okozhat.
A hideg és mérsékeltövi harma ü fajok ősszel visszahúzódnak és rügyszerű
képle el telelnek át.

A Drosera nemzetség elterjedése széleskörű, kozmopoliták. Az Európában
élő fajok kistermetűek, általában pirosas színűek, tőlevélrózsásak. Egy faj, a
kereklevelű harma ű (Drosera rotundifolia) hazánkban is őshonos, véde
növény. Mocsaras helyeken, tőzeglápokon él. Egész Európában találkozhatsz
vele, kivéve az északi részeket. A kereklevelű harma ű gyógynövény, hatóanyagai görcsoldó hatásúak. A népi gyógyászatban légú megbetegedésekben használták, köhögéscsillapító, nyákoldó hatású. Külsőleg szemölcsök
ellen is hatásos.

D. rotundifolia

D. capensis

D. macrophylla
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Eucharis grandiflora
az elegáns örömke

Latin: Eucharis grandiflora
Magyar: nagyvirágú örömke
Angol: Amazon Lilly
Familia: Amaryllidaceae
Syn.: Eucharis amazonica

Az örömke nálunk csak szobanövényként tartható, fagyérzékeny növény.
Hazája Közép- és Dél-Amerika, innen került az európai kertészetekbe, majd a növénykedvelők o honába. Azon ritka hagymás növények egyike,
amely örökzöld, nem húzódik vissza, így egész évben csodálhatod nagyméretű, fényes leveleit, és ha jól érzi magát nálad, az év bármely hónapjában
megörvendeztethet illatos, fehér csupraival, amelyekből egy virágszáron több
is nyílik. A virágok nagyméretű nárciszokra hasonlítanak.
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Hogyan gondozd az örömkédet?
Tápanyagban gazdag talajba ültesd, kétévente érdemes nagyobb cserépbe átültetni. Félárnyékos helyen tartsd, a tűző napon puha levelei
könnyen megéghetnek. Nyáron lombos fák árnyékában, a szabadban
is nevelheted, szeptember végén, október elején vidd be a szobába.
A nyár folyamán bőséges öntözést kívánnak. A virágüzletekben nemcsak
cserepes növényként, hanem vágo virágként is megtalálhatod. Kedves
csokrot készíthetsz belőle. Ha igazán elszánt kertész vagy, megpróbálkozhatsz magról való szaporításával is, de csak az ére magvak csíráznak ki. Egyszerűbb szaporítási mód a tavaszi átültetéskor a sarjhagymák
leválasztása.

Az Eucharis nemzetségben 16 faj van, melyekből kertésze termesztésbe csak
az Eucharis grandiflora került. Másik magyar elnevezése az angol név fordításából, az amazonliliom. A szakirodalomban ezzel a névvel is találkozhatsz.

Narcissus sp.
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Eucomis autumnalis
az őszi üstökliliom

Latin: Eucomis autumnalis
Magyar: őszi üstökliliom
Angol: Pineapple Flowers
Familia: Hyacinthaceae
Syn.: Eucomis undulata

Az Eucomis-ok Dél-Afrikában honos hagymás növények. Néhány fajuk nálunk is fagytűrő, de hidegebb teleken lombbal takard be, így védd
a fagytól, vagy dézsás növényként neveld. Ősszel a növény visszahúzódik,
lombja nem telel át. Az üstökliliomok levelei tőlevélrózsát alkotnak. A virágszár fajtól függően, 20-70 cm magasra nő meg. Az apró virágok füzért alkotnak, nyáron és ősszel nyílnak. Az őszi üstökliliom virágszára 20-30 cm magasra
nő, nyár végén és ősszel hozza fehér vagy halványzöld virágait.
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Hogyan gondozd az üstökliliomodat?
A kerted melegebb, napos helyén neveld. Akkor a legszebb, ha egy csoportba
3-4 hagymát is ültetsz. Fényigényes, de a tűző, nyári napot nem kedveli, lombos fák árnyékában szépen fejlődik. A növekedési időszakban sok vizet igényel, de ügyelj a talaj jó vízelvezetésére. Ha cserépbe ülteted, tegyél a cserép
aljába kavicsokat, kialakítva így egy vízelvezető réteget. Tápoldatozást csak a
növekedési időszakban igényel, kéthetente öntözd virágzó növényekhez való
tápolda al. Magvetéssel és a fiókhagymák leválasztásával szaporíthatod. Ha
magról veted, csak 4-5 év múlva fognak virágozni a fiatal növények.

Régebben a Liliaceae családba tartoztak, ezt magyar elnevezésük is jelzi,
mint üstökliliom vagy üstökös liliom. Az üstökös elnevezés arra utal, hogy a
virágzat tetején kis levélüstök fejlődik, az ananászhoz hasonlóan. A fellevelek
általában zöldek, néha színesek. Hullámoslevelű üstökösliliom néven is olvashatsz róla. Néhány taxonómus az Asparagaceae családba sorolja. További üstökliliom fajok: Eucomis bicolor, tarka üstökliliom, Eucomis comosa, pe yes
üstökliliom, Eucomis pallidiflora, sápadt üstökliliom.

E. bicolor

E. comosa

E. pallidiflora

37

Találd meg az igazit_szobanövények.indd 37

2013.05.01. 22:06:55

Exacum affine

a különleges illatú keserűlevélke

Latin: Exacum aﬃne
Magyar: keserűlevélke
Angol: Persian Violet
Familia: Gen anaceae
Syn.: -

A keserűlevélke az Afrika kele partjainál fekvő Szokotra szigetéről származik, hazájában gyomnövény, nálunk cserepes dísznövényként terjedt el. Kistermetű, bokros növekedésű, lágyszárú növény. Levelei élénkzöld színűek,
fényesek, aprók, háromszög alakúak. Az egész növényt beborítják a virágok.
Ha jól érzi magát, márciustól-szeptemberig virágzik. Virágai fehérek, rózsaszínűek vagy kék színűek lehetnek, a kertésze fajták a virágszínekben térnek el
egymástól. A keserűlevélke kétnyári növényként viselkedik, a második évben
érleli magvait.
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Hogyan gondozd a keserűlevélkédet?
Világos helyen tartsd, de óvd a tűző naptól és rendszeresen öntözd.
Virágzás után általában nem tartják meg ezt a növényt, de ha mégis
megpróbálkozol a további nevelésével, akkor tavasszal mindenképp ültesd
át friss, tápanyagdús földbe. Nyáron hetente tápoldatozd, és 2-3 naponta öntözd meg, vízigényes növény, de hűvös, borús időben ügyelj rá, hogy
ne álljon ala a víz, mert gyökerei elrothadhatnak. Erkélyládákba is ültetheted, közvetlen napfénytől véde helyre, északi fekvésű balkonok
ideális növénye.

Angol elnevezése, a Persian Violet, kicsit megtévesztő, mert az ibolyafélékkel
(Violet, Viola) nincs rokonságban. Több, kék vagy lila virágú növény elnevezésében is találkozhatsz a viola, ibolya elnevezéssel, amelyek egymásnak csak
távolabbi rokonai. Például az illatos ibolya (Viola odorata), vagy az ibolyafa
(Tibouchina urvilleana).

Viola odorata

Tibouchina urvilleana
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Medinilla magnifica
a rózsaszín óriás

Latin: Medinilla magnifica
Magyar: óriás medinilla
Angol: Malaysian Orchid
Familia: Melastomataceae
Syn.: -

Magyar elnevezése, az óriás medinilla, leveleinek méretére utal.
Vadon Afrikában, Madagaszkáron és a Csendes óceáni szigeteken élnek
Medinilla-k. A Medinilla magnifica alapfaja a Fülöp-szigetek lakója,
i epifita életmódot folytat. Díszítőértéke a bugavirágazta, amelyet
színes fellevelek vesznek körül. A fellevelek színe lehet fehér, halványrózsaszín, és pinkes árnyalatú. A medinilla örökzöld cserje vagy lián.
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Hogyan gondozd a medinilládat?
A medinilla meleg és páraigényes, nem túl könnyen tartható növény, kedveli
a párásabb helyeket, de fürdőszobában csak akkor tarthatod, ha van természetes fény. Fontos, hogy rendszeresen öntözd, és télen is biztosítsd számára
a 18-20°C körüli hőmérsékletet. Világos helyen tartsd, de óvd a tűző naptól.
A virágképződéshez nyugalmi időszakra van szüksége, ez alacsonyabb hőmérsékletet és kevesebb vizet jelent, 2-3 hónapon át a téli időszakban. A bimbók
megjelenésétől hetente tápoldatozhatod virágzó növényekhez való tápoldattal. Ha medinillád túl nagyra nő , tavasszal visszavághatod. Dugványozással
nehezen szaporítható, de ha elég elszánt és türelmes vagy, megpróbálkozhatsz a levágo hajtások gyökereztetésével. A medinilla laza, kéreggel dúsíto talajban érzi jól magát.

A Medinilla nemzetségben 150 faj található, de csak egy fajt vontak be a
termesztésbe, ennek kertésze fajtáival találkozhatunk a virágüzletekben.
A kertésze fajták a fellevelek színében, és a virágzat formájában térnek el
egymástól.
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Nephrolepis exaltata
a légies szobapáfrány

Latin: Nephrolepis exaltata
Magyar: szobapáfrány
Angol: Sword Fern
Familia: Polypodiaceae
Syn.: Polypodium exaltatum

A Nephrolepis-ek a trópusokon szinte az egész világon elterjedtek.
Talajlakó vagy epifita páfrányfajok tartoznak a nemzetségbe. Nálunk
az egyik legismertebb és legkönnyebben tartható szobai cserepes páfrány. Angol elnevezése, a Sword Fern, a levelek alakjára utal (a sword, jelentése kard). A szobapáfrány levelei szárnyaltak, a levélkéi a csúcs felé
kisebbednek. A spóratartók, apró, barna pöttyökként jelennek meg
a levél fonákján. A szobapáfrány lég sz tó növény, képes a levegőből megkötni a káros anyagokat, ezért is érdemes egy-két páfrányt nevelnünk a lakótereinkben. Kísérletekben bizonyíto ák a lég sz tó növények pozi v éle ani
hatásait.
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Hogyan gondozd a szobapáfrányodat?
Világos helyet igénylő faj, a legideálisabb számára egy világos télikert
lenne vagy egy ablakban kialakíto , nagyobb méretű florálium. Vízigényes, mint a trópusi páfrányok általában. Hetente 2-3 alkalommal öntözd meg vagy néha áztasd be az egész cserepet, a párásítást is meghálálja. A műanyag ültető edényekben nehezebben szárad ki a földlabda, így
ha nincs időd a rendszeres öntözésre, a páfrányoknak ne válassz agyagcserepet. A szobapáfrány, hajlamos a léggyökérképzésre, ezeket ne vágd le.
A léggyökerek pikkelyszőrösek és elágazhatnak. A levegő páratartalmát ezeken keresztül tudja a leginkább hasznosítani. A legkönnyebben tőosztással
szaporíthatod, a spóravetés kissé körülményes.

A Nephrolepis nemzetségben 30 trópusi páfrányfaj található. A kertészetekben már több fajta kapható, amelyek a levelek szeldeltségében és méretében különböznek egymástól. Az egyik legrégebben nemesíte fajta a
’Bostoniensis’ (Boston Fern) még ma is kapható. ovábbi, szobanövényként
nevelhető Nephrolepis fajok: Nephrolepis falcata, Nephrolepis cordifolia.
A Nephrolepis cordifolia léggyökerein fiatal növények fejlődhetnek, ezeket
elültetve új egyedeket nevelhetsz.

N. exaltata ’Norvoodii’

N. falcata

N. cordifolia
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Peperomia fajok
a sokarcú boesarcok

Latin: Pepromia sp.
Magyar: borsarc, peperómia
Angol: Radiator Plant
Familia: Piperaceae
Syn.: -

Rendkívül alak gazdag nemzetség a borsarcoké, de általános jellemzőjük,
hogy a szobanövényként kapható fajok mind kistermetű, lágyszárú növények.
Leveleik több faj esetében is vastagok, húsosak, pozsgás jelleget mutatnak,
illatuk jellegzetes. Vannak kúszó növekedésű fajok is, ezeket ámpolnában
nevelve tartsd. Leveleik lehetnek zöld, sárga-tarka, ezüstös vagy bordó színűek. A levéllemez sima felületű vagy ráncos. Virágaik fehéres színűek, füzéres
virágzatba tömörülnek.

P. argyreia

P. ’Happy Bean’

P. caperata ’Lilian’

44

Találd meg az igazit_szobanövények.indd 44

2013.05.01. 22:07:04

Hogyan gondozd a borscarcodat?
A borsarcok napos vagy félárnyékos helyen is jól érzik magukat. Öntözéskor ügyelj rá, hogy ne legyen állandóan nedves a földjük, mert a hideg, nedves klíma gyökér és tőrothadáshoz vezethet, inkább hagyd a földjüket kiszáradni két öntözés közö . Tipikusan szobanövények, egész
évben jól érzik magukat a szobában, nem szükséges tavasszal kitenned őket
a szabadba. Kis helyen is elférnek, vidám hangulatú kis lakások ideális növényei.

A Peperomia nemzetségbe, több mint 15000 faj tartozik. A Trópusi és
a szubtrópusi területeken a világon mindenü elterjedtek, de származásuk
központja Közép- és Dél-Amerikában van. A Piper (bors) fajokkal együ alkotják a Piperaceae népes családját. A Peperomia gyűjteménybe könnyen beszerezhetők az alábbi fajok: Peperomia argyreia, Peperomia caperata és fajtái, Peperomia clusiifolia, Peperomia ’Happy Bean’, Peperomia obtusifolia
és fajtái, Peperomia ’Pixie’, Peperomia prostrata, Peperomia rotundifolia,
Peeromia ver cillata ’Belly Bu on’. Néhány faj összetéveszthető a csalánfélékhez tartozó Pilea fajokkal.

P. caperata

P. obtusifolia

P. obtusifolia
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Rosa fajok

a törpe növésű szobarózsák

Latin: Rosa sp.
Magyar: rózsa
Angol: Rose
Familia: Rosaceae
Syn.: A kistermetű rózsák a bengáli rózsa (Rosa chinensis var. semperflorens)
törpe alakjai. A cserepes virágzóként árusíto rózsák, csupán 20-30 cm magas
bokorrá fejlődnek, lombhullató cserjék. Illatos virágaikat egész nyáron át hozzák, A szoba szó a nevében csak egy jelző, ami arra utal, hogy a cserépben nevelt és árusíto rózsák pár héten át a szobában is díszítenek, de ha teheted,
ültesd ki a kertbe vagy nagyobb edénybe a balkonodra.
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Hogyan gondozd a törpe rózsabokrodat?
Ha télen vagy kora tavasszal vásárolsz cserepes rózsát, a fagyok elmúltáig
tartsd világos helyen, hűvösebb. A rózsák szere k a szellős, szabad teret, ne
tartsd túl zsúfoltan a többi növényed közö . Ha lehet, alulról öntözd, vízzel
ne permetezd, mert a virágszirmok barna foltosak lesznek. Fontos, hogy az
elvirágzo részeket folyamatosan vágd le. A kiültete rózsatövek télen az
erős fagyok ellen védelmet igényelnek, ezt takarással biztosíthatod számukra. Nyáron a nagy melegben naponta is megöntözheted és tápoldatozhatod.
Kapható speciálisan a rózsáknak kifejleszte tápoldat vagy tápsó, de ha sokfajta virágzó növényed van, akkor a virágos növényekhez való tápok is megfelelőek. A rózsák szere k a napfényt, mindenképpen napos helyen neveld
őket, ha egész nyáron át szeretnél gyönyörködni az illatos, színes virágaikban.

A Rosa nemzetség rendkívül sok fajt és fajtát foglal magába, még ma is
sok új fajtát hoznak létre a kertészetekben. A rózsa az egyik legrégebbi kultúrnövényünk, már az ősi Perzsiában rozáriumokban nemesítették. Európában, kezdetben csak az őshonos fajokat ülte ék, keresztezték és szaporíto ák. Majd a 18. század folyamán bekerült a választékba
a bengáli rózsa, és a tearózsa. A 19. században Koreából és Kínából megérkeze a Rosa mul flora és Amerikából a Rosa se gera (prérirózsa).
Elkezdődö a mai napig tartó rózsanemesítés, melynek köszönhetően,
a kék kivételével már mindenféle színű rózsafajta létezik.

a rózsa termése

R. canina

R. mul flora
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Schlumbergera truncata
a karácsony kaktuszai

Latin: Schlumbergera truncata
Magyar: karácsonyi kaktusz
Angol: Christmas Cactus
Familia: Cactaceae
Syn.: Zygocactus truncatus
A Schlumbergera a kaktuszfélék egyik kis fajszámú nemzetsége, csupán 6 faj
található Brazília esőerdeiben, a kertészetekben viszont számtalan hibrid és
fajta fellelhető. Hazájukban fákon és sziklákon élnek. Jellegzetes a levélszerűen ellaposodó száruk. A karácsonyi kaktusz virágszimmetriája kétoldali.
Virágszíneik sokfélék: fehér, krém, rózsaszín, barack színű, piros, pink vagy
lilás. Hazájukban madarak porozzák be a virágokat. Gyakran karácsonyi kaktusznak vélik a húsvé kaktuszt. Virágfelépítésük és virágzási idejük azonban
eltérő. a húsvétkor virágzó Ha ora virágai sugaras szimmetriájúak és általában januártól virágoztatják, húsvé g, de egészen májusig beszerezhető.
A karácsonyi kaktusz októbertől januárig kapható a virágüzletekben.
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Hogyan gondozd a karácsonyi kaktuszodat?
A lombkaktuszokat világos helyen tartsd, de soha ne a tűző napon, a legjobb
hely számukra télen egy ablakpárkány, tavasztól őszig pedig a kertben egy
lombos fa árnyéka, kedvelik a nyári esőzéseket. Könnyen virágoztathatóak, a
bimbók megjelenéséig keveset öntözd őket, teljesen száradjon ki a talajuk két
öntözés közö . A bimbók megjelenésekor vidd meleg, világos helyre és öntözd rendszeresen, sötétben a bimbók lehullnak. Virágzás után mérsékeld az
öntözést. Hidegtűrésük meglepő, egészen október közepéig kint maradhatnak a szabadban. A laza, tápanyagszegény talajokat kedvelik, tőzeges, esetleg kéreggel lazíto talajba ültesd a töveket. Tápoldatoznod nem szükséges,
mert a túl sok tápoldat kevés virágot eredményezhet. Szaporításuk dugványokról könnyű, hamar meggyökeresednek.

Az ismertebb Schlumbergera fajok és a húsvé kaktusz új és régi elnevezései
Schlumbergera x buckleyi syn. Epiphyllum x buckleyi
Schlumbergera russelliana syn. Epiphyllum russelianum
Schlumbergera truncata syn. Zygocactus truncatus
Schlumbergera x exo ca
Ha ora gaertneri syn. Rhipsalidopsis gaertneri

S. exo ca

Ha ora gaertneri

Ha ora salicornioides
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Zamia furfuracea
az ősi nyitvatermő

Latin: Zamia furfuracea
Magyar: bunkóspálma
Angol: Cardboard Palm
Familia: Cycadaceae
Syn.: A Zamia a Cycas-szal együ a ma élő egyik legősibb növényeink. Bár habitusuk a pálmákhoz hasonló, azoknak nem rokonaik. A Zamia magyar
és angol elnevezéseiben is tükröződik a pálmákkal való alaki hasonlósága. A la n zamia szó jelentése, pálma mag. A Zamia fajok hazája Mexikó. Alacsony törzset nevelnek, a törzs átmérője általában 20 cm. 60-150 cm
magasságúra nőnek meg. A Zamia furfuracea 120 cm magasságot ér el.
Összete leveleik barna szőrrel boríto ak. A fiatal levelek világoszöldek és
puhák, később merevvé válnak és besötétednek. A 8-12 éves növények kezdenek virágozni, külön hím és női egyedeik vannak. Beporzás után, néhány
hónappal történik csak meg a megtermékenyítés.
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Hogyan gondozd a bunkóspálmádat?
A Zamia-k fényigényes növények, főként amikor az új leveleiket fejlesz k.
Rendszeres öntözést igényelnek, bár felépítésük és merev leveleik nem ezt
a látszatot kel k. Tavasztól őszig a szabadba is kiteheted őket. Az idősebb
növényeket már nem szükséges átültetned. A növekedési időszakban kéthetente tápoldatozhatod zöld növényekhez ajánlo tápolda al. Télen is minimum
15°C-os hőmérsékletet igényelnek, ekkor mérsékeld az öntözést, tartsd csaknem szárazon. Szaporítása magvakkal történik, de igen nehezen csírázik ki,
szobai körülmények közö nem egyszerű.

Gyakran összetévesz k a Zamioculcas-t a Zamia-val. A Zamioculcas egy egyszikű növény, az Araceae családból, csak leveleinek a megjelenése hasonlít
a Zamia-ra, ezt tükrözi a la n zamiifolia (zamia-levelű) fajneve is. További
Zamia fajok: Zamia pumila, Zamia amblyphyllida.

Z. pumila

Z. amblyphyllida
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Agave americana
Aloe vera
Chlorophytum comosum
Cissus rhombifolia
Codiaeum variegatum
Cyclamen persicum
Dracaena marginata
Euphorbia milli
Euphorbia pulcherrima
Guzmania fajok
Haworthia fajok
Hibiscus rosa-sinensis
Hoya linearis
Kalanchoe blossfeldiana
Ludisia discolor
Monadenium fajok
Pachypodium lamerei
Phalaenopsis hibridek
Rhipsalis fajok
Saintpaulia ionantha
Schlumbergera truncata
Scindapsus pictus
Spathiphyllum fajok
Tillandsia cyanea ’Anita’
Zamioculcas zamiifolia
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A praktikus dolgok kedvelőinek
Ha azt gondolod, hogy minden legyen a célnak megfelelő, akkor a következő
növényekből könnyen tudsz választani egy-egy jeles alkalomra ajándékként
vagy lakásod díszítésére. Ebben a csoportban kevésbé igényes, de dekora v
szobanövények találhatóak. Prak kus ajándékok, akár a barátainknak, szere einknek vagy a kollégáinknak szeretnénk velük örömet szerezni. Húsvétra
fehér ciklámen, karácsonyra mikulásvirág, gyerekeknek tarka korallvirágok,
névnapi köszöntőnek afrikai ibolya, szülinapra lepkeorchidea, kedvesünknek
ékszerorchidea.
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Cissus rhombifolia
a gyorsan növő kúszóka

Latin: Cissus rhombifolia
Magyar: hármaslevelű kuszóka
Angol: Grape Ivy, Venezuela Treebine
Familia: Vitaceae
Syn.: Rhoicissus rhomboidea
Ma a legnépszerűbb fajta az ’Ellen Danica’. A kúszóka a szőlő (Vi s) és a
vadszőlő (Parthenocissus) közeli rokona. A Cissus nemzetségben közel 350
faj van. Magyar elnevezése, a hármaslevelű kúszóka, arra utal, hogy levelei
három levélkéből állnak, angol nevének fordítása: szőlőborostyán. A hármaslevelű kúszóka hazája Dél-Afrika. A levélkék rombusz alakúak, szőrözö ek, a
levelek fonákján sűrűbben, a levelek színén pedig gyérebben, az apró szőrök
barna színűek és a leveleken kívül a hajtást is beborítják. A kúszóka, mint az
nevéből is kitűnik kúszó növekedésű növény, kacsokkal kapaszkodik. Ámpolnás növényként vagy támaszték melle neveld. Gyors növekedésű.
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Hogyan gondozd a kúszókádat?
A szőlőfélék általában fényigényes növények, bár a kúszókát ajánlják
sötétebb terekbe is, ha elegendő természetes fényt kap sokkal szebb leveleket
és hajtásokat fejleszt. Sötét helyen hamar felkopaszodik. Víz- és tápanyagigényes növény, egész évben tápoldatozhatod, kéthetente zöld növényekhez
való tápolda al. Az idősebb növényeket már nem szükséges átültetned. Ha
már kinő e a rendelkezésére álló teret, bátran visszavághatod és a levágo
hajtásokat meggyökereztetheted. Rövid idő ala az összes barátodat megajándékozhatod a saját szaporítású és nevelésű kúszókáddal. Vízkultúrás nevelésre is kiválóan alkalmas.

Ha megkedvelted a kúszókát, bátran megpróbálkozhatsz más Cissus fajok
nevelésével is. Az igényeik nagyban hasonlóak, a növekedésükben térnek el egymástól. Nagyobb terekbe való a Cissus amazonica,
a Cissus antarc ca, a Cissus capensis, a Cissus tetras gma és a Cissus
trifoliata. Nagyon dekora v levele van a Cissus discolor-nak. Az apró,
szőrős levelű Cissus striata kiváló ámpolnanövény kisebb terekben.
A Cissus rotundifolia kerek, fényes leveleivel hívja fel magára a figyelmet.
A pozsgás növények kedvelőinek pedig a Cissus tuberosa-t ajánljuk.

C. antarc ca

C. tetras gma

C. discolor
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Euphorbia pulcherrima
az ünnepi mikulásvirág

Latin: Euphorbia pulcherrima
Magyar: mikulásvirág
Angol: Poinse a
Familia: Euphorbiaceae
Syn.: Poinse a pulcherrima
A mikulásvirág hazája Mexikó és Közép-Amerika egyes vidékein van, i
cserje méretűvé vagy kisebb fává nő meg, akár a 4 méteres magasságot
is elérhe , szára elfásodik. A virágüzletekben, a 10 cm-es egyedektől kezdve az 1 méteres fákig beszerezhető. Bokor formájú, vagy törzses fácskát nevelnek belőle a kertészek, minden igényt kielégítve a karácsonyi
dekorációhoz. Díszítőértéke, az apró, sárgás virágokat körülvevő színes
fellevelek sokasága. Ezek színe fajtánként változik, lehet fehér, krémszínű, lazacszínű, rózsaszín, pink, piros, bordó, és tarka. A fellevelek alakja
is változatos, például a ’Christmas Rose’ egy piros színű, hullámos fellevelű fajta.
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Hogyan gondozd a mikulásvirágodat?
A karácsonykor vásárolt mikulásvirágok februárra elvirágoznak, és
tavaszra le is hullatják színes felleveleiket. Elvirágzás után kell viszszametszened a növényeket és egy kis ideig hagyd pihenni őket. A pihenési időszak kevesebb öntözést és hűvösebb helyet jelent. A virágzási
idő ala földjét tartsd állandóan nedvesen, de kaspójában, tálkájában
ne álljon meg a víz. Később a pihenési idő ala he egyszeri öntözés is
elegendő. A mikulásvirágokat az ünnepek elmúltával általában nem
tartják meg, pedig könnyen továbbnevelhető. Szép, zöld lombjával
is díszít. Óvd a sérülésektől, mert tejnedve bőrirritációt okozhat, ügyelj rá, hogy
az állatok se egyék meg.

A növényt a 16. században kezdték Mexikóban a karácsonnyal összekapcsolni,
azóta maradt meg ünnepi virágnak. Európába azonban csak az 1800-as évek
végén került be, mint dísznövény. Szezonja októbertől karácsonyig tart, ekkor
kapható a virágüzletekben. A ’Prince a’ fajták nemrég kerültek be a virágüzletek polcaira. Már nem is mikulások, inkább hercegnők. Felleveleik rózsaszín
és pink árnyalatúak. Modern lakások elengedhetetlen díszei, nemcsak a rózsaszín dolgokért rajongó fiatalabb korosztálynak ajánlható, hanem bárkinek,
aki egy kis roman kát szeretne varázsolni az o honába. Érdekesség, hogy
Amerikában december 12.-én megünneplik a mikulásvirágokat, ezen a napon
van a Nemze Mikulásvirág Nap.
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Guzmania fajok

a színes Guzmán-broméliák

Latin: Guzmania sp.
Magyar: Guzmán-bromélia
Angol: Guzmania
Familia: Bromeliaceae
Syn.: A Guzmán-broméliák színes fellevelű, trópusi növények, a családon belül
a Tillandsia fajok és a Vriesea fajok a legközelebbi rokonaik. A nemzetségbe több mint 120 faj tartozik. Epifita életmódot folytatnak Amerika trópusi
vidékein. A nemzetséget Anastasio Guzman-ról nevezték el, aki egy spanyol
gyógyszerész és természe udós volt. A guzmániákra jellemző, hogy virágzás
után a növény elpusztul, de elő e még új sarjnövényeket nevel, amelyek
aztán a következő évben virágoznak. A guzmániáknak és a többi broméliafélének is ma már sok kertésze fajtája van, ezek a felleveleik színében különböznek egymástól, az alakjuk hasonló, de a méretük eltérhet. A fellevelek színe
lehet fehér, sárga, narancs, piros, bordó vagy lila. A virágaik színe általában
fehér.
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Hogyan gondozd a guzmániádat?
Egy anyanövény több sarjat is képezhet. Ha a sarjak már eléggé megerősödtek, az anyanövényről leválaszthatod őket és tőzeges talajba ültetve tovább
nevelheted. A Tillandsia fajokkal ellentétben, akik faágra, mohába ültetve
érzik jobban magukat, a guzmániádat cserépben is nevelheted. Félárnyékos, árnyékosabb helyen is szépen fejlődnek. Öntözésük sajátos, nemcsak
a földjüket kell nedvesen tartanod, hanem a levéltölcséreikbe is tölts vizet.
A természetben a nagyobb termetű növények tölcséreiben békák és más
víz közelben élő állatok is tanyázhatnak. Tápoldatozásuk nem szükséges.

A Guzmania dissi flora kicsit eltér a megszoko guzmánia formáktól. Virágai
aprók, sárgák, a hengeres fellevelek közül bújnak ki. A fellevelek nem alkotnak a levelekkel együ tölcsért. A Guzmania minor egy alacsony növekedésű
faj, kis lakások ideális színfoltja, narancssárga, piros vagy bordó felleveleivel
díszít.

G. dissi flora

G. minor
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Hoya linearis

a lágy lombú viaszvirág

Latin: Hoya linearis
Magyar: viaszvirág
Angol: Waxplant, Waxvine, Hoya
Familia: Apocynaceae
Syn.: A Hoya nemzetség kúszó növekedésű, illatos virágú növényeket foglal magába. 200-300 fajuk a trópusok lakója. Magyar elnevezésük, a viaszvirág,
virágaik kinézetére utal, amely egy viaszból készült virágra hasonlít és marcipán illatot áraszt, ragacsos nektárt termel. A nemzetséget Thomas Hoy
botanikusról nevezték el. A legtöbb Hoya faj Ázsiában őshonos. A Hoya
linearis hazája a Himalájában van. A nálunk kapható Hoya fajok közül
a Hoya linearis-nak van a legkevésbé feltűnő virágzata, inkább levéldísznövényként árusítják. Hajtásai akár 2 méter hosszúra is megnőhetnek,
levéllel sűrűn boríto ak. A levelek keskenyek, hosszúkás, henger alakúak, bársonyosan szőrős tapintásúak, ma zöld színűek.
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Hogyan gondozd a Hoya növényedet?
Ámpolnás növényként neveld, félárnyékosabb helyen. A viaszvirágokat általában úgy kell öntöznöd, mint a pozsgás növényeket, két öntözés közö
hagyd kiszáradni a talajt, de ez a Hoya linearis-ra nem érvényes, vízigényesebb, mint a többi Hoya faj. Rendszeres öntözés melle gyors növekedésű,
habitusa rövid idő ala , hosszú, zöld hajkoronára emlékeztet. Tápoldatoznod nem szükséges. Fehér, apró virágait ősszel és télen hozza, egy laza
bogernyőben 10-15 virág van. Virágai krémfehér színűek.

Az angol nyelvű szakirodalomban nevezik a Hoya-kat, Waxflower-nek is, ami
megtévesztő lehet, mert a Myrtaceae családba tartozó Chamaelaucium
unicatum megnevezése is ez. További nálunk is beszerezhető viaszvirág fajok:
Hoya australis, Hoya calycina, Hoya carnosa, Hoya kerii, Hoya lanceolta,
Hoya retusa, Hoya sulawesii.

H. calycina

H. kerii

H. retusa
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Monadenium fajok
a girbe-gurba pozsgások

Latin: Monadenium sp.
Magyar: Angol: Monadenium
Familia: Euphorbiaceae
Syn.: A Monadenium-ok szukkulens növények. 50 faj van a Monadenium nemzetségben, mindannyian Afrika kele részén élnek. Hajtásaikon szabályosan elrendeződő mamilláik vannak, ez adja e növények érdekes látványát.
A mamillák rövid tövisekben végződnek, de ezek nem annyira kifejeze ek,
mint a kaktusztövisek. A húsos levelek is a mamillákon fejlődnek ki, a hajtások csúcsi részein, majd a lombhullás után a levélnyél helye világos foltként
megmarad a száron. Tavasszal és a nyár folyamán virágzik, virágaik a murvalevelek közö fejlődnek ki, aprók és jelentéktelenek. A növény díszítőértéke a
girbe-gurba formát kialakító, elágazó hajtások sokasága. A növény tejnedvet
tartalmaz.
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Hogyan gondozd a Monadenium-odat?
A Monadenium-ok szere k a napfényt, de a félárnyékosabb helyeken is jól érzik magukat. Ha sok fény éri őket leveleik és a hajtások
pirosas színűek lesznek, de a téli fényszegény időszakban visszazöldülnek. Melegigényesek, de tavasztól őszig élhetnek a szabadban. Lombhullatóak, ne ijedj meg, ha a nyár folyamán fejlődö , szép, húsos levelei,
ősszel lehullanak, amikor a növény bekerül a szobába. A pihenési időszakban szárazon kell tartanod, majd amikor tavasszal megjelennek
az új levelek elkezdheted az öntözést és a tápoldatozást. A hideg, esős
időjárásban hajlamosak kirothadni, ha ilyesmit tapasztalsz, vágd le az
elrothadt gyökereket és szárrészeket a növényedről és egynapi száradás
után az épen maradt részeket ültesd el. Dugványozással és az öregebb egyedek
tőosztásával könnyen szaporíthatod.

Legismertebb fajok:
Monadenium guentheri és Monadenium ritchiei.
Az Euphorbia fajok közeli rokonai, azokkal könnyen össze is téveszthetőek.
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Phalaenopsis hibridek
a legnápszerűbb orchideák

Latin: Phalaenopsis sp.
Magyar: lepkeorchidea
Angol: Moth Orchid
Familia: Orchidaceae
Syn.: A Phalaenopsis-ok méltán a legnépszerűbb orchideák, mert virágzási idejük
igen hosszú és könnyen nevelhető növények, ráadásul minden évben újra és
újra virágoznak. A lepkeorchideák hazája Dél-Kelet Ázsiában van, o honukban fákon élő orchideák. Leveleik kissé húsosak, üde zöldek, akár 20-30 cm
hosszúra is megnőhetnek. Előfordul, hogy a virágszáron kis sarjnövénykék
fejlődnek, ezeket ha kellően megerősödtek, válaszd le és ültesd el orchideaföldbe vagy kéregzúzalékba. A virágszár gyakran elágazik, egy virágszáron 5-30
virág nyílhat. A kertésze fajták már rengeteg színben kaphatóak a fehértől
a sötétlila árnyala g, halványzöldtől a sárgán át a narancsszínűig. Az egyszínű
fajták melle már létezik pö yös, foltos és csíkos szirmú lepkeorchidea is.
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Hogyan gondozd a lepkeorchideádat?
A hibrid fajok gondozása egyszerű, ezért kezdő orchideagyűjtők első
növénye lehet. A virágzási idejük több hónapon keresztül is elhúzódhat, az elvirágzo virágszárakat vágd vissza, addig a részig, amíg magától visszaszárad, az alsó rügyekből még elágazódhat és újabb virágok
fejlődhetnek. Fényigényes faj, de mint minden orchideát óvnod kell
a tűző naptól, mert leveleiken barna égési foltok keletkezhetnek. Legalább he egy alkalommal öntözd meg, ez történhet felülről, illetve felszívatással is. Párásítanod nem feltétlenül szükséges, a dús,
fejle gyökérzetű növények e nélkül is szépen fejlődnek. Nyáron félárnyékos, véde ebb helyre a szabadba is kiteheted az orchideatöveket.
A Phalaenopsis-ok leveleit azonban a csigák előszerete el fogyasztják, ha
kiviszed a kertbe óvnod kell őket a csigáktól.

A Phalaenopsis nemzetségben sok faj, hibrid és kertésze fajta található.
A legtöbb hibridnek a Phalaenopsis amabilis az egyik szülője. A kék és a rikító
zöld színű virágú fajtákat nem a természet alko a, ezek erede leg mind fehér
virágú egyedek, festékkel megszínezve, ami a növénynek nem árt, de számíts
rá, hogy a következő virágzáskor újra fehér szirmokat fog bontani. Érdekes
fajta a ’Singolo’, ennek egyetlen nagy virága, rövid virágszáron nyílik, a levelek közelében, a Phalaenopsis grandiflora-nak nagyobb méretű virágaik
vannak, a ’Mul flora’ fajtáknak sok, kisebb virágai vannak, és léteznek mini
méretű Phalaenopsis egyedek is. Ha tehát lepkeorchidea gyűjtőkké szeretnél
válni, van miből válogatnod.
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Rhipsalis fajok

az esőerdők kaktuszai

Latin: Rhipsalis sp.
Magyar: vesszőkaktuszok
Angol: Mistletoe Cac
Familia: Cactaceae
Syn.: A Rhipsalis fajok a Cactaceae család ősi csoportját alkotják, epifita életmódú,
lombkatuszok. A Rhipsalis fajok elterjedésének központja Brazíliában van,
de őshonosak Közép-Amerikában, Florida erdeiben, a karibi térségben és
Dél-Amerika más részein is. Előfordulnak továbbá Madagaszkáron és a trópusi
Afrikában. Töviseik nincsenek, a fajok egy része serteszőrös. Apró, csillag alakú virágaikat télen hozzák, a hajtásvégeken. A virágok többnyire fehér vagy
krém-színűek. A virágzó vesszőkaktuszok látványa nagyon szép. Termésük
á etszően fehér, bogyó.
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Hogyan gondozd a vesszőkaktuszodat?
Napfényes vagy félárnyékos, meleg helyen érzik jól magukat. Meghálálják, ha nyáron a szabadban növekedhetnek, szere k az esővizet. Nyáron
lombos fák árnyékába tedd, mert a tűző napot kevésbé tolerálják. A fényszegény téli időszakot az ablaktól távolabb eső, árnyékosabb helyeken is
könnyen átvészelik. Tavasztól őszig egyenletesen öntözd, talaja ne száradjon ki, nyár végén, ősszel van a nyugalmi időszakuk, ekkor mérsékeld az
öntözést egészen a bimbók megjelenéséig. A túl nagyra nő növényeidet
visszavághatod és a levágo hajtásokat eldugványozhatod, így könnyen
szaporíthatóak.

Magyar elnevezésük a hajtásaik alakjára utal, az angol mistletoe jelentése
fagyöngy. Terméseik a fagyöngy fehér bogyóira hasonlítanak. A nemzetséget először Joseph Gaertner írta le, 1788-ban, de ő azt hi e, hogy egy úja
Cassytha (folyondárbabér) fajt talált, nem gondolta a Rhipsalis-okat kaktusznak. A Ha ora gaertneri (húsvé kaktusz) az ő nevét viseli.
Könnyen beszerezhető, ismertebb Rhipsalis fajok:
Rhipsalis burchelii, Rhipsalis cassutha, Rhipsalis cereuscula, Rhipsalis
crispata, Rhipsalis fasciculata, Rhipsalis guinensis, Rhipsalis heteroclada,
Rhipsalis mesenbryanthemum, Rhipsalis pilocarpa, Rhipsalis teres. Közeli
rokonaik a Ha ora fajok.

Cassytha sp.
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Saintpaulia ionantha
a bársonyos afrikai ibolya

Latin: Saintpaulia ionantha
Magyar: afrikai ibolya
Angol: African Violet
Familia: Gesneriaceae
Syn.: A Saintpaulia nemzetségben, a fajok száma pontosan nem ismert, 6 és 20
közé teszik. Tudományos nevét felfedezőjéről kapta. Régebbi magyar nevén
is, amely a fokföldi ibolya volt, megtaláljuk a szakirodalomban. Az afrikai ibolyák o hona Tanzániában és Kenyában van. Nálunk szobanövény, a kertbe
még nyáron se rakd ki, mert nem bírja a tűző napot és az esőt. Az afrikai ibolyák bokros növekedésű, kistermetű növények. Sarjakat nevelnek, így az idősebb egyedek kis csoportokat alkotnak. Leveleik szőrösek, zöld színűek vagy
egyes fajtáké tarka, a levél fonákja lila színű. Virágaik színe nagyon sokféle,
egyszerű és telt virágú fajtákat is találunk a választékban. Sárga portokjaik
kiemelkednek a szirmok közül, jellegzetes megjelenést adva a virágnak.
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Hogyan gondozd az afrikai ibolyádat?
A tűző napon levelei megbarnulnak, megégnek, ezért inkább félárnyékos
helyen tartsd. A legideálisabb számára a nyuga vagy az északi fekvésű
ablakpárkány. Melegigényes, a nagyon huzatos ablakok közelében megfázhat.
Túl sötét helyen világoszöld, megnyúlt leveleket hoz, és a virágzása elmaradhat. Levéltrágyával soha ne öntözd, és ne permetezd vízzel sem, poros leveli
ecse el sz thatod a zuhanyrózsa helye . Érzékeny a pangó vízre is, felülről
ne öntözd, mindig a tálkájába add az öntözővizet. A nagyon zárt kaspókban
nem érzi jól magát. Az egyik legkönnyebben szaporítható szobanövény, a
2-3 cm-es levélnyéllel szede dugványok, földbe ültetve hamar meggyökeresednek. A dugványozástól számítva, 3-4 hónap ala virágzó növényt nevelhetsz.

Ma már nagyon sok fajta kapható, különböző virágszínekben, így az afrikai
ibolya gyűjtése könnyen szenvedéllyé válhat. A klasszikus formák és színek
mellet az utóbbi években jelentek meg, a ’Chimera’ fajták, a csüngő virágú
’Taita’ fajták, a telt virágú ’Rococo’ sorozat. A legújabb fajták egyike, a fodros
szirmú ’Curly Ocean’. A Chimera csoport érdekessége, hogy levéldugványozással nem szaporítható, csak szöve enyésze el, így ezek a fajták eggyel drágább árcsoportba tartoznak. Talán a legkülönösebb fajta a ’Botanika’, amelynek sárga portokjai kifejeze ek, szinte nagyobbak, mint a sziromlevelek.

S. ’Chimera’

S. ’Balerina’

S. ’Ocean Curlies’
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Scindapsus pictus

a pöttyös levelű szobalián

Latin: Scindapsus pictus
Magyar: ezüstös szobalián
Angol: Sa n Pothos, Silk Pothos
Familia: Araceae
Syn.: Az Araceae családba sok trópusi liánnövény tartozik, közéjük soroljuk az
ezüstös szobaliánt is. A Scindapsus nemzetségbe 35-40 faj tartozik, a legtöbb fajuk Ázsiában honos. Az ezüstös szobalián o hona Malajziában van.
Levelei szív alakúak, kékeszöld színűek, ezüst foltokkal tarkázo ak. A levél
fonákja egyszínű halványabb zöld, a levelek szélén a pe yekkel megegyező
színű ezüstös sáv fut végig. Kúszó növekedésű faj, ámpolnában és támaszték melle egyaránt nevelhető. Díszítőértéke szép rajzolatú lombja, virágai
jelentéktelenek és kultúrában ritkán virágzik. Hajtásai több méter hosszúra
is megnőhetnek.
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Hogyan gondozd a szobaliánodat?
Félárnyékos, árnyékosabb helyen is jól érzi magát, de a levelek igazán szép
mintázata világos helyen tartva mutatkozik meg a leginkább. Vízigényes,
rendszeres öntözést és tápoldatozást kíván. Egész évben tápoldatozhatod,
télen havonta, a növekedési időszakban kéthetente. Ha hajtásai túl nagyra nő ek, visszavághatod és a levágo hajtásokat vízben vagy földben
meggyökereztetheted, az így nevelt új liánok hamar fejlődésnek indulnak.
Melegigényes, egész évben tartsd minimum 15°C-os hőmérsékleten. Ha
fázik, levelein barna foltok jelenhetnek meg, de ugyanezt a túlöntözés is
okozhatja.

Legközelebbi rokonai a Philodendron, és az Epipremnum fajok, ezekkel sokszor össze is tévesz k őket.
Egy kis képes segítség, hogy eligazodj a szobaliánok közö :
Scindapsus pictus ’Argyraeus’, ezüstös szobalián
Epipremnum pinnatum ’Aureum’, aranyos szobalián
Epipremnum pinnatum ’Golden Pothos’
Epipremnum pinnatum ’Marble Queen’
Epipremnum pinnatum ’Neon’
Epipremnum pinnatum ’N-Joy’
Philodendron scandens, szívlevelű filodendron

Epipremnum ’Aureum’

Epipremnum ’N-Joy’

Philodendron scandens
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Tillandsia cyanea ’Anita’
a légies Tillandsia virág

Latin: Tillandsia cyanea ’Anita’
Magyar: bíborlilás szakállbromelia
Angol: Pink Quill
Familia: Bromeliaceae
Syn.: A Tillandsia-knak, több mint 500 fajuk ismert, nagyrészük epifita életmódod folytat. A Tillandsia cyanea ’Anita’ fajta az egyik leggyakoribb és legismertebb közülük. Angol elnevezése, a virágzat madártollszerű alakjára utal.
Levelei keskenyek, zöld színűek, tőlevélrózsát alkotnak, a tőlevélrózsa közepéből emelkedik ki a virágszár. Fellevelei pink színűek, szorosan illeszkednek
egymáshoz, közö ük bújnak meg a sötétlila, illatos virágok. Elvirágzás után
a murvalevelek elveszí k pink színűket, fokozatosan bezöldülnek, majd az
egész növény elpusztul.
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Hogyan gondozd a Tillandsia-dat?
Ez a Tillandsia faj cserépben, tőzeges laza talajba ültetve kapható, nem
igényel átültetést. Fényigényes faj, de a tűző naptól óvnod kell. Rendszeres
öntözést kíván, tartsd a talaját nedvesen, és a levéltölcsérbe is önts vizet.
Tápoldatoznod nem szükséges. Szere a meleg, párás környezetet, és a többi
növény társaságát. Floráriumban is nevelheted, kisebb páfrányokkal együ .
Mielő az anyanövény elhal, sarjakat nevel, ezeket a fiatal növényeket
válaszd le az anyatőről és ültesd külön-külön cserépbe őket.

A Tillandsia fajoknak számos kertésze fajtája kapható a kereskedelemben,
és több különleges, ritka példány gyűjtőktől, Tillandsia kertészektől hazánkban is beszerezhető. A Tillandsia cyanea melle másik két népszerű faj
a narancssárga fellevelű Tillandsia dyeriana és a piros fellevelű Tillandsia
flabellata. Mindkét faj cserépbe ültetve nevelhető. A legtöbb Tillandsia faj
azonban mohába ültetve, faaágakra erősítve érzi jól magát.

T. dyeriana

T. flabellata
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Abromeitiella brevifolia
Aeonium fajok
Agave fajok
Asaragus fajok
Aspidistra elatior
Cereus fajok
Ceropegia wodii ssp. wodii
Clusia rosea
Crassula ovata
Crypthanthus bivittatus
Dracaena frgrans ’Compacta’
Dracaena fragrans ’Massangeana’
Echinocactus grussonii
Euphorbia grandicornis
Euphorbia horrida
Ficus binnendijkii ’Allii’
Gasteria fajok
Hatiora salicornioides
Leuchtenbergia principis
Monadenium fajok
Monstera deliciosa
Nolina recurvata
Pachypodium lamerei
Phalaenopsis hibridek
Rhipsalis fajok
Sansevieria fajok
Spathiphyllum fajok
Tillandsia cyanea ’Anita’
Yucca elephantipes
Zamioculcas zamiifolia
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Lusták növényei
Ha túl elfoglalt vagy és nincs időd a növényeket gondozni, vagy ha van elég
időd, de lusta vagy a növényápoláshoz, akkor ebben a fejezetben olyan növényekről olvashatsz, amelyek pont megfelelnek a számodra. Ezek a növények
nem igényelnek túl sok odafigyelést, és rendszerességet. Ha néha kimarad
egy-egy öntözés, vagy elfelejted elhúzni a söté tőfüggönyt, megvonva tőlük
egy-két napra a fényt, az sem végzetes a számukra.
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Abromeitiella brevifolia
a szárazságtűrő bromélia

Latin: Abromei ella brevifolia
Magyar: Angol: Familia: Bromeliaceae
Syn.: Navia brevifolia

A Bromeliaceae családba tartoznak olyan fajok is, amelyek nem a trópusi esőerdők párás környezetében élnek, hanem száraz, napsütésnek kite
területeken. Ilyen növények az Abromei ella fajok is. Összesen 3 fajt számlál a nemzetség. Az Abromei ella brevifolia szinonim elnevezése Navia
brevifolia, így is olvashatsz róla a szakirodalomban. Az Abromei ella
brevifolia Argen na és Bolívia területén él, az Andok alpesi területein.
Az Abromei ella-k kistermetű, tőlevélrózsás csoportosan fejlődő növények.
Az idősebb növénycsoportok 50-100 cm átmérőjű területet is képesek elfoglalni. Egy-egy növény levélroze ája 2-6 cm-es átmérőjű. Leveleik keskenyek,
zöld vagy szürkészöld színűek, szélük tüskés. Virágaik jelentéktelenek, zöldes
színűek, ritkán virágzó fajok.
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Hogyan gondozd a Abromeitiella-dat?
Világos ablakpárkányon érzi a legjobban magát, az erős napsütést is elviseli.
Kedveli a sekély, laposabb, széles ültető edényeket, a laza, vízáteresztő közeget. Nyáron a szabadban is lakhat, ekkor szere a rendszeres öntözést, főként
ha napos helyre teszed. Árnyékosabb helyeken kicsit megnyúlnak a tőlevélrózsák és a levelek színe is elveszí szép szürkés árnyalatát. Ha túl száraz körülményeket közö tartod, nem pusztul el, de az alsóbb levelei elszáradnak.
Télen tartd melegben, minimum 15°C-os helyiségben, öntöznöd kéthetente
elegendő. Az Abromei ella-kat nem szükséges tápoldatoznod.

További szárazságtűrő nemzetségek, fajok a Bromeliaceae családból, amelyekkel nagyobb pozsgás gyűjteményekben vagy dísznövény kiállításokon találkozhatsz: Aechmea recurvata, Catopsis fajok, Dyckia fajok, Hech a glomerata,
Puya fastuosa, Puya mirabilis és a Tillandsia nemzetség sivatagi fajai.

Catopsis sp.

Dyckia sp.

Hech a sp.
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Aeonium arboreum
a kövirózsacserje

Latin: Aeonium arboreum
Magyar: fatermetű kövirózsacserje
Angol: Houseleek Tree
Familia: Crassulaceae
Syn.: Sempervivum arboreum

Az Aeonium menzetség 35 fajt foglal magába, a Crassulaceae családon belül.
A kövirózsafajokkal (Sempervivum) ellentétben nálunk nem fagytűrőek.
Szubtrópusi növények, dézsás növényként gondozzuk őket. Az Aeonium
arboreum a Kanári-szigeteken honos, de ma már sokfelé termesz k, egyes
fajtái nagyon népszerűek. A mediterrán vidékeken sokfelé előfordul, o
á elel, nálunk viszont fagyérzékeny növény. Fásodó törzset nevel, amely el is
ágazhat, magassága elérhe a 1,5 métert is. A hajtások csúcsán találunk csak
leveleket, az alsóbb részeken felkopaszodik. Levelei hosszúkásak, a szélük
enyhén fogazo . A levélroze ák átmérője 5-20 cm. Virágaik sárga színűek,
virágzatba tömörülnek.
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Hogyan gondozd a kövirózsacserjédet?
A kövirózsacserje fényigényes növény, nyáron a szabadban neveld, tűző
napon. Télen hűvös, de világos helyen. Ha nincs télikerted az ablakban is
könnyen á elel, de előfordulhat, hogy lehullajtja a leveleit. Nagy melegben
akár naponta is megöntözheted, de bírja hosszabb száraz időszakokat is.
A téli időszakban a gyapjastetvek előszerete el megtámadják, ha túl meleg
és száraz körülmények közö van a kövirózsacserjéd. Hajtásdugványokkal
könnyen szaporíthatod. Ha a növényed túl nagyra nő , a törzsét a kívánt
magasságban vágd el, a tetejét ültesd el földbe, rövid idő ala meggyökeresedik ez a fejdugvány. A szárcsonk pedig, egy vagy több oldalrügyből hamarosan
ki fog hajtani.

Az Aeonium arboreum fajtái
Az ’Albovariegatum’ levelei fehér, zöld csíkosak. Az ’Atropurpureum’ levelei
sötétbarnák, fényszegény helyen visszazöldülnek. A ’Schwartzkopf’ fajta levelei tűző napon szinte fekete színűek.
További Aeonium fajok
Aeonium canariense, Aeonium haworthii, Aeonium nobile, Aeonium
tabuliforme, Aeonium viscatum

A. ’Albovariegatum’

A. tabuliforme

A. viscatum
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Aspidistra elatior

a klasszikus kukoricalevél

Latin: Aspidistra ela or
Magyar: kukoricalevél
Angol: Cast-Iron Plant
Familia: Asparagaceae
Syn.: -

A kukoricalevél megnevezéssel az egyik Dracaena fajta (Dracaena fragrans
’Massangeana’) esetében is találkozhatsz, de klasszikusan az Aspidistra
ela or-ra használják ezt a magyar elnevezést. Az Aspidistra-k hazája Ázsia,
i az erdők aljnövényzetében élnek. Indiában, Indokínában, Kínában és
Japánban van az elterjedési területük. Nagyméretű, hosszúkás leveleik, sötétzöldek, levélnyelük hosszú, merev. A levelek szépen ívelt formát adnak a
növénynek. Apró, bordós virágaik vannak, de nem ez a fő díszítőértéke.
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Hogyan gondozd a kukoricaleveledet?
A kukoricalevél tartása igen egyszerű, napos, félárnyékos és árnyékosabb helyen is megél, de a túl erős napon levelei megéghetnek. Hetente egyszer
öntözd meg őket, de azt is elviselik ha egy-egy öntözés véletlenül kimarad.
Ügyelj rá, hogy a tálkájában ne álljon állandóan a víz, inkább szárítsd ki a talaj
két öntözés közö . A hideg, nedves időd nem kedveli. Gyökerei elég fejle ek,
nagyobb edényekben érzi jól magát. Az átültetést nem nagyon szere , de ha
már kinő ék a cserepet nyugodtan átültetheted, friss, tápanyag dús virágföldbe. Minden második öntözéskor tápoldatozhatod zöld növényekhez vagy
szobanövényekhez való tápolda al. Szaporítani tőosztással tudod az idősebb töveket, ha valakinek megtetszik vagy saját magadnak szeretnél több tő
kukoricalevelet.

Apró fehér pe yes és sárga csíkos levelű fajtái is vannak a termesztésben,
de ezeket ritkábban találni meg a kertésze árudákban, mint a hagyományos
zöld levelű fajtát. Manapság újra felfedezték ezt a növényt, divatossá vált, ez
az árában is megmutatkozik, nem tartozik az olcsóbb növények közé.
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Crassula ovata
a hájas szukkulens

Latin: Crassula ovata
Magyar: fás pozsga, fás hájvirág
Angol: Friendship Tree, Money Plant
Familia: Crassulaceae
Syn.: Crassula argentea

A Crassulaceae család névadó és elég népes nemzetsége, A Crassula-k legtöbbje Dél-Afrikából származik. A Crassulaceae család magyar elnevezése
varjúhájfélék, a Crassula ovata-t tévesen majomkenyérfának is nevezik.
A valódi majomkenyérfa az Adansonia digitata faj, Afrikában. Az angol
Money Plant elnevezést a Pachira aqua ca-ra is szokták használni. A fás
pozsga egy fatermetű pozsgás növény. Hazájában magassága elérhe a
2,5 métert is, nálunk azonban csak 100-120 cm-esre nő meg. Szára fásodó,
levelei húsosak, fényesek. Virágai apró csillagok, fehérek vagy halvány rózsaszínűek, csak az idősebb egyedek virágoznak.
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Hogyan gondozd a fás pozsgádat?
A fás pozsga nevelése nagyon egyszerű. Tipikusan, télen a lépcsőházban tartható faj, nyáron pedig kiteheted a teraszra vagy a kertbe. A legfontosabb
körülmény, amit biztosítanod kell számára, a sok fény, a tűző napot is elviseli. Nyáron gyakrabban öntözheted, akár hetente kétszer, háromszor is, ha
napos, meleg az idő. Télen elegendő havonta megöntöznöd az idősebb
növényeket. A kisebb cserepekben lévő egyedeket télen is legalább kéthetente öntözd meg. A levelekről könnyen megállapíthatod a növény aktuális
vízigényét, ha már puhák és ráncosak feltétlenül adj nekik vizet. A pozsgafa jól
tűri a metszést, ezért bonsait is nevelhetsz belőle. Ha télen fényszegényebb
helyen tarto ad őket, akkor tavasszal vissza kell vágnod a gyenge, megnyurgult hajtásokat. A túl nagyra nő egyedeket is visszavághatod. A levágot hajtások könnyen meggyökeresednek.

Több változata és kertésze fajtája van, ezek a leveleik formájában és színében különböznek egymástól, a habitusuk nagyjából egyforma. Crassula
ovata var. cristata, Crassula ovata var. mostruosa (syn. ’Gollum’), Crassula
ovata cv. tricolor, ’Hobbit’, ’Horn Tree’, ’Minor’, ’Sunset’. Hasonló faj
a Crassula arborescens, magyar nevén fatermetű pozsga, angol nevén Silver
Dollar Plant. Levelei ezüstös színűek, habitusa a Crassula ovata-hoz hasonló.
Gyakran Crassula fajnak vélik a Portulacaria afra-t is.

Crassula virág

Portulacaria afra

Portulacaria afra
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Dracaena fragrans ’Compacta’
a haragoszöld illatos sárkányfa

Latin: Dracaena fragrans ’Compacta’
Magyar: illatos sárkányfa
Angol: Dragon Tree
Familia: Asparagaceae
Syn.: -

A Dracaena nemzetségből jelenleg 40 faj ismert. Magyarul sárkányfáknak,
angolul Dragon Tree-nek nevezik őket. Az illatos sárkányfának sok kertésze
fajtája van, amelyek a levelek alakjában, színében és méretében különböznek
egymástól, egyik fajtája a ’Compacta’. Az alapfaj Kelet- és Nyugat-Afrika erdeiben él. Hazájában 6 m magas törzset nevel. Virágai aprók, sárgásak, illatosak,
bugavirágzatba tömörülnek. Az illatos sárkányfákat úgy árusítják, hogy különböző magasságú egyedeket ültetnek össze vagy csak egy idősebb, elágazó
törzsű növény van egy cserépben. A ’Compacta’ fajta levelei rövidek, felfelé
állnak, sötétzöld színűek. Leveleit a törzs csúcsán hozza, a régebbi levelek
elöregednek és lehullnak. Törzse szép rajzolatú, a levelek helye jól látszik
rajta, átmérője 2-5 cm. Szobában nevelve ritkán virágzik.
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Hogyan gondozd a sárkányfádat?
A Dracaena fajok a sötétebb szobák, félárnyékos helyek ideális növénye.
A színes levelű fajok kevésbé, a zöld levelű fajok jobban bírják a kevesebb
fényt. Közepes vízigényűek, 7-10 naponta szükséges megöntöznöd a sárkányfáidat, ügyelj rá, hogy a két öntözés közö kiszáradjon a talaja, és nem álljon
a kaspójában huzamosabb ideig a víz. Alapvetően szobanövények, de nyáron
kiteheted őket a szabadba, májustól-szeptemberig. Egész évben tápoldatozhatod, kéthetente zöld növényekhez való tápolda al. Átültetned akkor, kell
őket, ha már kinő ék a cserepet, ez úgy vehető észre, hogy a cserép alján
a gyökerek kitüremkednek. Ha a sárkányfád nagyon magasra nő , bárhol
ke évághatod a törzsét, ki fog hajtani, a fejdugvány pedig földbe ültetve
meggyökeresedik.

A sárkányfáknak alapvetően két nagyobb csoportjuk van, az esőerdők aljnövényzetében élő, kisebb cserjeméretű fajok és a szárazabb területek nagyobb
termetű, merevebb levelű fajai. Szobanövényként inkább az előbbi csoport
fajait és kertésze fajtáit tartjuk.
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Echinocactus grussonii
az anyósok ülése

Latin: Echinocactus grussonii
Magyar: óriás sünkaktusz
Angol: Golden Barrell Cactus
Familia: Cactaceae
Syn.: -

Az óriás sünkaktusz vagy népszerűbb nevén az anyósülés egy gömbformájú
kaktusz. A sünkaktusz Mexikóban alkot kisebb-nagyobb látványos csoportokat, de szép, idősebb példányokat általában minden botanikus kertben, és
kaktusz gyűjteményben láthatsz. 1891-ben írták le először ezt a fajt, azóta
minden jelentősebb kertbe ülte ek belőle. Testét jellegzetes kemény, sárga
tüskék borítják. Gömb formáját idősebb korában is megtartja. Virágaik a kaktusz méretéhez viszonyítva kicsik, mindössze 6 cm hosszúak, sárga színűek.
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Hogyan gondozd a sünkaktuszodat?
A sünkaktusz fényigényes és szárazságtűrő. Tavasztól őszig ha teheted tartsd
a szabadban, ha nincs kerted vagy balkonod, akkor mindenképpen az ablak
közelében neveld. Télen a legjobb neki egy 5-10°C-os világos helyiség, de
a szobában is átvészeli a téli időszakot. Télen nem kíván vizet, tavasztól is
elegendő kéthetente, alulról megöntözni. Ügyelj rá, hogy a táljában soha ne
álljon meg a víz. Laposabb formájú cserépbe ültesd, amelynek átmérője épp
csak akkora, mint maga a kaktusz. Átültetéshez laza, vízáteresztő kaktuszföldet
válassz, mert a sünkaktusz nagyon érzékeny a pangó vízre és az állandóan
nedves környezetre.

Az anyósülés, a legismertebb Echinocactus faj, sőt a legismertebb kaktuszok
közö szerepel. Tudományos elnevezése a görög echinos szóból származik,
amelynek jelentése: tüske. A kertészetekben az 5 cm-es átmérőjű példányoktól kezdve, szinte minden méretben vásárolhatsz ebből a kaktuszfajból, egészen az idősebb, már csoportos egyedekig.

E. grussonii

E. ingens

E. horizonthalonius
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Euphorbia horrida

a bizarr megjelenésű kutyatej

Latin: Euphorbia horrida
Magyar: Angol: African Milk Barrell
Familia: Euphorbiaceae
Syn.: -

Az Euphorbia fajok egy része a pozsgás növények közé tartozik, Afrika vidékeit
népesí k be. Az Euphorbia horrida Dél-Afrikában él. Fiatal korában gömb formájú, később oszlopos, akár 1,5 m magasra is megnőhet. Csak a talaj felszínéhez közel ágazik el, így úgy tűnhet, hogy kisebb csoportokat alkot. A hajtások
színe szürkészöld vagy barnás, bordázo és viaszréteg vonja be, ami sajátos
sávos mintázatot hoz létre. A bordákon 1-3 cm hosszú, merev tövisek vannak,
a tövisek szürkék vagy barnák. Virágai aprók, zöld színűek, nyáron virágzik.
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Hogyan gondozd az Euphorbia horrida-dat?
Ez a kutyatejféle könnyen tartható, kezdő pozsgás gyűjtőknek is ajánlo faj.
Aránylag nagy helyet igényel, kis gyűjteményekben nehezen fér el. Fényigényes faj, tűző napon is tarthatod, de félárnyékban is jól érzi magát. Szép színe
és viaszos mintázata napos helyen nevelve mutatkozik meg leginkább. A hőmérsékletváltozásra nem érzékeny, esetenként még a rövid ideig tartó 0°C-ot
is elviseli, a szakirodalom szerint -4°C-ig télálló, száraz körülmények közö .
A hideg, nedves időben gyökerei elrothadnak. Ügyelj rá, hogy a két öntözés
közö kiszáradjon a földje. Tápoldatoznod nem szükséges, de a fiatalabb
növényeket 2-3 évente érdemes átültetned.

Egyik fajtája az Euphorbia horrida ’Mostruosa’. Ha szereted a pozsgás növényeket, érdemes az Euphorbia fajokat gyűjtened. Rendkívül sok, változatos
formájú szukkulens kutyatej kapható.

E. horrida ’Mostruosa’.

E. grandicornis

E. ingens
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Gasteria fajok
a daráslevél

Latin: Gasteria sp.
Magyar: daráslevél
Angol: Cow-tongue Cactus
Familia: Xanthorrhoeaceae
Syn.: -

A daráslevelek vagy gasztériák az Aloe és a Haworthia fajok közeli rokonai,
hozzájuk hasonlóan pozsgás növények. Dél-Afrikában élnek. Angol elnevezéseik a levelek alakjára utalnak, a tongue jelentése: nyelv. Tudományos elnevezése a la n gaster (has) szóból származik és virágok jellegzetes kidomborodó
(hasas) alakjára utal. Magyar elnevezése, a daráslevél, a leveleken látható
fehér, daraszerű mintázatból adódik. A daráslevelek kistermetű növények.
Leveleik hosszúkásak, kihegyesedők vagy lekerekíte ek. Idős korukra rövid
törzset is fejleszthetnek. A levelek egy síkba rendeződnek, erről könnyen
felismerheted a Gasteria fajokat, szintén az idősebb egyedeknél előfordulhat, hogy megszűnik ez a forma, és szabályos tőlevélrózsa alakul ki. Virágaik
aprók, laza fürtvirágzatot alkotnak. A virágok színe piros, ritkábban fehér.
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Hogyan gondozd a darásleveledet?
A többi pozsgás növénnyel ellentétben nem kedveli annyira a tűző napot,
inkább félárnyékosabb helyen neveld. Az erős fény hatására levelei megbarnulnak. Tavasztól őszig tarthatod a szabadban, da ha az éjszakai hőmérséklet
10-12°C alá csökken már be kell vinni. A daráslevelek nem kedvelik a hűvös,
nedves őszi időjárást. Tápoldatozni nem szükséges. Aránylag gyorsan nő és
sok sarjat nevel, évente átültetheted kaktuszföldbe vagy általános virágföld,
de ehhez aprókavicsot vagy homokot érdemes keverned. Átültetéskor a
töveket szétválaszthatod, könnyen szaporítható a sarjak leválasztásával.
Télen ritkán öntözd, elegendő ha ezt havonta egyszer megteszed az idősebb,
jól begyökeresede növények esetén. A fiatalokat kéthetente megöntözheted. A szoba sötétebb részein is átvészeli a téli időszakot, nem fontos az
ablakban teleltetni.

A sok Gasteria fajból, szép pozsgás gyűjteményt hozhatsz létre. Jól mutatnak
Aloe, Haworthia, Sedum, Echeveria és kisebb termetű Crassula fajok társaságában. Némelyik Haworthia fajjal könnyen összetéveszthetőek.

Haworthia fasciata
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Hatiora fajok

a kecses korallkaktusz

Latin: Ha ora sp.
Magyar: korallkaktusz
Angol: Familia: Cactaceae
Syn.: -

A Ha ora nemzetség a lombkaktuszok csoportjába tartozó, epifita életmódú növényeket foglal magába. Brazília déli részén élnek. Hajtásai zöld
korallhoz hasonlítanak, lapíto (Ha ora gaertneri) vagy hengeres (Ha ora
salicornioides) tagokból állnak. A hajtásvégeken fejlődnek ki a virágok, a
Ha ora salicornioides virágai sárgák és szinte az összes hajtáson egyszerre
nyílnak. A virágzó Ha ora nagyon szép látvány. Hajtásai gazdagon elágaznak,
fiatalon felálló, majd később lehajló ágai vannak, ezért ámpolnában is nevelhető. A Ha ora gaertneri virágai fehérek, rózsaszínűek, barack színűek vagy
pirosak. A Ha ora salicornioides f. bambusoides szártagjai hosszabbak és a
növény habitusa kecsesebb, lazább. Virágai narancssárgák. Termésük bogyó.
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Hogyan gondozd a korallkaktuszodat?
Napfényes vagy félárnyékos helyen neveld, nyáron a szabadba is kiteheted,
lombos fák árnyékába. Télen a melegebb szobákban is jól érzi magát, ekkor
hozza apró, sárga virágai. Tavasztól őszig rendszeresen öntözd, és tápoldatozd, de elviseli a több napos száraz időszakot is. Meghálálja ha minden második öntözéskor inkább beáztatod egy vödör vízbe, vagy akár le is zuhanyozhatod. Kedveli a nyári esőket. Télen, ha hűvös helyen telelteted, elegendő
havonta egyszer megöntöznöd. Átültetni csak 2-3 évente kell, tőzeges, laza
talajba, inkább a savas pH-jú talajt kedveli. Szaporítani nagyon egyszerű,
a dugványok hamar meggyökeresednek.

A korallkaktuszok, a vesszőkaktuszok (Rhipsalis) és a karácsonyi kaktusz
(Schlumbergera truncata) közeli rokonai.

H. gaertneri

H. gaertneri

H. salicornioides
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Monstera deliciosa

a nosztalgikus könnyezőpálma

Latin: Monsrera deliciosa
Magyar: könnyezőpálma, monsztéra
Angol: Swiss-cheese Plant
Familia: Araceae
Syn.: Monstera pertusum

A Monstera fajok Amerika trópusain honos, örökzöld liánok. A nemzetség 60
fajt foglal magába. Tudományos elnevezése a la n Monstruosus szóból ered,
amelynek jelentése természetellenes, különös, ez leveleinek formájára utal.
Ezek a robosztus levelű növények, hazájukban a fákra felkúszva élnek, akár
25 m magasságig is felkapaszkodhatnak, hosszú léggyökereik segítségével.
Hatalmas, olykor 60-90 cm átmérőjű leveleiket mindig a fény felé fordítják.
A fiatal leveleken még nincsenek hasítékok, a levéllemezük ép, szív alakú.
Minél idősebb a monsztérád, annál szebb, hasogato abb levelei fejlődnek.
A léggyökereit ha túl sok van belőlük vagy túl hosszúra nő ek és ez a látvány
zavar téged, levághatod. A könnyezőpálmának fehéres színű torzsavirágzata van.
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Hogyan gondozd a monsztérádat?
Fényigényes, de a tűző napot nem bírja. Nyáron a kertben érzi magát a legjobban, a fák ala árnyékosabb részeken. Vízigényes növény, akkor fejlődik
szépen, ha rendszeresen öntözöd, de kibírja ha azt is ha 8-10 napig nem kap
inni. Tápanyagigényes, ha évente átülteted és kéthetente tápoldatozod, jól
fogja magát érezni. Ha az alsó leveleit lehullajtja és felkopaszodik, visszavághatod. A levágo rész vízben vagy földben 2 hónap ala biztosan meggyökeresedik, a cserépben maradt rész pedig hamar kihajt. Fel is darabolhatod
a dugványozásra szánt hajtást, egy dugványon legalább egy levelet hagyj, és
ezt a leveles szárdarabot vízszintesen elfektetve ültesd el.

Magyarul néha tévesen filodendronnak is nevezik, ez abból ered, hogy
régebben Philodendron pertusum volt az egyik elnevezése A pálmáknak nem
rokona, a könnyezőpálma nevet azért kapta, mert léggyökerein keresztül néha vízcseppeket bocsájt ki. A fehér-tarka levelű fajtája A Monstera
deliciosa ’Variegata’ nevet viseli. A monsztéra termése ehető, de elég lassan,
két év ala érik be. Íze az ananász és a sárgadinnye keverékére emlékeztet,
25-30 cm-es, hosszúkás alakú, átmérője 3-5 cm.

a monsztéra termése

M. deliciosa ’Variegata’

M. obliqua
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Aeschynanthus lobbianus
Ananas fajok
Basella alba
Begonia elatior
Citrus fajok
Coffea arabica
Crassula ovata
Dischidia nummularia
Euphorbia milli
Felicia amelloides
Fittonia verschaffeltii
Gymnocalycium mihanovichii
Kalanchoe blossfeldiana
Lantana camara
Laurus nobilis
Lavandula fajok
Ludisia discolor
Melissa officinalis
Nerium oleander
Nertera granadensis
Olea europae
Oncidium fajok
Peperomia fajok
Primula acaulis
Rosa fajok
Rosmarinus officinalis
Sagina procumbens
Senecio cruentus
Senecio herreianus, Senecio rowleyanus
Sinningia x hybrida
Stephanotis floribunda
Streptocarpus hybridus
Tulbaghia violacea
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Sok barátom van
Ha a barátaid a te lakásodban szeretnek legjobban összefutni, mert hangulatos, vidám és o honos légkört teremtesz. Akkor az alábbi növények is
segíthetnek neked a vidám, jó hangulat kialakításában. Mindig találsz köztük
az alkalomhoz illő dekorációt az ünnepi asztalra. Néhányukat használhatod
fűszerként a vacsorához és a barátaidat is megajándékozhatod belőlük. Könynyen szaporítható növények, hogy mindenkinek jusson egy kis meglepetés,
amikor vendégségbe jönnek hozzád.
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Fittonia verschaffeltii
a behálózott levelű növény

Latin: Fi onia verschaﬀel i
Magyar: hálóslevél
Angol: Nerve Plant, Mosaic Plant
Familia: Acanthaceae
Syn.: -

A Fi ona fajok Dél-Amerika trópusi esőerdeiben élnek. Leveleik mintázata
jellegzetes, mert a levél erek hálózata kirajzolódik, a zöld levéllemezen. Kúszó
növekedésű növények, a nemzetségnek 15 faja van, ebből két fajt vontak be
a kertésze termesztésbe. A hálóslevél szára nem fásodik el, vékony hajtásai
szőrösek. Kisméretű növény, magassága csupán 10-15 cm, szobai körülmények közö , hajtásainak hossza 20-25 cm. Virágaik kicsik, krém színűek, a zöld
fellevek közül bújnak elő.
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Hogyan gondozd a hálósleveledet?
Világos vagy félárnyékos helyen érzi jól magát, sötétebb helyeken hajtásai
gyengén fejlődnek, megnyúlnak. Vízigényes, rendszeresen öntözd, de ha több
napon át elfelejted és teljesen kiszárad a földje, a meglankadt növény, egy
alapos áztató öntözés után könnyen regenerálódik. Melegigényes faj, egész
évben szere ha legalább 15-20°C-os a környezete, ezért szobahőmérsékletű vízzel öntözd. Floráriumokba ideális növény, kisebb termetű páfrányokkal,
színes levelű Hypoestes fajokkal jól érzi magát. Kúszó növekedése mia ámpolnában is nevelheted, vagy aljnövényzetként is tarthatod nagyobb termetű
növények cserepében.

A másik termesztésbe vont faj a Fi onia albivenis, levélerezete fehér vagy
pink színű. A hálóslevél könnyen összetéveszthető a Hypoestes fajokkal.
A Hypoestes-ek levelei puhábbak, a levéllemez fehér-zöld vagy rózsaszínzöldfoltos, nem az erek alkotnak szépen kirajzolódó hálózatot.

Hypoestes sp.
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Laurus nobilis

a kecses korallkaktusz

Latin: Laurus nobilis
Magyar: nemes babér
Angol: Bay Laurel, Bay Tree
Familia: Lauraceae
Syn.: -

A nemes babér vagy valódi babér örökzöld fa vagy cserje. Hazájában a babérerdőket alkotó fafaj. A Laurus nemzetségben a fajok száma nem ismert, nem
sztázo pontosan, hogy hány faj is tartozik ide. A babért már az ókorban is
termeszte ék, leveles hajtásaiból készült a babérkoszorú. Fűszer- és gyógynövény, száríto leveleit használják fűszerként, az egész növény aromás illatú. Levelei merevek, tojásdadok, sötétzöld színűek, a levél fonákja szürkészöld. Virágai aprók, krém fehérek, április-májusban virágzik. Termése fekete
bogyó, a termésből kivont olajból gyógyszert készítenek.
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Hogyan gondozd a babérfádat?
Fényigényes faj, tavasztól őszig a kertben vagy a teraszon kell tartani. Nevelheted nagyobb edényben, vagy k is ültetheted. Elviseli a 0°C körüli hőmérsékletet is, de a tartós fagyokat nem, ezért októberben már be kell vinned, a téli
pihenőhelyére. A szobában is jól á elel, világos helyen, az ablak közelében.
Ügyelj rá, hogy a talaja soha ne száradjon ki, de mérsékelten öntözd, mert
a pangó vizet sem szere . Nyáron naponta megöntözheted, télen hetente kéthetente, ez a hőmérsékle ől is függ. A babérfa metszhető, tetszőleges formájú bokrot vagy kisebb, törzses fát nevelhetsz belőle. Ha nem
vágod vissza a hajtásait, akkor március-májusban hozza sárga, kisméretű virágait. Tavasszal, a teleltetés után vágd vissza babérodat, a levágo hajtásokat
eldugványozhatod, ha szépek és erősek. Fűszernek egész évben szüretelheted a leveleit. Télen megtámadhatják a pajzstetvek és a gyapjastetvek, he túl
meleg helyen telelteted.

Ahogy nálunk a babért, úgy az angol nyelvterületeken a Bay és a Laurel szavakat több más növénycsalád fajaira is használják megnevezésként. Ennek oka,
hogy leveleik alakja vagy aromája a valódi babéréhoz hasonló. Babérmeggynek nevezik a Laurocerassus-t, dérbabérnak a Skimmia-t, babérboroszlánnak
a Daphnae laureola-t, hegyibabérnak a Kalmia fajokat, babérhangának
a Pieris-t, és van babérfűz, a Salix pentandra.
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Nertera granadensis
a korallbogyó

Latin: Nertera granadensis
Magyar: korallbogyó
Angol: Coral Bead Plant
Familia: Rubiaceae
Syn.: Nertera depressa

A Nertera nemzetség 15 fajt foglal magába. Magyar elnevezése bogyó alakú terméseinek színére utal. A déli féltekén honos növények. A Nertera
granadensis Új-Zéland és Ausztrália hegyvidéki területein él. Kistermetű
növény, párnás növekedésű. A jelentéktelennek tűnő, apró virágokból fejlődnek a bogyó alakú, csonthéjas termések, amelyek szinte az egész növény
beborítják. A termések fehérek, sárgák vagy narancssárga színűek, sokáig
díszítenek. Levelei puhák, kerek formájúak, élénk zöld színűek.
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Hogyan gondozd a korallbogyódat?
Általában egynyári növényként tartják a korallbogyót, ha bogyói letermettek, nem érdemes megtartanod a növényt, olvashatod a szakirodalomban.
Hagyományos növénybarátoknak nem is, de szenvedélyes, növénymániásoknak igen. Á eleltetheted hűvös, világos helyen, a következő tavasszal újra
virágba borul, majd megérleli bogyóit. Vízigényes növény, tavasztól őszig
rendszeresen öntözd, alulról. Novembertől kissé mérsékelheted az öntözést.
Tartsd világos helyen, de puha lombját óvd a tűző naptól. Bogyói mérgezőek,
túl kíváncsi gyerekektől tartsd távol. Tavasszal magvetéssel vagy tőosztással
a szaporításával is megpróbálkozhatsz.

A kertészetekben már vegyes ültetéssel is termesz k. Egy cserépben mindhárom színből nevelnek egyedeket, szép mixeket hoznak így létre. Pár éves
design, hogy a zöld levelekre apró, színes hungarocell golyókat ragasztanak,
imitálva a Nertera bogyóit. Bogyók nélkül a Nertera, a Soleirola soleirolii-ra
hasonlít, azzal könnyen összetéveszthető.

Soleirola soleirolii
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Oncidium fajok

a táncoló sárga lepkék

Latin: Oncidium sp.
Magyar: lepkekosbor
Angol: Familia: Orchidaceae
Syn.: -

Az Oncidium-ok az orchideafélékhez tartoznak, először 1800-ban írták
le, ez volt az Oncidium al ssimum faj, azóta már 800 faj ismert a lepkekosborok nemzetségéből. A kertészetekben kapható egyedek hibrid fajok. Vadon
Mexikóban, Brazíliában, a Karibi térségben, Floridában találkozhatunk velük.
A lepkekosborok legtöbbje epifita, de néhány fajuk szikla- vagy talajlakó,
kúszó növekedésűek. Bulbái vannak, amelyek tápanyagraktárként szolgálnak, nem vízraktárként, ezért azok ráncossága nem a kiszáradás jele. Az idősebb bulbáknál ez természetes jelenség. Virágaik sárgák, aprók, a virágszár
elágazódik.
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Hogyan gondozd a lepkekosborodat?
A lepkekosborok világos vagy félárnyékos helyen fejlődnek szépen, mint minden orchidea kevésbé kedvelik a tűző napot. A növekedési időszakban rendszeres öntözést kívánnak, hetente egyszer felülről öntözd meg őket, vagy
áztasd be a cserepeket vízbe. A virágszárak megjelenésekor tápoldatozhatod,
orchideatáppal, de havonta egyszer elegendő ezt megtenned. A virágzás
után, a pihenési időszakban, kevesebbet öntözd a lepkekosbor töveket, két
öntözés közö hagyd kiszáradni a közeget, mert gyökere nem bírja a pangó
vizet. A következő virágképzéshez is szükséges a pár hetes, szárazabb időszak. Az idősebb töveket ültesd át orchideaföldbe, egy-két bulba kerüljön egy
cserépbe. Tavasszal tőosztással szaporíthatod és megajándékozhatod vele
a barátaidat.

Az Oncidium-okkal könnyen összetévesztheted a Cambria-kat. Virágzó állapotban elkülöníthető a két fajt, de bulbáik és leveleik hasonlítanak.

Cambria sp.
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Rosmarinus officinalis
a friss gondolatok növénye

Latin: Rosmarinus oﬃcinalis
Magyar: rozmaring
Angol: Rosemary
Familia: Lamiaceae
Syn.: -

A rozmaring igen régóta termeszte növényünk. Örökzöld cserje, a levendula közeli rokona, sokan még össze is tévesz k ezt a két növényt. Vadon
a Mediterráneumban csodálhatjuk meg 1,5 méteresre nő bokrait. Levelei
keskenyek, zöld színűek. Az egész növény erősen illatos, gyógy- és fűszernövényként friss és száríto hajtásait fogyaszthatjuk. Elfogyasztva segí az
emésztést, illóolaja a meghi séget, átszellemülést erősí . Virágai szép kék
vagy fehér színűek.
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Hogyan gondozd a rozmaringodat?
A rozmaring fényigényes növény, tűző napra is ültetheted. A fiatalabb növényeket a nyári nagy melegben rendszeresen kell öntöznöd. Ha cserépben
neveled, hamar kiszárad a földje. Világos konyhaablakban is tarthatod, hogy
mindig kéznél legyen a sütéshez-főzéshez egy csokor friss rozmaring. Íz- és
illatanyagai azonban akkor fejlődnek ki a leginkább, ha kiültedet napos helyre a kertbe vagy a balkonra. Egész nyáron át szüretelhető. A Hollandiából
és Olaszországból érkező Rosmarinus oﬃcinalis fajták fagyérzékenyek, télálló rozmaringot úgy tudsz szerezni, hogy kérsz abból a kertből, ahol van egy
idősebb, szép, nagy rozmaringbokor, mert dugványozással könnyen szaporítható. Kiültetheted a fent említe példányokat is, ha enyhe a tél át fognak
telelni, és fokozatosan hozzá is szokhatnak az egyre hidegebb telekhez, érdemes kísérletezned. Télálló faj a csüngő rozmaring, ez a Rosmarinus oﬃcinalis
’Prostratus’ fajta, amely kúszó növekedésű.

További rozmaring fajok:
A Rosmarinus eriocalyx Északnyugat-Afrikában és Spanyolországban él,
kisebb levelei vannak, mint a Rosmarinus oﬃcinalis-nak. A Rosmarinus
tomentosus-t 1941-ben írták le először a Rosmarinus palaui-t pedig csak
nemrégen, 2002-ben ismerték meg.

R. oﬃcinalis ’Prostrarus’
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Sagina subulata
az üde pázsitutánzó

Latin: Sagina subulata
Magyar: zöldhúr
Angol: Heath Pearlwort, Irish Moss
Familia: Caryophyllaceae
Syn.: Sagina pilifera

A Sagina nemzetségben 20-30 faj van. Az északi félteke növényei, a mérsékelt égövben és Afrika trópusi magashegységeiben fordulnak elő. A zöldhúr
levelei aprók, a növény párnás növekedésű, apró fűcsomókra hasonlítanak, később nagyobb mohapárnára. Apró fehér virágai tömegesen nyílnak,
nagyon szép látványt nyújtanak. Hajtásai heverők, könnyen legyökeresednek.
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Hogyan gondozd a zöldhúrodat?
A heverő zöldhúr, azért szerepel a szobanövények közö , mert tavasszal,
kisméretű cserepes példányai húsvé dekorációként megjelennek a virágüzletek polcain. Az ekkor megvásárolt kis, zöld fűcsomókat pár hét múlva ültesd ki a virágládádba vagy a sziklakerted árnyékosabb, nedvesebb helyére.
Vízigényes növény, rendszeres öntözést igényel, hetente egyszer, melegebb
időben kétszer is megöntözheted. Amíg cserépben tartod, alulról öntözd.
Tápoldatozni nem szükséges. Az idősebb töveket, tőosztással szaporíthatod,
kedves ajándék egy cserép saját nevelésű zöldhúr. Az elvirágzo virágszárakat levághatod a növényről.

Kertésze fajta a Sagina subulata ’Aurea’. Lombja aranysárga színű, virágai
az alapfajéhoz hasonlóan fehérek. A Sagina procumbens hazánkban is honos
évelő növény, magyar elnevezése: heverő zöldhúr.

Sagina procumbens

S. subulata ’Aurea’
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Senecio cruentus
a tarka-barka fészkek

Latin: Senecio cruentus
Magyar: cinerária
Angol: Cineraria
Familia: Asteraceae
Syn.: Cineraria cruenta

A Senecio nemzetségben igen nagy a növények alaki változatossága, lehetnek
lágyszárú évelők, egynyáriak, kisebb cserjék vagy pozsgások. A nemzetség
magyar elnevezése: aggófüvek. A Senecio cruentus-t nálunk kétnyáriként nevelik, és kora tavasztól cserepes virágzó növényként árusítják. A cineráriának
sok kertésze fajtája van, ezek a virágok színében térnek el egymástól. Nagyszámú, tömegesen nyíló, színes fészekvirágzataikkal díszítenek.
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Hogyan gondozd a cineráriádat?
Kora tavasszal amikor megvásárolod még ne ültesd ki a szabadba, mert
a virágai érzékenyek a még esetleges éjszakai fagyokra. Április közepétől
a százszorszépekkel, nefelejccsel, árvácskával összeültetheted, egy balkonládába, szép tarka dísz a tavaszi erkélyen. A fészkesvirágzatúak általában
fényigényes növények, a cineráriát tartsd világos helyen, az ablak közelében. Vízigényes növény, puha levelei, nagy párologtató felületet adnak. Ha
egy kicsit meglankad a cineráriád, még egy alapos öntözéssel felélesztheted.
A cinerária 5-8 héten át virágzik, elvirágzás után általában ne szokták megtartani ezt a növényt, helyüket a balkonon felváltják majd, a klasszikus, egész
nyáron át virágzó balkonnövények.

Több régebbi elnevezése is van: Senecio x hybridus, Cineraria cruenta,
Cineraria x hybrida, Pericallis cruenta. További Senecio fajok: Senecio
archeri ’Himalaya’, Senecio bicolor, Senecio haworthii ’Kilimanjaro’,
Senecio herreianus, Senecio macroglussus, Senecio mikanoides, Senecio
rowleyanus.
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Sinningia x hybrida
a színes csuporkák

Latin: Sinningia x hybrida
Magyar: csuporka, gloxínia
Angol: Gloxinia, Florist Gloxinia
Familia: Gesneriaceae
Syn.: Sinningia speciosa

A csuporka gumós, évelő növény. A nemzetségbe 65 faj tartozik. Tudományos elnevezését Wilhelm Sinning-ről kapta, aki kertész volt a bonni egyetem
botanikus kertjében. Az alapfaj hazája Dél- és Közép-Amerika. A virágüzletekben kapható gloxíniák mind hibridek, a Sinningia speciosa-ból és a Sinningia
cardinalis-ból nemesíte ék ki őket. A Sinningia x hybrida elnevezés,
ezeket a hibrideket gyűj össze. Régebbi elnevezésük a Sinningia speciosa és
a Gloxinia speciosa volt. Virágaik nagyméretűek, csupor alakúak, színűk lehet
fehér, lila, piros, rózsaszín vagy bordó. A virágok torka néha pe yes, a szirmok bársonyos tapintásúak. Leveleik és száruk is molyhosan szőrős. A levelek
nagyméretűek, puhák és a növény levéldugványokkal könnyen szaporítható.
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Hogyan gondozd a csuporkádat?
Ha vannak afrikai ibolyáid, könnyen boldogulsz majd a gloxíniákkal is. Gondozásuk az ibolyákéhoz hasonló. Világos, de tűző naptól véde halyen tartsd
őket, nyuga vagy északi fekvésű ablakokban. Rendszeres öntözést kívánnak,
alulról öntözd őket, szobahőmérsékletű vízzel, a hideg vizet a gyökereik nem
szere k. Ha lehet a leveleikhez ne érjen víz, zuhanyozás helye egy puha
ecse el sz thatod meg a portól. Az esőt sem szere , ezért egész éveben
a szobában tartsd vagy tavasztól őszig a fede balkonon. Ha szaporítani szeretnéd, levéldugványai könnyen meggyökeresednek.

Ha megkedvelted a Gesneriaceae család fajait, főként a gloxíniát, akkor gyűjtőktől más Sinningia fajokat is beszerezhetsz, szép piros, csőszerű virága
van a Sinningia leucotricha-nak, és a Sinningia cardinalis-nak. A Sinningia
leucotricha levelei szürkén molyhosak. A nemzetségben, pozsgás, caudex-es
fajok is vannak.
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Streptocarpus x hybridus
Afrika kankalinja

Latin: Streptocarpus x hybridus
Magyar: fokföldikankalin
Angol: Cape Primose
Familia: Gesneriaceae
Syn.: -

A fokföldikankalin hazája Afrika egyes részein és Madagaszkár szigetén van.
A nemzetségben eddig 155 fajt írtak le, emelle sok hibridje és kertésze fajtája ismert. A fokföldikankalin levelei hosszúak tőlevélrózsát alkotnak, bársonyos tapintásúak. A virágszár 20-30 cm magasra emelkedik ki a levelek közül.
Virágai lehetnek fehér, rózsaszín, pink, világos lila, sötét lila és kék színűek.
A virágok torka egyes fajták esetében eltérő színű. Egy-egy virágszáron több
virág nyílik. Terméseik jellegzetes megnyúlt alakúak és érés közben megcsavarodnak.
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Hogyan gondozd a fokföldikankalinodat?
A virágüzletekben már márciustól kaphatóak, de fő virágzási idejük májusszeptember. Világos vagy félárnyékos helyen tartsd a fokföldikankalinodat.
Melegigényesek, egész évben minimum 15°C-os hőmérsékletet igényelnek.
Rendszeresen öntözd őket, szere k az egyenletesen nedves közeget, de soha
ne álljanak pangó vízben. Márciustól-szeptemberig kéthetente tápoldatozd
is a növényeket. A Streptocarpus-ok szere k a más növények társaságát,
legjobb ha rögtön ke őt veszel belőlük, de te magad is szaporíthatod őket.
Szaporításuk levéldugványokkal történik, jellegzetesen a fokföldikankalinokra
jellemző módon. Érdemes vele megpróbálkoznod. Az alábbi képeken láthatod ennek a szaporításnak a módját.

A nemesítések kiinduló faja a Streptocarpus doonii volt, amelyet először az
egylevelű fajokkal kereszteztek. A létrejö új hibrideket árusítják ma a kertészetek Streptocarpus x hybridus néven.
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Tulbaghia violacea
a fokhagyma utánzó

Latin: Tulbaghia violacea
Magyar: fokföldi fokhagyma
Angol: Society Garlic, Pink Agapanthus
Familia: Amaryllidaceae
Syn.: -

A Tulbaghia violacea magyar elnevezése lilás csillagliliom vagy vízihagyma.
Az Amaryllidaceae családba tartozó, hagymás növény, a Tulbaghia nemzetségnek 25 faja ismert, ebből két fajt vontak be a termesztésbe. Hazája Dél-Afrikában van. Gyors növekedésű, csoportosan nő, az 50-60 cm magasra növő levelek fölé emelkedik a virágszár. Leveleik keskenyek, hosszúkásak, hosszan
fehér-zöld csíkosak. Virágaik lilák, csillag alakúak, ernyős virágzatot alkotnak,
nyár elejétől virágoznak késő őszig, olykor még télen is hoznak egy-két virágszárat. Lepkék és méhek porozzák be. Magjai fekete színűek. Kertbe kiültetve
vakond riasztó növénynek számít
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Hogyan gondozd a csillagliliomodat?
Nálunk nem télálló, dézsás növényként érdemes tartanod. Tavasztól őszig a
szabadban neveld, félárnyékos helyen is jól érzi magát. Dézsába vagy nagyobb
cserépbe ültesd. Jól tűri a szárazságot, de a virágzási ideje ala meghálálj a
rendszeres öntözést. Nem húzódik vissza a hagymáiba, az Agapanthus-hoz
(lásd . oldalon) hasonlóan örökzöld növény. Tavasszal magvetéssel szaporíthatod, már a második évben virágozhatnak a fiatal növényeid. Homokkal
kevert virágföldbe ültesd át a töveket, ha már kinő ék a cserepüket. A fokföldi
fokhagyma szere a könnyen felmelegedő, laza, jó vízáteresztésű talajokat.

A Tulbaghia-t nemcsak dísznövényként tarthatod, hanem újabban a konyhában is kedvelt, fűszernövény, a fokhagymához hasonló íz világa és illata van.
Levelei és virágzata fogyasztható. Gyógyhatásai is ismertek, a fokhagymához
hasonlóan an bakteriális és vírusölő hatása van.
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Aphelandra squarrosa
Bambusa vulgaris
Calathea crocata
Celosia argentea ’Venezuela’
Ceropegia wodii ssp. wodii
Citrofortunella mitis
Codiaeum variegatum
Coffea arabica
Crassula ovata
Crossandra infundibuliformis
Cupressus macrocarpa ’Goldcrest’
Cyperus alternifolius
Dendrobium fajok
Dracaena sanderiana ’Lucky Bamboo’
Dudleya brittonii
Euphorbia lactea ’Cristata’
Euphorbia milli
Gasteria fajok
Guzmania fajok
Gymnocalycium mihanovichii
Haworthia fajok
Isolepis cernua
Ixora coccinea
Kalanchoe thyrsiflora
Nertera granadensis
Oncidium fajok
Ornithogalum dubium
Pachypodium lamerei
Plumeria rubra
Rhipsalis fajok
Sansevieria fajok
Selaginella fajok
Tillandsia cyanea ’Anita’
Zygopetalum fajok
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Buli és pörgés az életem
Ha követed a divatot, szereted az élénk, vibráló színeket, de mégis szükséged
van a növények nyújto a nyugalomra a mindennapos rohanásban. Ha minden évszakhoz a megfelelő növényt szeretnéd, unod az állandó és egyforma
dolgokat. Ha pörgősebb vagy, mint a többiek, és a hétvégén inkább bulizol,
mint o hon ülsz, akkor az i felsorolt növényekkel népesítsd be az o honodat.
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Aphelandra squarrosa
a ráncos sárkányfüzér

Latin: Aphelandra squarrosa
Magyar: ráncos sárkányfüzér
Angol: Zebra Plant
Familia: Acanthaceae
Syn.: -

Az Aphelandra trópusi cserje, a nemzetségnek közel 200 faja van. A ráncos
sárkányfüzér Brazíliában honos, nálunk szobanövényként tartható. Hazájában
1-2 m magasra nő meg, örökzöld és a levelei akár 30 cm hosszúak is lehetnek, szobában tartva 50-60 cm-es kisebb bokrot nevelhetsz belőle. Levelei
ráncosak, fényesek és a sötétzöld alapon kirajzolódnak a fehér levél erek.
A hajtások csúcsán alakul ki a virágzat, egy növényen általában 3-4. Virágai és
fellevelei is sárga színűek, fellevelei még sokáig díszítenek, a virágok elnyílása
után is. Levelei is dekora vak, a pihenési időszakában is szép látvány ez a
növény.
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Hogyan gondozd a sárkányfüzéredet?
A legjobb ha egy világos ablakban tartod, főként a virágzási ideje ala , de
a déli fekvésű szobák ablakaiban nyáron megéghetnek a levelei, akkor egy
kicsit távolabb kell tenni az ablaktól. Vízigényes, nagy felületű leveleivel sokat
párologtat. Meghálálja a rendszeres öntözést, ez a hőmérsékle ől függően
he 2-3 alkalom is lehet. A virágzási ideje ala hetente tápoldatozd virágzó vagy kifejeze en trópusi növényeknek való tápolda al. Elvirágzása után
vágd vissza a hajtásait. A téli pihenőidőszak végén január elmúltával ültesd át
laza, tápanya dús földbe. Ha így gondozod a sárkányfüzéredet, minden évben
gyönyörködhetsz szép sárga virágzatában.

Angol elnevezése, a Zebra Plant leveleinek mintázatára utal. Magyarul
a Calathea fajokat nevezzük zebralevélnek. A két nemzetség nincs rokonságban egymással. A Calathea fajok egyik szép, narancssárga virágú fajtájáról
a következő oldalakon olvashatsz.
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Calathea crocata
a virágzó zebralevél

Latin: Calathea crocata
Magyar: sáfrányos zebralevél
Angol: Eternal Flame
Familia: Marantaceae
Syn.: -

A zebralevél fajok legtöbbje levéldísznövény, az alapfajok a trópusi Amerikában élnek, az esőerdők aljnövényzetében. A Calathea nemzetségben 130 faj
van. A Calathea crocata kivétel a zebralevelek közö , mert szép narancsszínű virágzatával is díszit, nemcsak a leveleivel. Magyarul kehelyvirágnak is
hívják. A sáfrányos zebralevél Brazíliában él. A levelek színe olajzöld, fonákja
bordó. A Calathea-k levelei éjszaka felfelé állnak, nappal szépen kiterülnek,
hogy jobban tudják hasznosítani a nap sugarait. Tobozszerű virágzatának
fellevelei narancssárga színűek, hazájában ezek csalogatják a kolibriket, ők
végzik a beporzást, virágai sárgák.
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Hogyan gondozd a zebraleveledet?
Egész évben világos, de tűző naptól véde helyen tartsd. Amíg virágzik
hetente 2-3 alkalommal öntözd meg, hosszan tartó virágzásával meghálálja
ezt a rendszerességet. Ha elfelejted és kicsit meglankadnak a levelei egy alapos öntözés még vissza hozza az életbe. Legjobb ha hetente egyszer áztatva
öntözöd meg, a zuhanyozást is szere , de csak langyos vizet használj. Minden
második öntözéskor adhatsz neki tápoldatot is, amíg tart a virágzása. A zebralevelek szere k más növények társaságát, ha lehet szerezz neki társakat, akár
más Calathea fajok személyében. Ha már túl nagyra nő és a cserepe is kicsinek tűnik, ültesd át friss, tápanyag dús földbe, ekkor szét is választhatod
a töveket, de ez nem feltétlenül szükséges, így szaporíthatod ha több cseréppel szeretnél belőle.

A Calathea crocata-nak több kertésze fajtája ismert, a leggyakrabban a
’Tassmania’ és a ’Candela’ fajtákat árusítják. A Calathea fajok a természet
ritmusát hozzák el az o honodba, színeikkel, formáikkal, és mozgásukkal.
Az alábbi fényképeken a zebralevelek változatos formáit láthatod.
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Codiaeum variegatum
a tarka csodacserje

Latin: Codiaeum variegatum
Magyar: tarka csodacserje, kroton
Angol: Garden Croton
Familia: Euphorbiaceae
Syn.: Croton variegatum

A Codiaeum fajok hazájukban cserjék vagy fák. A nemzetségben 16 leírt faj
van. Indiában, Sri lankán, Indonéziában és Malajziában élnek a nyílt, fényben
gazdagabb erdőkben. A természetben akár 3 m magasra is megnőhet, szára
elfásodik. Szobában tartva 150-180 cm magasra nő, viszont azon kevés levéldísznövények egyike, amelyik kultúrában is virágzik, nemcsak a természetes
élőhelyén. Ha megfelelően gondozod a csodacserjédet, te is megcsodálhatod
az apró, különleges virágait. Fő díszítőértéke azonban a sok érdekes formájú,
színes levele. A levélen a zöld szín melle megjelenhet a sárga, a narancssárga, a piros, a bordó és a lilás árnyalatok.
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Hogyan gondozd a csodacserjédet?
Keress neki a szobában egy világos, de tűző naptól véde helyet. Fényszegényebb helyeken levelei bezöldülnek, elveszí szép színes rajzolatát. Közepes
vízigényű faj, 6-10 naponta öntözd meg, nyáron gyakrabban, télen ritkábban,
ez függ a hőmérsékle ől is. Egész évben tápoldatozhatod, kéthetente trópusi növényekhez való tápolda al. Sajnos érzékeny az atkafertőzésre, főként
a téli időszakban, ha ezt tapasztalod, vágd vissza a növényt, permetezd le
és tartsd párásabb helyen. Az atkák kedvelik a száraz, meleg levegőt. Legjobb védekezés ellenük a rendszeres öntözés, párásítás. A csodacserje kedveli
ha néha lezuhanyozod a leveleit. Ha már túl nagyra nő , visszametszheted,
de vigyázz, mert a tejnedve irritálhatja a bőrödet. Szaporíthatod a levágo
hajtások meggyökereztetésével.

A csodacserje régebben a Croton nemzetségbe tartozo , innen maradt meg
egyik magyar megnevezése, a kroton. Beszédesebb azonban a csodacserje
vagy a tarka csodacserje. A Croton nemzetség fajszáma jóval nagyobb, csaknem 700 faj tartozik ide. A Codiaeum-ok kertésze fajtái a levelek alakjában,
méretében és színeze ségében térnek el egymástól.
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Coffea arabica
a feketekávé

Latin: Coﬀea arabica
Magyar: arab kávé, kávécserje
Angol: Mountain Coﬀee
Familia: Rubiaceae
Syn.: -

A Coﬀea arabica nálunk mint levéldísznövény kerül forgalomba. A kávécserje
hazája E ópia, i a magashegységekben élő, örökzöld cserje. Az első Coﬀea
faj volt, amit termesztésbe vontak, több mint 1000 évvel ezelő Arábiában. A kávécserje levelei fényesek, sötétzöld színűek. A levélszél hullámos.
Szára elfásodó, hazájában 6 méter magasra is megnőhet, de a termeszte
kávécserjéket nyírják, így csak bokorrá fejlődnek. Cserépben, dísznövényként tartva 2 magasra nő meg. Virágai fehérek, csillag alakúak, illatosak, kis
csomókban nyílnak. Termése vörös színű, magja a kávébab.
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Hogyan gondozd a kávécserjédet?
A kávé félárnyékos helyen fejlődik a legjobban, a tűző naptól óvnod kell.
Melegigényes, egész évben 18°C fele hőmérsékleten tartsd. Ha nyáron
a szabadban neveled, már szeptemberben vidd be, melegebb helyre, a
késő őszi hideg éjszakákat már nem kedveli. Rendszeresen öntözd, he 2-3
alkalommal, ez a hőmérsékle ől függ. Kéthetente tápoldatozhatod, trópusi
növényekhez való tápolda al. Télen, ha túl száraz a levegő megtámadhatják
az atkák, ellenük leginkább párásítással, rendszeres öntözéssel védekezhetsz.

A Coﬀea fajok közül a Coﬀea arabica-t, a Coﬀea robusta-t (szinonim neve:
Coﬀea canephora) és kisebb mennyiségben a Coﬀea liberica fajt termeszk. Ma a legnagyobb kávétermelő ország Brazília. Dísznövényként a Coﬀea
arabica ’Nana’ fajt is termesz k, amely egy kisebb növekedésű növény, így
szobai tartásra alkalmasabb. A virágüzletekben a fiatal kávémagoncoktól
kezdve, az idősebb kávécserjékig mindenféle korú és méretű növény kapható. A magoncokat csoportosan ültetve kávéscsészékben is árusítják.

ére termések

szüret

babkávé
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Crossandra infundibuliformis
a narancs virágú gyertyatartóvirág

Latin: Crossandra infundibuliformis
Magyar: gyertyatartóvirág
Angol: Firecracker Flowers
Familia: Acanthaceae
Syn.: -

A gyertyatartóvirág Indiában és Sri Lankán honos félcserje. A Crossandra
nemzetség 52 fajt foglal magába. Indiában Kanakambara néven ismert.
Hazájában ligetes erdőségekben él, 1 méter magasra nő meg. Levelei fényesek, zöld színűek, a levélszél hullámos. Szobanövényként tartva 50-60 cm
magasra nő. Virágai narancsszínűek, a zöld fellevelek közül bújnak ki, egymás
fele nyílnak, virágzatba tömörülnek.
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Hogyan gondozd a gyertyatartóvirágodat?
Világos, meleg helyen tartsd, óvd a tűző naptól és soha ne öntözd hideg
vízzel. Minimum 10°C-os hőmérsékletet igényel. Ha jól érzi magát márciustól októberig folyamatosan virágzik. Már februárban vásárolhatunk virágzó
példányokat. Dugványozással könnyen szaporíthatod, 3-4 dugványt ültess
el egy cserépbe. Tápanyagigényes, minden tavasszal ültesd át, friss, tőzeges
virágföldbe. Metszhető, a bokrosabb növekedés érdekében a hajtáscsúcsokat visszavághatod, az elvirágzo virágszárakat is vágd le. Májustól-szeptemberig
tarthatod a szabadban, félárnyékos, széltől véde helyen.

Virágtalan állapotban összekeverhető a kávécserjével, leveleik hasonlósága
mia . A Crossandra szára, szobai körülmények közö nem fásodik el, míg a
kávécserje szobában tartva is kisebb fává nő. Virágaik lehetnek barack színűek,
pirosak, vagy sárgák is, ezek a fajták azonban ritkábban kaphatóak.

129

Találd meg az igazit_szobanövények.indd 129

2013.05.01. 22:09:17

Cupressus macrocarpa ’Goldcrest’
a szobában tartható ciprus

Latin: Cupressus macrocarpa
Magyar: szobaciprus, ernyős ciprus
Angol: Lemon Cypress
Familia: Cupressaceae
Syn.: -

A ciprusfajok örökzöld nyitvatermők. A Cupressus nemzetségben 25 faj van,
mindannyian az északi féltekén honos növények. A ’Goldcrest’ fajta egy sárga
lombú örökzöld fa. Angol elnevezése, a Lemon Cypress, a lombozat színére
és citromillatú leveleire utal. Nagyméretű növény, akár a 10 m magasságot
is elérhe , de metszhető, kisebb növényt, sőt gömbkoronás fácskát is nevelhetsz belőle. Levelei aprók, pikkelyszerűek, citromillatúak. A lombozat
színe különleges, világoszöld, kissé rikító, így meghatározó színfolt lehet.
Kérge szép vörösesbarna.
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Hogyan gondozd a szobaciprusodat?
Napos helyen növekszik szépen, rendszeres öntözést kíván, ha túlságosan
kiszárad a földje, a növény elpusztul. A szobaciprus kevésbé fagytűrő, inkább
dézsás növényként neveld. Az idősebb egyedek -8°C-ig télállóak, de hidegebb
teleken mindenképpen gondoskodnod kell a téli védelméről, ha a kertben
neveled. Télen inkább az 5-10°C számára az ideális hőmérséklet. Tavasztól
őszig jobban érzi magát a szabadban, mint a szobában. Talajban nem válogat,
csak a nehezebb kötö talajokat nem kedveli, mert a pangó víz árt a gyökereinek.

Az alapfaj Kalifornia csendes-óceáni vidékén él, hűvös, párás klímájú vidéken. A Monterey-öbölt övező partvidéken még találkozhatsz őshonos állományaival. Bognár János így ír a kaliforniai ciprusokról: „Az erdő fái közvetlenül
elérik a partot és a tengervíz kopta a óriás kövek közö élnek ezek a gyönyörű faóriások, o ahol a hűvös tengeráramlatok és a meleg mediterrán
nyár ölelkezik a ciprusok fenséges lombkoronája ala a sűrű, majd foszló párában.”

C. macrocarpa élőhelyén
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Euphorbia lactea ’Cristata’
a sárkányok csontja

Latin: Euphorbia lactea ’Cristata’
Magyar: sövény kutyatej
Angol: Dragon Bones
Familia: Euphorbiaceae
Syn.: -

Az Euphorbiaceae családot népes és változatos alakú növények alkotják.
Az Euphorbia lactea a trópusi Ázsiában honos pozsgás növény. Főként India területén él. Hazájában sűrűn elágazó 5 méter magasra megnövő cserje.
A leggyakrabban termeszte pozsgás kutyatejféle. A trópusi országokban
parkokba és kertekbe is szívesen ülte k, mint dísznövény. Tüskés sövényeket
is kialakítanak belőle. Hajtásai három élűek, zöld színűek, közepükön fehér
sáv húzódik végig. Az egész növény fehér tejnedvet tartalmaz. ’Cristata’ fajtáját általában oltva árusítják, zöld és fehér színű egyedei is vannak. Az alany
lehet maga az alapfaj is. A fehér színű hajtással rendelkező növények nem
képesek fotoszintézisre, a klorofill hiánya mia , ezért más növényre oltva képesek csak fejlődni.
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Hogyan gondozd a kutyatejedet?
Az egyik legigénytelenebb kutyatejféle, könnyen tartható. Félárnyékos helyen
is jól érzi magát, de legszebben napos helyen fejlődik. Áprilistól októberig
kiteheted a szabadba. Lakásban nevelve az ablak közelében tartsd. Szárazságtűrő, ezért két öntözés közö hagyd kiszáradni a földjét. Az Euphorbia
lactea-t átültetned akkor kell, ha már kinő e a cserepét, az olto fajokat
pedig akkor, ha már túl nagy méretük mia már eldől a cserép. Érdemes színes agyagcserepekben nevelned. Szép vidám látványt nyújtanak a különböző
színű kutyatejek, a mintás, színes cserepekben.

Az alapfaj magyar elnevezése sövény kutyatej. Angolul sok fantázianeve van:
Candelabra Plant, Crested Candelabra PLant, Crested Elkhorn, False Cactus.
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Isolepis cernua

a kecses szobafűpalka

Latin: Isolepis cernua
Magyar: szobafűpalka
Angol: Fiber Op c Grass
Familia: Cyperaceae
Syn.: Scirpus cernus

Az Isolepis fajok egyszikű növények. A nemzetségben 70 faj van.
A szobafűpalka hazája Kalifornia. 20-30 cm magasra nő meg, levelei fűszerűek, keskenyek, hengeres formájúak és sötétzöld színűek. Krémszínű virágait
apró csomókban, a levelek végén hozza. Egész évben virágzik. Előszerete el
ülte k egy hosszú műanyag csőbe, hogy jól érvényesüljön a levelek lágyan
lehajló habitusa.
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Hogyan gondozd a szobafűpalkádat?
Napos vagy félárnyékos helyen neveld. Rendszeresen és sok vízzel öntözd.
Hetente egyszer áztatva is öntözheted. Elviseli ha a cserépalátétben vagy a
kaspójában áll egy kis víz. Az Isolepis fajok közül sok mocsári növény vagy
vízpartok melle élnek. Ha van ker tavad, nyáron a sekélyebb részébe is beleállíthatod cserepestül a palkádat. A téli időszakban elegendő ha nedvesen
tartod a földjét, nem kell feltétlenül vízben állnia. 2-3 évente ültesd át, friss,
tőzeges virágföldbe. Elegendő ha havonta egyszer tápoldatozod, áprilistóloktóberig. Ha a levelei sárgulnak, akkor öntözd többet, mert kevés neki a víz
és a pára. A nagyobb csomókat, tőosztással szaporíthatod. Ha nem tetszik a
cső, átültetheted klasszikus cserépbe is, a felesleges gyökereket levághatod.
Habitusa ámpolnában nevelve érvényesül a leginkább. Nagyobb floráriumok
és terráriumok beültetésére is alkalmas.

A szakirodalomban találkozhatsz a Scirpus filiformis vagy az Isolepis gracilis
elnevezésekkel is. Az Isolepis nemzetség angol elnevezései: Club-rush,
Bulrush, de ez utóbbi névvel más nemzetségeket is illetnek például a Cyperusokat.
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Ornithogalum dubium
a narancs színű sárma

Latin: Ornithogalum dubium
Magyar: bujdosó madártej
Angol: Orange Star Flower
Familia: Asparagaceae
Syn.: -

A madártejek vagy más néven sármák az Ornithogalum nemzetség fajainak képviselői. 100 fajuk közül néhány hazákban is honos. Az Ornithogalum
dubium magyar elnevezése bujdosó madártej, vagy narancs színű sárma.
A sárma fajok hagymás növények, száraz területek lakói, Dél-Afrikában, Ázsiában, néhányuk a Földközi-tenger vidékén. A bujdosó madártejjel Dél-Afrikában
találkozhatsz. A kertésze fajták virágai sárga vagy narancssárga színűek.
Leveleik kihegyesedők, fényesek, élénkzöld színűek. A hagymák kisméretűek.
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Hogyan gondozd a sármádat?
A madártejek virágzó cserepes példányai kora tavasztól júniusig kaphatóak.
A hagymát vagy a cserepes virágzóként vásárolt növényedet csak a tavaszi
fagyok elmúltával ültesd ki. Nevelheted a kertbe kiültetve vagy nagyobb
cserépben a balkonon. Világos helyen neveld, sötétben a növény legyengül,
megnyurgul és elmarad a virágzása. Elvirágzás után is öntözd tovább, zöld
levelei még őszig díszítenek. Nyár végén, ősszel fokozatosan csökkentsd az
öntözővíz mennyiségét, és hagyd a növényt visszahúzódni. Az őszi fagyok
elő szedd fel a hagymákat a kertből, sz tsd meg és száraz, hűvös helyen
pihentesd februárig. Február-márciusban ültesd friss földbe és öntözd meg,
hamarosan újra gyönyörködhetsz a narancsszínű csillagokban.

A virágüzletekben vágo
virágként is árusítják a sárma fajokat.
Az Ornithogalum dubium narancsszínű fajtái: ’Super Star’, ’Royal’,
’Magic Star’. Sárga virágú fajtái: ’Cape Star’, ’Gold Star’, Yellow Asa’. Az
Ornithogalum umbellatum, magyar nevén ernyős sárma vagy betlehemi
csillag nálunk is honos. Kora tavasszal láthatod 10-15 cm-es példányait,
csillag alakú, fehér virágait.

O. umbellatum
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Selaginella fajok

a lágylevelű csipkeharasztok

Latin: Selaginella sp.
Magyar: csipkeharasztok
Angol: Spikemoss
Familia: Selaginellaceae
Syn.: -

A Selaginella fajok a harasztok csoportjába tartozó növények. Mohaszerű
kinézetük van. Levelei általában ké élék, a kisebb levelek a hajtásra simulnak,
a nagyobbak elállnak a hajtástól. Kivétel az Európában is honos Selaginella
selaginoides, amelynek levelei egyformák. A száruk elterülő, spórákkal szaporodnak. Kistermetű növények, gyorsan növekednek. Magyarországon
honos faj a Selaginella helve ca. A Selaginella moellendorfii, modellnövény
a gene kai kutatásokban.
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Hogyan gondozd a csipkeharasztodat?
A csipkeharasztok fényigényesek, de jobban kedvelik a szűrt fényt, mint a
tűző napot. Vízigényesek, rendszeresen öntözd őket, de a kaspójukban ne
álljon a víz, mert a pangó vizet nem viselikk el. Ha kissé meglankadnak, egy
alapos öntözés után még képesek regenerálódni. Szere k a párás, meleg
klímájú helyeket, óvd őket a huza ól. Floráriumokban is jól érzik magukat.
Ha a barátaidat meg szeretnéd lepni egy cserép csipkeharasz al, a nagyobb
töveket tőosztással szaporíthatod.

Szobanövényként árusíto csipkeharaszt fajok és fajták
Selaginella apoda: sötétzöld puha párnákat alkot, Észak-Amerikában él.
A húsvé dekoráció kedvelt dísznövénye. Selaginella kraussiana: dél-afrikai
csipkeharaszt, laza lombozata van. ’Aurea’ fajtája sárgászöld színű. Nagyobb
méretű növények ala jó talajtakaró. Puha lombja van, mint az ’Apoda’-nak,
de nem szabályos, gömbös a növekedée. Selaginella lepidophylla: tévesen
Jerikói rózsának is szokták nevezni, de a valódi Jerikói rózsa egy, a Brassicaceae
családba tartozó kétszikű növény. Teljes kiszáradás után is képes regenerálódni, az összegömbölyödö száraz növényt árusítják. Hazájában sivatagban
él. Selaginella martensii ’Jori’: felfelé álló hajtásainak vége halványabb színű.

S. apoda

S. kraussiana ’Aurea’

S. lepidophylla
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Agapanthus africanus
Agave americana
Alocasia x amazonica
Aloe vera
Anthurium andreanum
Anthurium clarinervum
Ardisia crenata
Aspidistra elatior
Astrophytum fajok
Cereus peruvianus
Cupressus
Cycas revoluta
Dracaena marginata
Erica x hiemalis
Guzmania fajok
Kalanchoe beharensis
Klanchoe thyrsiflora
Kohleria fajok
Muehlenbeckia
Pachira aquatica
Phormium tenax
Rosa fajok
Solanum quitoense 'Jurassica'
Spathiphyllum fajok
Yucca elephantipes
Zamioculcas zamiifolia
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Szingli növények
Ha jobban szereted egyedül róni az utakat, ha az élet útvesztőjében leginkább csak magadra számíthatsz. Ha csak magadat kérdezed, mielő döntéseket hozol. Akkor hozzád olyan növények illenek, amelyek növekedésükhöz
igénylik a teret, önmagukban jobban érvényesülnek, mint csoportban. Ezeket
a növényeket ebben a fejezetben találod.
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Agave americana
a legismertebb agávé

Latin: Agave americana
Magyar: amerikai agávé
Angol: Century Plant, American Aloe
Familia: Asparagaceae
Syn.: -

Az Agave nemzetségben 208 a leírt fajok száma. Az Agave americana az
egyik legismertebb agávé faj.O hona Mexikó kele részén van, de világszerte termesz k és a mediterrán vidékeken meghonosodo , néhol kivadult.
Nálunk nem fagytűrő, de elviseli a 0°C körüli hőmérsékletet. Az agávé pozsgás növény, levelei tőlevélrózsát alkotnak. A levelek széle általában tövises,
ami a levelek csúcsán a legkifejeze ebb. A levelek merevek, felfelé állnak,
idősebb korban visszahajlók, színűk szürkészöld. Kultúrában ritkán virágzik,
ha igen azt életében csak egyszer teszi meg, mert virágzás után elpusztul
a növény. Csak a 15 évesnél idősebb egyedek virágoznak. Virágai halvány
sárgák vagy lilás színűek, harang alakúak, a virágszár elágazik.
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Hogyan gondozd az agávédat?
Legszebben akkor fejlődik, ha dézsás növényként tartod, áprilistól októberig
a szabadban, télen hűvös, világos helyen. Szárazságtűrő növény, több héten
át is kibírja öntözés nélkül. Tápoldatozni nem szükséges, ha mégis szeretnéd,
havonta adj neki kaktusz tápoldatot. Sarjakkal könnyen szaporíthatod. Gyökerei jól fejle ek, hamar benövik a cserepet, ezért évente ültesd át, ha lehet
agyagcserépbe.

Az Agave americana leggyakoribb fajtái
A ’Marginata’, fajta leveleinek szélén sárga színű sáv húzódik végig. A ’Mediopicta’, leveleinek közepén húzódik végig a sárga sáv. A ’Medio-picta’-nak van
Alba változata is, a levél közepén lévő sáv, fehér színű. A ’Variegata’ fajta
leveleinek a széle fehér színű. A ’Striata’, levelein pedig több sárga és fehér
sáv van. A tequila és a cukrot jól helye esítő agávé szirup az Agave tequilana
(Blue Agave) növényből készül. Agávé szirup még az Agave salmiana-ból is
készülhet.

A. americana ’Variegata’

A. americana ’Striata’

A. tequilana
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Anthurium clarinervium
a levelével díszítő flamingóvirág

Latin: Anthurium clarinervium
Magyar: Angol: Familia: Araceae
Syn.: -

Az Anthurium nemzetségben a fajok száma 800 körüli, de egyesek 1000re becsülik. Az anthurium clarinervium Mexikóból származik, nálunk szobai
levéldísznövény. Levelei olajzöld színűek, nagyok, oválisak, a levél erek ezüstösek és kissé kidomborodók, ez a levélrajzolat és szín a növény díszítőértéke.
A levél fonákja halványzöld színű. Torzsavirágzata barnászöld színű, a virágzatot körülvevő fellevél kicsi és zöld színű.
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Hogyan gondozd a flamingóvirágodat?
Világos, de tűző naptól véde helyen neveld, rendszeresen öntözd és kéthetente tápoldatozd. Sikeres tartásának fő elve ez a rendszeresség. Meleg- és
páraigényes növény, egész évben 15°C fele hőmérsékletre van szüksége.
A legideálisabb hely számára egy trópusi növényekkel berendeze kisebb
üvegház. Nyáron a szabadban is nevelheted, lombos fák árnyékában, de a
nyári nagy melegben minden nap meg kell öntöznöd a falmingókat. Epifita
növény, sarjakat nevel, amelyeket leválaszthatsz és új növényt nevelhetsz
belőlük.

További Anthurium fajokról a . oldalon olvashatsz. Az Anthurium
crystallinum-mal levelének rajzolata mia könnyen összetéveszthető. Hasonlít az Anthurium forge i fajra is, de annak levélválla másmilyen és levelének
rajzolata kevésbé markáns.
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Ardisia crenata
a csipkés csúcsvirág

Latin: Ardisia crenata
Magyar: csipkés csúcsvirág
Angol: Coralberry, Christmas Berry
Familia: Primulaceae
Syn.: -

Az Ardisia nemzetségben 250 a leírt fajok száma. Fák, cserjék vagy félcserjék, amelyek Amerika, Ázsia és Ausztrália trópusi területein élnek. A csipkés
csúcsvirág Dél- és Kelet-Ázsia trópusi, árnyékos hegyi erdeiben él, i kistermetű örökzöld fa vagy cserje. Nálunk szobanövényként 80-90 cm magasra nő meg. Leveleinek széle hullámos, érdekessége, hogy a bőrszövet ala ,
a levélszél megvastagodo részében baktériumok (Bacillus foliicola) élnek
békés szimbiózisban a növénnyel. Kétlaki, egyivarú virágai illatosak, fehérek,
bogas virágzatot alkotnak. A virágok nyáron nyílnak, piros vagy sárgás bogyótermései pedig decemberre érnek be. A termésképzéshez ecse el be kell
poroznod a virágokat. A termések hosszú időn át a növényen maradnak, akár
fél éven át is díszítenek.
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Hogyan gondozd a csúcsvirágodat?
Félárnyékos helyen tartsd, öntözd rendszeresen, ez he egy-két alkalmat
jelent a hőmérsékle ől függően. Ha túl szárazak a körülmények a termései
lehullnak. Laza, tőzeges talajba ültesd át, ha már kinő e a cserepét. Havonta
tápoldatozhatod trópusi növényekhez való tápolda al. Magvetéssel és félfás dugványozással szaporíthatod a csúcsvirágot. Ha túl nagyra nő tavaszszal visszavághatod. Nyáron a szabadban is nevelheted, tűző naptól véde
helyen.

Régebben a Myrsinaceae családba sorolták, de ez a család a legújabb rendszertani kutatásokkal megszűnt. A virágüzletekben november végén, decemberben jelennek meg a piros vagy a fehér bogyós növények. Termései mia
a karácsonyi dekoráció kedvelt növénye. A tradicionális kínai medicinában
gyógynövényként ismert, gyökerét használják fel.
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Astrophytum fajok
a csillagkaktuszok

Latin: Astrophytum sp.
Magyar: csillagkaktuszok
Angol: lásd a szövegben
Familia: Cactaceae
Syn.: -

Az Astrophytum fajok szukkulens növények. A nemzetségnek hat faja van,
ezek mindegyik könnyen beszerezhető, így teljes lehet a csillagkaktusz gyűjteményed. Angol elnevezésük: Sand Dollar Cactus, Sea Urchin Cactus, Star
Cactus, Star Peyote. Ezt a nemzetséget Lemaire francia kaktusz szakértő
nevezte el az 1800-as években. Texasban és Mexikóban honosak, sziklás
területeken. Karógyökerük jól fejle . Testüket fehér pelyhek borítják, ezek a
levegő nedvességét megkötő növényi szőrök. Nem mindegyik fajuk rendelkezik tövisekkel. Virágaik a hajtáscsúcs közepén fejlődik, sárga színű, a virágok
torka vöröses árnyalatú. Ha a termés megére , szé olyik, magvaik nagyok,
sisak alakúak.
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Hogyan gondozd a csillagkaktuszodat?
Tavasztól őszig tűző napon a szabadban neveld őket, esőtől véde helyen,
mert a pangó vízre nagyon érzékenyek. Télen a legideálisabb számukra a
10°C körüli hőmérséklet, öntözés nélkül. Nagyon fontos, hogy két öntözés
közö hagyd kiszáradni a földjüket. Havonta egyszer kaktusz tápoldatot is adhatsz nekik. Kaktuszföldbe és kisméretű cserépbe ültesd a csillagkaktuszokat.
A gyökérnyakhoz szórj egy kis homokot, hogy i szárazabb maradjon a földje.

Az Astrophytum asterias-nak nincsenek tövisei, virágai sárgák. Gyakran oltványként nevelik, mert nagyon érzékeny a túlöntözésre. Az Astrophytum
myrios gma-nak sincsenek tövisei, magyar neve papsapkakaktusz, szinonim elnevezése Echinocactus myrios gma. Az Astrophytum ornatum-nak
rövid tövisei vannak, az idősebb egyedek oszlop alakúak. Az Astrophytum
caput-medusae, formája a többi csillagkaktuszétól eltérő, hosszú, vékony
hajtásai vannak, de a kaktusztest ugyanúgy pikkelyszőrös. Az Astrophytum
capricorne-nak van a legtöbb tövise a csillagkaktuszok közül, amelyek ívben
hajlo ak. Virágai halvány sárgák. Az Astrophytum niveum-ot, nem mindenki tartja külön fajnak, csak egy változatnak, virágai sötétebb sárgák. Az
Astrophytum coahuilense kertésze faj.
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Cereus peruvianus
a hamvaskék élő oszlop

Latin: Cereus peruvianus
Magyar: fáklyakaktusz
Angol: Apple Cactus
Familia: Cactaceae
Syn.: -

A Cereus fajok nagyobb termetű oszlopos növekedésű kaktuszok. 60 fajuk
Dél- és Közép-Amerikában őshonos. La n nevének jelentése fáklya. Egyike
volt az első leírt kaktusznemzetségeknek. Ha elérik a 120 cm-es magasságot,
hajtásaik elágaznak. A kaktusztest a Cereus-ok esetében általában kékeszöld
színű. Virágaik fehérek, rózsaszínűek vagy zöldesek, tölcsér alakúak, mindig a
hajtáscsúcs közelében nyílnak. Rövid életű virágaik vannak, csak egy éjszakára nyílnak ki. Terméseik zöld vagy piros színű bogyók, ehetőek.
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Hogyan gondozd a fáklyakaktuszodat?
A Cereus fajokat könnyű gondozni, kezdő kaktusz gyűjtőknek is ideális.
Fényigényes növények, tavasztó őszig a szabadban érzik jól magukat. Akár
a tűző napra is kiteheted őket. Kéthetente öntözd meg a Cereus-okat, télen
szárazon is tarthatod az idősebb példányokat. A legjobb ha télen 8-10°C-os
helyiségben telelnek, de a szobában is átvészelik az időt tavaszig. Minden
tavasszal ültesd át az oszlopkaktuszaidat, laza, vízáteresztő kaktuszföldbe.
Ha lehet agyagcserépbe ültesd el őket, mert ez stabilabban megáll.

Ismertebb Cereus fajok: Cereus peruvianus, Cereus hexagonus, Cereus
forbesii, Cereus jamacaru. Egyes fajoknak van monstrosus változata is, ezek
nem egyszerű oszlopok, hanem girge-gurbán növekednek: Cereus peruvianus
’Monstrosus’.
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Erica hiemalis
a nagyvirágú erika

Latin: Erica hiemalis
Magyar: téli hanga
Angol: Heather
Familia: Ericaceae
Syn.: -

Az Erica az Ericaceae család névadó nemzetsége, a nemzetségben 860 a leírt
fajok száma, amelyek nagyrésze Dél-Afrikában endemikus faj. Magyar elnevezésük erika vagy hanga, ez az angol Heath megfelelője. A dél-afrikai fajokat
összefoglalóan fokföldi hangáknak is nevezzük, az Erica hiemalis is közéjük
tartozik. A legtöbb erika faj kisebb cserje, általában 20-150 cm magasra nőnek. Az Erica hiemalis nálunk nem fagytűrő, növény. Örökzöld, tűlevélszerű
levelei vannak. Virágai rózsaszínűek, nagyobb méretűek, mint az ismertebb
Erica gracilis virágai. Több kertésze fajtája van, ezek a virágok alakjában,
színében (a rózsaszín árnyalatai) és a virágzat tömö ségében különböznek
egymástól.
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Hogyan gondozd a téli hangádat?
Az Erica hiemalis-t november végén kezdik árusítani a kertészetekben. Nálunk
fagyérzékeny, ezért csak a kora tavaszi fagyok elmúltával ültetheted ki a kertbe vagy nagyobb cserépbe a balkonra. Fényigényesek, kiültetésig az ablakban neveld őket. Mészmentes, savanyú, tápanyagban dús, állandóan nedves
talajt igényelnek, ezért rendszeresen öntözz és tápoldatozz. Virágzás után
vágd vissza a hajtásokat. Tavasszal félárnyékosabb helyre ültesd, a tűző napot
nem kedveli, nyáron minden nap öntözd meg. A téli hangát ősszel újra be kell
vinned, hűvös, világos helyre.

Ne keverd össze az Erica (hanga) és a Calluna (csarab) fajokat, a Calluna fajok
levelei kisebbek, és a virágokban a sziromlevelek elkülönülnek a csészelevelektől. Az erika fajok télen és tavasszal virágoznak, a csarabok pedig nyáron
és ősszel. Télálló Erica faj az Erica daryelensis és az Erica carnea (hússzínű
hanga). Nálunk is őshonos faj a Calluna vulgaris (csarab).

E. gracilis

E. carnea
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Kohleria fajok

a bársonyos peremvirág

Latin: Kohleria sp.
Magyar: peremvirág
Angol: Kohleria
Familia: Gesneriaceae
Syn.: -

A Kohleria fajok évelő növények. Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékein
élnek. A cserepes virágzóként árusíto növények hibridek, három faj keresztezéséből jö ek létre. A peremvirágnak nagy bársonyos levelei vannak.
Rizómás növény. Virágai megnyúlt harangok. A sziromlevelek alsó része csővé nő össze, amely öt cimpában végződik. A szirmok külső része egyszínű
rózsaszín, a belseje fehér, rózsaszín foltos, pe yegete . A csészelevelek
kicsik és zöld színűek. A szirmok, a hajtás és a levelek is bársonyosak. 20-50 cm
magasra nő meg.
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Hogyan gondozd a peremvirágodat?
Ha peremvirág rizómát vásároltál, akkor tavasszal ültesd el a rizómákat,
tőzeges, tápanyag dús földbe és tedd a cserepet világos, de tűző naptól
véde ablakba. Elegendő egy 12 cm átmérőjű cserépbe ültetned, 3-4 rizómát.
Földjét tartsd nedvesen és hamarosan megjelennek a zöld, molyhos hajtásai.
Először a hajtások jelennek meg, egészen nyárig csak lombot fejleszt, majd
júniustól virágozni kezd, ekkor már adhatsz neki virágzó növényekhez való
tápoldatod, kéthetente egyszer. A virágzási idő csak néhány hé g tart, utána
a növény ismét nyugalomba vonul, mérsékeld az öntözést, és hagyd abba a
tápoldatozásd. A növény nem vonul vissza teljesen, néhány levele a nyugalmi
időszak ala is megmarad, így továbbra is világos helyen tartsd, és öntözd,
hogy ne száradjon ki teljesen a földje. Szaporítani tavasszal tudod, amikor
átülteted a növényt, a rizómák feldarabolásával. A nyár folyamán virágzó
egyedek vásárolhatsz.

További ismertebb Gesneriaceae fajok: Saintpaulia ionantha, Achimenes
hibridek, Streptocarpus fajok, Sinningia-k. Érdemes egy kisebb gyűjteményt
kialakítanod belőlük. Magyarországon is van Gesnerisceae rajongó tábor,
klub, csoport, ha kedved tartja csatlakozhatsz hozzájuk.
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Muehlenbeckia complexa
a zöld fátyol

Latin: Muehlenbeckia complexa
Magyar: kúszó keserűporclián
Angol: Maidenhair Vine
Familia: Polygonaceae
Syn.: -

A Muehlenbeckia első ránézésre egy érdekes páfrányfajnak tűnhet. A porcliánok a déli félteke növényei, a kúszó porclián Új-Zélandon él. Mint azt magyar
elnevezése is mutatja, kúszó növekedésű, csavarodva kúszik. Levelei kerekdedek, 1-2 cm átmérőjűek, sötétzöldek, a hajtások barnás színűek. Virágai
aprók, krémes színűek, jelentéktelenek. Díszítőértéke a nagytömegű, fátyolszerű lombja.
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Hogyan gondozd a keserűporcliánodat?
A porclián a hűvösebb hőmérsékletet kedveli, egy másik faj, a Muehlenbeckia
axillaris takarással a szabadban is á elel. Ámpolnában neveld vagy ültesd
nagyobb növények cserepébe aljnövényzetnek, szép, tömö zöld növénytakarót alkot. Tavasztól őszig tartsd a szabadban, szebben fejlődik, mint a szobában. Vízigényes faj, rendszeres öntözést kíván. Előfordulhat, hogy a nyári
hőségben naponta kétszer is meg kell öntöznöd. Hetente tápoldatozhatod,
szobanövényekhez való tápolda al. Októbertől mérsékelheted az öntözést,
annyira, hogy a földje nyirkos legyen, és tavaszig ne is tápoldatozd. Ha túl
nagyra nő , ősszel vágd vissza a hajtásait.

Másik magyar elnevezése, a keserű-porccserje, angol elnevezései: Maidenhair
Vine (vénuszhaj), Necklace Vine, Wire Vine. Mühlenbeck francia botanikus
fedezte fel.

M. axillaris
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Pachira aquatica
a vadkakaó

Latin: Pachira aqua ca
Magyar: vadkakaó
Angol: Malabar Chestnut
Familia: Malvaceae
Syn.: Pachira macrocarpa

A Pachira fajok trópusi fák, újabban a Malvaceae családba tartoznak, 77 faj
van a nemzetségben. Magyar neve, a vadkakaó termésének alakjára utal.
Brazíliában Monguba-nak, Guatemalában Pumpo-nak nevezik. Angolul elterjedt neve még a Money Tree (a Crassula ovata elnevezése is ez). A Pachira
fajok Közép- és Dél-Amerika, Afrika és India trópusain élnek. Gyors növekedésű növény. Hajtásai elfásodnak, törzse víztárolásra képes. Levelei tenyeresen összete ek, nagyok, 5-6 levélkéből állnak. Az idősebb példányok szobai
körülmények közö is virágozhatnak. A virágai különlegesek, sok, hosszú keskeny porzószála van.
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Hogyan gondozd a vadkakaódat?
A vadkakaó melegigényes, télen óvnod kell a huza ól, és hideg levegőtől. Ne
állítsd a fűtőtest közelébe se, mert érzékeny a száraz, meleg levegőre. Világos
helyen tartsd, legjobb kicsit távol az ablaktól. Tágas helyet igényel, igazán
önmagában mutat jól, nem a többi növény közö . Nagyobb példányai szép
szoliterek. Ha túl nagyra nő visszavághatod, de ügyelj rá, hogy megtartsa
formáját. Szere a világos, napfényes helyeket, de félárnyékosabb szobában is megél, de hajtásai megnyúltabbak, színe világosabb zöld lesz. Közepes
vízigényű, 7-10 naponta öntözd meg alaposabban, két öntözés közö hagy
kiszáradni a földjét.

A virágüzletekben a kisméretű, 15-20 cm-es törzsmagasságú egyedektől
kezdve, egészen az idősebb, nagyobb példányokig találhatsz, neked megfelelő Pachira-t. Összefont törzzsel is árusítják, ez kertésze találmány, a természetben nem így növekszik.
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Phormium tenax
az új-zélandi kender

Latin: Phormium tenax
Magyar: új-zélandi kender
Angol: Flax
Familia: Xanthorrhoeaceae
Syn.: -

A Phormium tenax, Új-Zélandon és a Norfolk-szigeten őshonos, örökzöld egyszikű növény. A nemzetségnek csupán két faja van. A másik faj, a Phormium
colensoi csak Új-Zélandon él. A Phormium-ok angol elnevezése: Flax (jelentése len), de sem a lenféléknek, sem a kenderféléknek nem rokonaik. Elnevezéseik onnan erednek, hogy felhasználásuk a lenhez, kenderhez hasonló.
Az új-zélandi kender levelei kard alakúak, merevek és akár 3 m hosszúra is
megnőhetnek. Július-augusztusban nyílnak piros virágai, a 4-5 m magas
virágszáron. Több kertésze fajtája van, ezek a levelek színében és méretében különböznek egymástól. Az alapfaj levelei zöld színűek.
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Hogyan gondozd az új-zéladi kenderedet?
Már kora tavasszal kiteheted a szabadba, napos helyre. -10°C-ig télálló, de
a tartós fagyokat nem viseli el, ezért legjobb ha világos, fagymentes helyen
telelteted. Mocsaras, nedves helyeken érzi jól magát, a ker tó sekélyebb,
mocsaras részére is kiültetheted. Rendszeres öntözd, állhat a tálkájában
egy kis víz. A tavaszi átültetéskor tőosztással szaporíthatod. Ideális dézsás
növény, nagyobb teraszokon, vagy nyíltabb füves területeken cserepes szoliterként jól mutat.

Az új-zélandi kender kertésze fajtái: a bordó levelű ’Atropurpureum’, és
’Purpureum’, a színes levelű ’Tricolor’, a sárga levélszélű ’Variegatum’,
a bronzszínű, kistermetű ’Bronze Baby’. A ’Sundowner’, levelei bronzosak, zöld és rózsaszín csíkokkal, akár a 180 cm-es hosszúságot is elérhe k.
A Phormium leveleit vágo virágként is felhasználják.
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Anthurium andreanum
Aspidistra elatior
Bambusa vulgaris
Begonia rex
Camellia japonica
Clivia miniata
Cycas revoluta
Dendrobium nobile
Dracaena fragrans ’massangeana’
Dracaena godseffiana
Dudleya fajok
Echeveria fajok
Echinocactus grussonii
Eucharis grandiflora
Euphorbia tirucalli
Exacum affine
Gardenia jasminoides
Haworthia fajok
Ludisia discolor
Monadenium fajok
Monstera deliciosa
Nerium oleander
Phalaenopsis hibridek
Platycerium fajok
Plumeria rubra
Rhipsalis fajok
Rosmarinus officinalis
Saintpaulia ionantha
Scindapsus pictus
Spathiphyllum fajok
Stephanotis floribunda
Tillandsia usneoides
Tillandsia xerographica
Zamioculcas zamiifolia.
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Letisztult színek, formák
Ami egyszerű az nagyszerű lehetne ez a mo ód. Ha a le sztult vonalak, és
a nagy belső terek nyűgöznek le. Ha inkább az állandóságot kedveled, mint
a folyton változó trendeket. Ha a szta, finom illatok szerelmese vagy. Ha
kedvenc színeid a fehér és a fekete, ha e színek kombinációja uralja o honod
berendezését, akkor ebben a fejezetben találod a hozzád illő növényeket.
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Anthurium andreanum
a flamingók tánca

Latin: Anthurium andreanum
Magyar: André-flamingóvirág
Angol: Flamingo Lily
Familia: Araceae
Syn.: -

Az Anthurium-ok lágyszárú évelő növények. A trópusok lakói. Az André-flamingóvirág, cserepes virágzó növényként és vágo virágként is igen elterjedt,
népszerű növény. Torzsavirágzatuk színe általában fehér vagy krém színű, de
lehet zöldes, rózsaszín, vagy bordó árnyalatú is. A virágzatot körülvevő, szív
alakú fellevél (spatha) színe a kék és a sárga kivételével bármilyen lehet, ez a
flamingóvirág fő díszítőértéke. Az alapfaj virágzatának buroklevele piros színű. Levelei nagyok, viaszos felületűek, zöld színűek. Gyökereik jól fejle ek.
Sarjképződésre hajlamos növény, ezeket leválaszthatod és elültetve újabb
növényt nevelhetsz belőle.
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Hogyan gondozd a flamingóvirágodat?
Kevésbé világos lakásokban is ideális szobanövények, de a virágzási idejük
ala sok fényt és tápanyagot igényelnek. Ma már léteznek folyamatosan virágzó fajták is. Egész évben tápoldatozhatod a flamingóvirágokat kéthetente trópusi növényekhez való tápolda al. Közepes vízigényűek, meglepően
sokáig, akár két hé g is kibírják öntözés nélkül, de meghálálják ha rendszeresen öntözöd őket. A levélszélek száradása az alacsony páratartalmat jelzi,
ha ezt tapasztalod, permetezd a leveleket langyos vízzel. Nyáron kiteheted
a szabadba félárnyékos helyre, kedveli a nyári esőket. Kétévente ültesd át
tápanyag dús virágföldbe.

Virágjával díszítő faj még az Anthurium scherzerianum, magyar nevén
dél-amerikai flamingóvirág. Fellevele fehér, narancssárga vagy piros színű. Levéldísznövényként ismert az Anthurium clarinervium, az Anthurium
crystallinum, az Anthurium hookeri és az Anthurium ’Jungle King’.

A. scherzerianum

A. andreanum sp.

A. andreanum sp.
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Camellia japonica
a japán teacserje

Latin: Camellia japonica
Magyar: japán teacserje, kamélia
Angol: Camellia
Familia: Theaceae
Syn.: -

A Camellia fajok közé körülbelül 200 faj tartozik. A Camellia japonica és a
Camellia sasanqua dísznövények. Ide tartozik továbbá a teacserjeként ismert
növény, a Camellia sinensis, amelynek leveleit az egész világon előszerete el
fogyasztják, teaként. A kamélia Kelet-Ázsiában őshonos. Októbertől-májusig
virágzik, virágai lehetnek teltek vagy egyszerűek. Sok kertésze fajta létezik,
így a kamélia gyűjteményedben lehet fehér, rózsaszín, krém színű, piros és
pink kamélia, sőt fehér-piros tarka virágú is. Levelei merevek, fényes zöldek,
a levél fonákja halványabb. Cserje, ezért hajtásai elfásodnak.
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Hogyan gondozd a kaméliádat?
A Camellia japonica nálunk nem télálló növény. Ha valaki télálló kaméliáról
mesél, vagy szerencsés mert nem volt hideg tél, vagy nagyon véde helyre ülte e a növényt és olyan példányt vásárolt, amelyet direkt szokta ak
a télhez, ez kivitelezhető, de a kereskedelemben kapható holland és olasz
import kaméliák nálunk nem fognak á elelni. Dézsás növényként is tartható,
de szobanövényként is szépen fejlődik. Nyáron óvd a tűző naptól, és tartsd
kicsit szárazabban, ez serken a virágképződést. Tőzegben dús, savanyú talajba ültesd, lágy vízzel öntözd, a túl meszes közegben nem érzi jól magát.
Nem kedveli a hőmérséklet ingadozást, a rendszertelen öntözést és a túl sok
tápoldatozást. Metszhető, könnyen kihajt.

A Camellia sasanqua, illatos virágú faj, nem télálló, annak ellenére, hogy így
árusítják, bírja a mínuszt, de az állandó, több hé g tartó fagyokat nem. Amit
megiszunk fekete, zöld, fehér teaként az a Camellia sinensis, természetesen
ez sem télálló. Pár éve már nálunk is kapható kisméretű teacserje, néha teáscsészébe ültetve árusítják.
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Cycas revoluta

a levelével díszítő flamingóvirág

Latin: Cycas revoluta
Magyar: japán cikász, cikász pálma
Angol: Sago Palm, King Sago Palm
Familia: Cycadaceae
Syn.: -

A Cycas fajok kétlaki, nyitvatermő növények. Szobanövényként, a legismertebb
faj, a Cycas revoluta. Angol elnevezései, pálmaszerű megjelenésére utalnak, a valódi szágópálmához azonban (Metroxylon sagu) nincs semmi köze.
A cikászok az óvilág egyenlítő men területén terjedtek el. A Fülöp-szigeteken
9 fajuk endemikus, emelle Madagaszkáron, Ausztráliában, a Polinéz-szigetvilágban és Mikronéziában vannak benszülö cikász fajok. Ausztráliában
26 faj, az Indokínai térségben pedig 30. A Cycas revoluta Kelet-Ázsiában honos.
Levelei szárnyaltak, 1-2 m hosszúra is megnőhetnek, a levélkék 5mm szélesek. A fiatal levelek világoszöld színűek, jellegzetesen begöngyöltek, majd
ahogy növekszik, szépen kiterül és megnőnek a levélkék. A levélnyél tövises.
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Hogyan gondozd a cikászodat?
A cikász kedveli a félárnyékosabb helyeket, a tűző napon a levelei megéghetnek. Hazájában magas páratartalmú helyeken él, amit próbálj meg biztosítani
a számára. Ezt megteheted gyakori permetezéssel, de ha lehet esővizet vagy
forralt vizet használj erre a célra. A csapvíztől vízkövesek lesznek a levelei, ami
nem túl dekora v. Tavasztól őszig a kertben is tarthatod. Meghálálja a rendszeres öntözést, de az sem baj, ha néha kiszárad a talaja, 2-3 napra nyugodtan
magára hagyhatod. Laza talajba ültesd, mert a pangó vizet nem bírja.

Kevésbé terebélyes faj Cycas media. A Cycas-ok közeli rokonai a Zamia fajok.

fiatal hajtás

hím virág

női virág
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Dendrobium nobile
a vesszőkosbor

Latin: Dendrobium nobile
Magyar: vesszőkosbor
Angol: Noble Dendrobium
Familia: Orchidaceae
Syn.: -

A Dendrobium-ok nemzetségében 1200 a leírt fajok száma. A legnépesebb
ázsiai orchidea nemzetség. Kelet- és Délkelet-Ázsiában élnek az esőerdőkben.
A Fülöp-szigeteken, Borneó erdeiben, Ausztráliában, Új-Guineában, a Salamon-szigeteken és Új-Zélandon találkozhatsz vadon élő Dendrobium fajokkal. A Dendrobium nobile a hegyi esőerdőkben él, gyakran a mohával bevont
sziklákon. Hajtásai merevek, felfelé állnak, levelei lándzsásak. Lombhullató
faj. Virágai fehérek, rózsaszínűek vagy lilák, illatosak. Minden levélhónaljban
fejlődik 2-3 virág.
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Hogyan gondozd a vesszőkosborodat?
Legjobb, ha fakéregbe vagy lazább pusú orchideaföldbe ülteted őket.
Az idősebb egyedeket, tőosztással szaporíthatod. A virágok csak egy szárazabb, hűvösebb pihenő időszak után jelennek meg újra. Nyár végétől tartsd
szárazabban és ne tápoldatozd, a virágzáshoz száraz periódusra van szüksége,
ez 6-8 hét legyen, a nyugalmi időszak ala az 5°C-os hőmérsékletet is elviseli.
Az új hajtások megjelenésekor vidd melegebb helyre és egyre többet öntözd.

Tudományos elnevezése a görög dendron (fa) és bios (élet) szavakból származik, ez epifita (fán lakó) életmódjára utal, de egyes Dendrobium fajok
sziklalakók. A vesszőkosboroknak két csoportját különí k el. A Dendrobium
phalaenopsis csoportot és Dendrobium nobile csoportot. Az előbbiek egész
évben szere k a meleget és a fényt, a nobile csoport tagjai viszont lombhullatóak. A Dendrobium nobile a tradicionális kínai medicina gyógynövénye.

D. phalaenopsis

D. phalaenopsis
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Dracaena fragrans ’Massangeana’
a csíkos levelű sárkányfa

Latin: D. fragrans ’Massangeana’
Magyar: Angol: Corn Plant
Familia: Asparagaceae
Syn.: -

A Dracaena fragrans ’Massangeana’ levelei szélesek, a közepükön sárga
sávok húzódnak végig, erről könnyen felismerhető. Virágai krémszínűek,
a szirmok külseje bordós árnyalatú, kis csomókba tömörülnek és finom illatúak. Az idősebb egyedek, lakásban tartva is virágoznak, nemcsak a botanikus kertek üvegházaiban. Törzse szürkésbarna színű, a Yucca-ra hasonlít.
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Hogyan gondozd a sárkányfádat?
A Dracaena fragrans fajtái közül a ’Massangeana’ az egyik legkönnyebben
tartható faj. Szere a világos, nagy tereket, de a félárnyékos és az árnyékos szobákban is jól érzi magát. A hőmérsékletre nem érzékeny, kis ideig a
hűvősebb, huzatos helyet is elviseli. közepes vízigényű, két öntözés közö
mindenképpen hagyd kiszáradni a földjét. Az állandóan nedves, rossz vízelvezetésű talajokban nem érzi jól magát. Ha azt tapasztalod, hogy a törzse
megpuhult, az a túlöntözés következméyne és általában már nem lehet megmenteni a növényt. Néha zuhanyozd le a leveleit, ha kedveled a levélfényt,
azzal is befújhatod, hogy szép fényes legyen. Egész évben tápoldatozhatod,
kéthetente, zöld növényekhez való tápolda al.

A ’Massangeana’ leveleivel a virágcsokrokban is találkozhatsz, előszerete el használják a virágkötők, tartós vágo zöld. A többi Dracaena faj is
hasonló gondozást igényel, ha elég nagy a lakótered szép sárkányfa gyűjteményed lehet. Akkor érdemes Dracaena-kat tartanod, ha hajlamos vagy
megfeledkezni a növényeidről és csak néha jut eszedbe, hogy meg kéne
öntözni őket. A virágüzletekebn különböző törzsmagasságú sárkányfák
kaphatóak.
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Echeveria fajok
a fáskövirózsák

Latin: Echeveria sp.
Magyar: fáskövirózsa
Angol: Echeveria
Familia: Crassulaceae
Syn.: -

Az Echeveria fajok pozsgás növények. Közép-Amerika félsivatagos vidékein
élnek, Mexikótól Dél-Amerika északi részéig. A nemzetséget a 18. században élt mexikói botanikusról, Atanasio Echeverría y Godoy-ról nevezték el.
A nemzetség 150 fajt foglal magába. Tőlevélrózsásak vagy szárat fejlesztenek,
ez utóbbi a ritkább. Éle ormájuk az Aeonium fajokéhoz hasonló. Sarjakat nevelnek. Leveleik zöldek, szürkés zöldek, lilás és barnás árnyalatúak lehetnek,
viaszos felületűek. Virágaik sárgák, narancsszínűek vagy pirosak, a roze ából
kiemelkedő virágszáron fejlődnek. Egy virágszáron több virág nyílik, a virágzat
csúcsa jellegzetesen visszakunkorodik. Az idősebb, alsó levelek elszáradnak,
de nem hullnak le, a törzsön maradnak és közö ük léggyökerek fejlődhetnek.
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Hogyan gondozd a fáskövirózsádat?
Fényigényes növények, szere k a tűző napot. Tavasztól őszig a szabadban
neveld őket, ha erre nincs lehetőséged csak az ablak közvetlen közelében
fognak szépen fejlődni. Télen világos 10°C-os helyiségben tartsd őket, szobahőmérsékleten csak az ablakban telelnek át jól. Ha nincs elég fény a téli
időszakban, deformáltan növekedhetnek. Nyáron öntözhetsz rendszeresen,
télen elegendő 3-4 hetente. Szaporításuk egyszerű a sarjnövények leválasztásával vagy levéldugványokkal. A túlságosan felkopaszodo , idősebb töveket
is megi íthatod, ha a roze a közepét kivágod és elülteted.

Echeveria fajok a gyűjteményedbe:
Echeveria aﬃnis, szárat fejleszt és sarjakat (sarjroze a) nevel, levelei barnásak vagy lilás fekete színűek, a roze a belsejében zöld. Léggyökereket is fejleszt, a levéltelen hajtásrészeken. Virágai vörös színűek. Echeveria agavoides,
szúrós fáskövirózsa. 15-20 cm átmérőjű a roze ája, nagytermetűnek számít
az Echeveria-k közö . A levelek csúcsa kihegyesedő, szúrós. A roze a sötétzöld, de ha tűző napon neveled vöröses árnyalatot kap. Virágai sárgák vagy
pirosak. Echeveria elegans, levelei szürkészöld színűek, a roze a elérhe
a 10-15 cm-es átmérőt. A levelek csúcsa lekerekíte , virágai sárga és piros
színűek. Echeveria derenbergii, leveleinek széle és csúcsa vöröses színű,
a roze ák 6-7 cm átmérőjűek. Virágai sárgák, narancssárgák.
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Platycerium fajok

a fenséges agancspáfrányok

Latin: Platycerium sp.
Magyar: agancspáfrány
Angol: Staghorn Ferns
Familia: Polypodiaceae
Syn.: -

Az agancspáfrányok epifiták, 30-40 méteres magasságban élnek a fák ágain.
A legtöbb faj Ázsiában él, néhány fajuk Ausztrália vagy Afrika lakója, egy faj
Amerikában él, az Andok kele lejtőin. Ké éle pusú levele van. A lomblevelek, amelyek egyben termőlevelek is, és a humuszgyűjtő levelek, ezek fiatal
korukban zöldek, fotoszinte zálnak, majd amikor a növekedésük befejeződik,
megbarnulnak. Az újabbak ráborulnak a régebbiekre, és humusztartó jön létre, a belső rétegekből a bomlás során humusz keletkezik, ami táplálja a növényt. A humuszgyűjtő táskában a humusz és a nedvesség védi a gyöktörzset
a kiszáradástól. A gyöktörzseket pikkelyek borítják, elágazóak, és átszövik a
humuszt. A leveleken található szőrök a párologtatás csökkentésében játszanak szerepet. Fehérek vagy vöröses színűek.
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Hogyan gondozd a agancspáfrányodat?
Műanyag vagy agyagcserépben és fakérgen is nevelheted. Általában melegigényesek, egy- két hidegházi faj van. Nyáron lombos fák árnyékában, a kertben is tarthatóak. Cserépben nevelt példányokat árusítanak, ezeket akkor
sem szükséges átültetni, ha a humuszgyűjtő levelek már teljesen benő ék a
cserepet. Félárnyékos, árnyékos helyen tartsuk az agancspáfrányokat, a tűző
naptól mindenképpen óvjuk meg a növényeket. Vízzel ne permetezzük, alulról öntözzük és a humuszgyűjtő táskába is önthetünk vizet. A növény alapi
részénél fejlődő kis sarjakat használhatjuk fel szaporításra vagy őszi spóravetéssel is szaporítható. A spórákat nedves mohába vessük el. Levélfénnyel
soha ne fújjuk le a növényeket és a leveleit ne is törölgessük. A levelek sárgulása és lehullása a túl sok nedvesség jele, öntözzük kevesebbet. Tápoldatozhatjuk, orchideatáppal kéthetente, akár egész évben.

La n nevének jelentése lapos agancs. A kereskedelemben leggyakrabban
kapható szarvasagancspáfrány fajok a Platycerium bifurcatum (villás agancspáfrány) és a Platycerium superbum (nagy agncspáfrány). A villás agancspáfrány hazája Ausztrália, levelei szürkészöldek, felületüket fehéres szőrzet
borítja. A lomblevelek akár 70 cm hosszúak is lehetnek. A ritkábban kapható, óriás, gömb alakúra nevelt növények, több kisebb, fiatalabb egyedből
állnak. Speciálisan ülte k gömbformába. Vadon csoportosan élnek, gyakran más páfrányfajokkal társulva. A nagy agancspáfrány Délkelet-Ázsiában
és Ausztráliában él, a legnagyobb termetű Platycerium faj. Lomblevelei 2 m
hosszúak is lehetnek, a humuszgyűjtő levelek 50 cm-esek, hasogato ak, és
érdekességük, hogy átmenetet képeznek a termőlevelekhez.
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Spathiphyllum fajok
a légtisztító vitorlavirág

Latin: Spathiphyllum sp.
Magyar: vitorlavirág
Angol: Spath, Peace Lilies
Familia: Araceae
Syn.: -

Magyar elnevezésük, a vitorlavirág, virágzatuk felépítésére utal, ez a la n
Spathiphyllum és az angol egyszerű Spath elnevezésben is megjelenik.
A torzsavirágzatot körülölelő fellevél neve a spatha. A vitorlavirágok Amerika
és Ázsia trópusain honosak. A trópusi esőerdők aljnövényzetében élnek.
A virágzat és a virágzatot körülölelő fellevelei fehér színűek, a virágok illatosak. Levelei nagyméretűek, sötétzöldek, fényesek, lágyan visszahajlanak.
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Hogyan gondozd a vitorlavirágodat?
A vitorlavirág fényszegény helyeken is jól fejlődik, de virágzásához világosabb
környezetre van szüksége. A tűző naptól óvnod kell puha lombját. Vízigényes
faj, tálkájában állhat egy kevés víz. Ha több napon át elfelejted megöntözni és a növény kissé meglankad, egy alapos öntözés után jól regenerálódik.
Márciustól októberig kéthetente tápoldatozhatod, trópusi növényekhez való
tápolda al. Átültetésre akkor van szüksége, ha már kinő e a cserepét. Ha jól
érzi magát, gyorsan növekszik, és nagy fényes leveleket fejleszt. Nagyméretű
példányai önmagukban, szoliterként mutatnak legjobban, nagyobb terekben.

A Spathiphyllum fajok a lég sz tó növények csoportjába tartoznak, 40 faj
van a nemzetségben. A virágüzletekben sok kertésze fajta kapható, az egészen kisméretű vitorlavirágoktól, a nagytermetű szoliterekig.
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Stephanotis floribunda
az ékes koszorúfutóka

Latin: Stephano s floribunda
Magyar: ékes koszorúfutóka
Angol: Madagascar Jasmine
Familia: Apocynaceae
Syn.: -

A Stephano s kúszó növekedésű szobanövény. Csavarodva kúszik, nem
kacsokkal kapaszkodik. A koszorúfutóka Madagaszkáron honos, de más trópusi területeken is elterjedt. Illatos, fehér virágai vannak. Csészeleve zöld
színű, jól elkülönül az alapján csővé összenő szirmoktól. Levelei bőrszerűek,
viaszosak, a levél fonékja világosabb zöld.
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Hogyan gondozd a koszorúfutókádat?
Támaszték melle neveld. Sok fényt szeret, de óvd a tűző naptól. Nyáron a
szabadban is nevelheted, véde ebb, félárnyékosabb helyen, de a szobában is
szépen fejlődik. Földjét tartsd állandóan nedvesen, de kerüld a pangó vizet.
A rendszeres öntözést szere , de kibírja, ha néha kicsit kiszárad a földje.
A virágbimbók megjelenésétől kéthetente tápoldatozhatod. A legyengült,
nem megfelelően gondozo növényedet hamar megtámadják a gyapjas
tetvek. Ellenük szappanos lemosással védekezhetsz, de a nagyon fertőzö
hajtásokat és leveleket inkább vágd le, könnyen újra hajt. Kora tavasszal vágd
vissza a koszorúfutókádat, mert a virágok az új hajtásokon fejlődnek. A sárguló
levelek egyaránt lehetnek a kiszáradás és a túlöntözés tünetei is.

Magyarul madagaszkári jázminnak is nevezik, ez utóbbi név az angol
Madagascar Jasmine elnevezés fordítása, ami a növény származására és
virágainak illatára utal. Angolul nevezik még Hawaiian Wedding Flower-nek
és Waxflower-nek is, de ez utóbbi megtévesztő, mert a Waxflower (viaszvirág) elnevezés erede leg a Hoya nemzetség tagjait jelöli. Könnyen összetéveszthető az illatos, fehér virágú jázminokkal. Leveleik alapján azonban jól
elkülöníthetőek. A Jasminum fajok az Oleaceae családba tartozó, kúszónövények.

Jasminum mul florum
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Tillandsia usneoides
az ősz szakállú Tillandsia

Latin: Tillandsia usneoides
Magyar: szakállbromélia
Angol: Spanish Moss
Familia: Bromeliaceae
Syn.: -

A szakállbromélia ermészetes élőhelye az USA Virginia államától Argen na
területéig terjed, meleg, magas páratartalmú helyeken él. Meghonosodo
Hawaii és Ausztrália hasonló klímájú helyein is. Leginkább a folyók men
erdősávokat kedvelik, mert i biztosíto számukra a harmatképződés. Gyökereik nincsenek, leveleiken keresztül, speciális sejtek által veszik fel a vizet
a levegő nedvességtartalmából. Leveleik molyhosak, vékonyak, szürkészöld
színűek. Virágaik aprók, krémes vagy zöld színűek.
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Hogyan gondozd a szakállbroméliádat?
A szakállbromélia melegigényes faj, egész évben meleg, párás helyet igényel.
Elég ha naponta egyszer lágy vízzel megpermetezed vagy vízbe mártod, ha
állandóan nedvesen tartod elrothadnak a levelei. Jól érzi magát, más nagyobb
növények, például fikuszok ágai közö . Gyakran fürdőszobai növénynek ajánlják, de csak akkor tartsd a fürdőben vagy a konyhádban, ha ablak van a helyiségen és o világos a tér. Túl sötét helyen a szakállbromélia csak egy darabig
érzi jól magát. Az elpusztult növény szürke színű és összeesik.

A Tillandsia usneoides magyar elnevezése, a szakállbromélia vagy szakállmoha, a növény kinézetére utal, amely egy hosszú, őszes szakállhoz hasonlít. Néha spanyol mohának nevezik, ami az angol Spanish Moss fordítása.
A mohákhoz azonban nem fűzik rokoni szálak.
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Függelék
Árnyékos, félárnyékos szobák növényei
Ha kevésbé napfényes lakásban élsz, vagy nem süt be a nap az irodádba,
akkor sem kell szomorkodnod, mert sok növény kedveli vagy elviseli a árnyékosabb, félárnyékosabb helyeket is. Ezeket a fajokat a tűző naptól óvnod
kell, tartsd őket távolabb az ablaktól, jól érzik magukat a nagyobb növények
árnyékában is. Többségük a trópusi esőerdők aljnövényzetében él, ahol nem
éri őket közvetlenül a napfény, csak a lombokon átszűrődő sugarak.
Aeschynanthus lobbianus
Anthurium andreanum
Anthurium clarinervium
Aspidistra ela or
Calathea crocata
Cissus rhombifolia
Dischidia pectenoides
Dracaena fragrans ’Compacta’
Dracaena fragrans ’Massangeana’
Euphorbia horrida
Fi onia verschaﬀel i
Gasteria sp.
Guzmania sp.
Ha ora sp.
Monstera deliciosa
Pachyra aqua ca
Platycerium sp.
Rhipsalis sp.
Scindapsus pictus
Spathiphyllum sp.
Tillandsia cyanea ’Anita’
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Szárazságtűrő növények
A szárazságtűrő növények általában valamilyen vízraktározó szervvel, szövettel rendelkeznek, hogy a száraz időszakot át tudják vészelni, innen fedezve a
vízszükségletüket. Ilyen növények a kaktuszfélék, a Crassulaceae család fajai
és más pozsgás növények. A Bromeliaceae családban találhatsz még olyan
fajokat, amelyek jól bírják a hosszabb ideig tartó szárazságot. Ezek a növényfajok általában bírják a tűző napot is, nem igénylik a rendszres öntözést, így a
rohanó életmódot élő, sokat utazó emberek ideális növényei. De ha lusta vagy
és csak néha van kedved gondozni a növényeidet, akkor is megtalálhatod
közö ük a neked tetsző fajt. A pozsgás növények rendkívüli alakgazdagsággal
rendelkeznek, és többségüknek szép, dekora v virágaik vannak.
Abromei ella brevifolia
Aeonium arboreum
Agave americana
Aspidistra ela or
Astophytum sp.
Cereus peruvianus
Ceropegia sandersonii
Crassula ovata
Dendrobium nobile
Dracaena fragrans ’Compacta’
Dracaena fragrans ’Massangeana’
Dudleya bri onii
Echeveria sp.
Echinocactus grussonii
Euphorbia horrida
Euphorbia lactea ’Cristata’
Gasteria sp.
Guzmania sp.
Ha ora sp.
Leuchtenbergia principis
Monadenium sp.
Oncidium sp.
Pachyra aqua ca
Rhipsalis sp.
Schlumbergera truncata
Tulbaghia violacea
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Kistermetű garzonnövények
Ha egy aprócska lakásban élsz, akkor is jut hely néhány növénynek. A könyvben bemutato fajok közül sok csak akkora méretű, hogy egy keskenyebb
polcon vagy ablakpárkányon is elfér. Ezek a növények többnyire szép, feltűnő
virágokat hoznak, csoportosan növekednek, a sok apró növény együ alkot
egy szép formát.
Abromei ella brevifolia
Aeschynanthus lobbianus
Astrophytum sp.
Crossandra infundibuliformis
Drosera sp.
Dudleya bri onii
Echeveria sp.
Euphorbia lactea ’Cristata’
Exacum aﬃne
Fi onia verschaﬀel i
Gasteria sp.
Guzmania sp.
Ha ora sp.
Hoya linearis
Isolepis cernua
Kohleria sp.
Leuchtenbergia principis
Monadenium sp.
Nertera granadensis
Ornithogalum dubium
Peperomia sp.
Rosa sp.
Sagina subulata
Saintpaulia ionantha
Sarracenia sp.
Schlumbergera truncata
Selaginella sp.
Senecio cruentus
Siningia x hybrida
Tillandsia cyanea ’Anita’
Tillandsia usneoides
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Szoliterek, növények nagy terekbe
Vannak növények, amelyeknek a szépsége akkor mutatkozik meg leginkább
ha egyedül tölthe k be, a számukra rendelkezésre álló teret. Ha nagy belmagasságú lakásban élsz, ezek a növények nagyméretük mia ideálisak lehetnek számodra. Többnyire nem virágaikkal díszítenek, hanem szép rajzolatú
leveleikkel vagy egyedi formájukkal, elegáns, könnyed vonalú habitusukkal.
Ezekből a növényekből kaphatóak még fiatal, kistermetű példányok is, ha elszánt növénybarát vagy, te magad is felnevelheted őket. De ha rögtön egy
nagyméretű növényre vágysz azt is megtalálod a virágüzletekben.
Agave americana
Anthurium andreanum
Anthurium clarinervium
Aspidistra ela or
Cereus peruvianus
Codiaeum variegatum
Coﬀea arabica
Crassula ovata
Cupressus macrocarpa ’Goldcrest’
Cycas revoluta
Dracaena fragrans ’Compacta’
Dracaena fragrans ’Massangeana’
Euphorbia pulcherrima
Laurus nobilis
Medinilla magnifica
Monstera deliciosa
Pachyra aqua ca
Phormium tenax
Platycerium sp.
Solanum quitoense ’Jurassica’
Spathiphyllum sp.
Zamia furfuracea
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Kúszó növekedésű növények
A kúszó növekedésű növényeket nevelheted támasztékra fu atva vagy lecsüngve, ámpolnában. Némelyikük kacsokkal kapaszkodik, míg mások csavarodva kúsznak. Ha galériás az o honod, ezek a növények remekül érzik
majd magukat nálad. Térelválasztásra is kiválóan alkalmasak, szép zöldfalakat
alakíthatsz ki belőlük. A kúszónövények közö vannak levéldísznövények és
vannak virágaikkal díszítő fajok is.
Aeschynanthus lobbianus
Ceropegia sandersonii
Cissus rhombifolia
Dischidia pectenoides
Fi onia verschaﬀel i
Hoya linearis
Monstera deliciosa
Muehlenbeckia complexa
Nepenthes sp.
Passiflora coerulea
Rhipsalis sp.
Scindapsus pictus
Stephano s floribunda
Tillandsia usneoides
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A könyvben szereplő növénycsaládok
Harasztok
Polypodiaceae, édesgyökerűpáfrányfélék, 2 nemzetség.
Selaginellaceae, csipkeharasz élék, 1 nemzetség.
Nyitvatermők
Cupressaceae, ciprusfélék, 1 nemzetség.
Cycadaceae, cikászfélék, 2 nemzetség.
Zárvatermők
Acanthaceae, medvekörömfélék, 3 nemzetség.
Amaryllidaceae, amarilliszfélék, 2 nemzetség.
Apocynaceae, meténgfélék, 5 nemzetség.
Araceae, kontyvirágfélék, 5 nemzetség.
Asparagaceae, spárgafélék, 6 nemzetség.
Asteraceae, fészkesek, 1 nemzetség.
Bromeliaceae, broméliafélék, nemzetség.
Cactaceae, kaktuszfélék, 7 nemzetség.
Caryophyllaceae, szegfűfélék, 1 nemzetség.
Crassulaceae, varjúhájfélék, 3 nemzetség.
Droseraceae, harma űfélék, 1 nemzetség.
Ericaceae, erikafélék, 1 nemzetség.
Euphorbiaceae, kutyatejfélék, 5 nemzetség.
Gen anaceae, tárnicsfélék, 1 nemzetség.
Gesneriaceae, csuporkafélék, 5 nemzetség.
Haemodoraceae, vérnárciszfélék, 1 nemzetség.
Lamiaceae, ajakosok 1 nemzetség.
Lauraceae, babérfélék, 1 nemzetség.
Malvaceae, mályvafélék, 1 nemzetség.
Marantaceae, nyílgyökérfélék, 1 nemzetség.
Melastomataceae, díszlevélfélék, 1 nemzetség.
Nepenthaceae, kancsókafélék, 1 nemzetség.
Orchidaceae, orchideafélék, 3 nemzetség.
Passifloraceae, golgotavirágfélék, 1 nemzetség.
Piperaceae, borsfélék, 1 nemzetség.
Polygonaceae, keserűfűfélék, 1 nemzetség.
Primulaceae, kankalinfélék, 1 nemzetség.
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Rosaceae, rózsafélék, 1 nemzetség.
Rubiaceae, buzérfélék, 2 nemzetség.
Sarraceniaceae, kürtvirágfélék, 1 nemzetség.
Solanaceae, burgonyafélék, 1 nemzetség.
Theaceae, teafélék, 1 nemzetség.
Vitaceae, szőlőfélék, 1 nemzetség.
Xanthorrhoeaceae, fűfafélék, 2 nemzetség.
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Fogalmak
APG rendszerek
Az Angiosperm Phylogeny Group rövidítéséből jö létre, ennek a modern
rendszertannak az elnevezése. 1998-ban publikálták először a zárvatermő
növényeknek, azt az új rendszerét, amely már a modern molekuláris biológiai
kuatásokon alapult. Ez volt az APG I., melyet 2003-ban követe az APG II.
és 2009-ben az APG III. Könyvemben a családbesorolásnál ezt a rendszert
köve em.
Areola
A kaktuszok tövispárnái. Csak a kaktuszokra jellemző, ennek a rövidhajtásnak
a kifejlődése. Az areolákon növényi szőrök, tövisek és virágok képződhetnek.
Ascidium
Az ascidium jelentése tömlő. Minden tömlő alakú növényi részt nevezhetünk
ascidiumnak, például a rovaremésztő kancsóka levele is ascidiummá módosul, ezzel képes a rovarokat csapdába ejteni.
Benszülött növényfajok
Endemikusnak vagy benszülö nek az ado területen kialakult fajokat nevezzük, amelyek o azon a területen fordulnak csak elő. Ennek a területnek a
nagysága változó lehet pár négyzetmétertől egy egész kon nensnyi.
Botanika
A növényekkel foglalkozó tudomány neve, növénytan.
Bulba
Megvastagodo növényi szár, amely a tápanyagok raktározására szolgál. Az
orchideáknál találkozhatunk vele leginkább. Nem a vízraktározás szerve, ráncossága nem a vízhiányra utal, ezt tartsd szem elő , amikor öntözöd a növényt. A ráncosság, az idősebb, elöregedő bulbák sajátsága.
Dézsás növények
Általában a Mediterráneumból származó, balkonon tartható növények csoportját nevezzük így. Jellemzőjük, hogy nálunk nem télállóak, de nem is jellegzetes szobanövények. Tavasztól őszig a szabadban kell őket tartanod, télen pedig világos, hűvös, de fagymentes helyen.
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Epifita növények
Fán lakó, fán élő növények csoportja. Ez az életmód nem azonos a parazitaként élő növényekkel, mert nem a fáktól szerzik meg a vizet és a tápanyagokat, csak rögzí k magukat a fák ágaihoz. Az epifitonokat laza, fakéreggel
dúsíto talajba kell ültetned, nem szere k a kötö , nehéz talajokat. Ilyen növények például, a trópusi orchideák, páfrányok és a broméliafélék.
Faj, species
A rendszerezés alapegysége. Legegyszerűbben megfogalmazva, egy fajba
azokat az élőlényeket sorolják, amelyek képesek egymással szaporodni és
termékeny utódokat létrehozni. Például a Pinus nemzetség két külön faja a
Pinus sylvestris (erdei fenyő) és a Pinus nigra (feketefenyő). A tudományos
elnevezésben az első név mindig a nemzetséget, a második a fajt jelöli. Rövidítése az sp.
Fajta
A fajnál kisebb rendszertani kategória, egy fajon belül több fajta létezhet.
Például, az Anthurium andreanum egy faj, ezen belül van a ’Champion’ fajta,
ami egy fehér virágú flamingóvirág, vagy a ’Midori’, ami pedig egy zöld virágú
fajta.
Fotoszintézis
A zöld színtestekkel rendelkező növények táplálkozási módja. A napfény energiájának a segítségével szervetlen anyagokból, szerves anyagokat hoznak létre. Ez a fotoszintézis fogalmának az egyik legegyszerűbb megfogalmazása.
Gumó
Növényi szármódosulás. A tápanyagok raktározására, a növény á elelésére
szolgál. A vegeta v szaporítás történhet a gumók feldarabolásával.
Habitus
A növény formája, alakja. Vannak növények, amelyeknek fő díszítőértékük a
különleges forma. Főként a cserjék és a fafajok közö találsz ilyet.
Hagyma, Hagymagumó
Tápanyagraktározó, föld ala hajtás. A hagyma (bulbus) húsos allevelekből
épül fel, és száraz buroklevél fedhe . A hagymagumónak (bulbotuber) hártyás allevelei avnnak. Mindkét növényi szervnek szerepe van a szaporodásban és az á elelésben is.
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Hibrid faj
Ha különböző fajták, fajok vagy nemzetségek kereszteződnek egymással
(megtermékenyí k egymást) hibridek jönnek létre. Fajtahibridek, fajhibridek
vagy nemzetséghibridek. A hibridizáció spontán módon is végbemehet a természetben, nemcsak a kertészek nemesítő munkája által.
Kozmopolita
Azok az élőlények, amelyek az egész földön elterjedtek, szinte mindenhol előfordulnak.
Léggyökér
A hajtás szárcsomóiból eredő gyökerek, lefelé nőnek. Szerepük lehet a kapaszkodás, a támasztás, a táplálékszállítás, a vízfelvétel vagy a légzés. A valódi légygyökerek, nem érik el a talaj felszínét, a levegőből képesek felvenni
vizet. Az epifita életmódú növényekre jellemző.
Légtisztító növények
Képesek a levegő sz tására, azáltal, hogy megkö k, kiszűrik belőle a káros
anyagokat. Több kísérletsoroza al váloga ák ki ezeket a növényeket és ma
már speciálisan így árusítják őket. A könyvben szereplő lég sz tó növények:
Spathiphyllum, Nephrolepis, Calathea.
Lián
A növények egyik növekedési formája. Kúszónövények, főként a trópusi területeken élnek nagy változatosságban. Lehetnek lágyszárúak is és fásodó szárúak is. Rugalmasak, még a nagyobb viharokat is képesek nagyobb sérülések
nélkül átvészelni.
Murvalevél
Nem igazik levelek, a virágokat védik, vagy a rovarokat csalogatják. Zöld színűek, vagy más, feltűnő színük van.
Növényrendszertan
A növénytan egyik részterülete, a növényeket bizonyos szempontok alapján
csoportokba sorolják, rendszerezik.
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Oltás
Egy növényszaporítási mód. Megkülönböztetjük az alanyt és a nemes. Az
alany az a növényi rész, amelyre a nemest oltják. Az alany általában erősebb,
ellenállóbb a betegségekkel szemben, jobb a szárazságtűrése. A kis koronás
fácskának nevelt fajokat is oltással állítják elő.
Rizóma, gyöktörzs
Módosult föld ala hajtás. A tápanyagraktározásban és a vegeta v szaporodásban van szerepe. Rügyek is találhatóak rajta.
Rovaremésztő növények
A rovaremésztés (inszek vora) a növényvilágban egy speciális táplálkozási
mód. A nitrogénnek, mint tápanyagforrásnak ez a fajta felhasználási módja
a tápanyagszegény területeken élő növényeknél alakult ki. Ezek a növények
képesek a talajból is felvenni a nitrogént, de erőteljesebben fejlődnek, ha a
rovaremésztés útján is nitrogénhez juthatnak.
Sziklalakó növény
A sziklákon élő növények, egyes páfrányfajok, broméliafélék ilyenek. Olyan
területeken élnek, ahol sok a csapadék. Mohák és zuzmók is előszerete el
telepednek meg a sziklákon.
Szukkulens, pozsgás növények
Olyan növények, amelyek hosszabb időn keresztül is képesek elviselni a szárazságot, mert vízraktározásra alkalmas szerveik, szöveteik vannak. Lehetnek
szár vagy levélszukkulensek. Például a kaktuszfélék, a varjúhájfélék, a kutyatejfélék családjában találsz sok pozsgás növényt.
Tőlevélrózsa, tőszár
Rövid szártagú szár, a levelek tőlevélrózsát alkotnak a szár körül. Virágzáskor
fejlesztenek csak hosszabb hajtást. Ilyen növények például az Echeveria fajok, vagy a jól ismert ker kövirózsák.
Tőosztás
Egy vegeta v szaporítási mód. Általában az évelő ker növényeket szoktuk
tőosztással szaporítani, de néhány szobanövénynél is elterledt módja a szaporításnak. A növény tövét oszd több részre, úgy hogy mindegyiken legyen
megfelelő számú rügy, vagy hajtáskezdemény. Általában tavasszal van a tőosztás ideje.
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Tövis, spina
Módosult hajtás. A tövisek merevek, kemények, a növényt védik. Kialakulhat
a száron vagy az ágakon, és el is ágazhat. Tövisei vannak például a kaktuszoknak, a kökénynek.
Tüske
A bőrszövet sejtjeiből jön létre, feladata a védekezésben van, megóvja a
növényt például a legelésző állatoktól. A rózsának a népi mondással ellentétben tüskéi vannak, nem tövisei.
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Ajánlott botanikai weboldalak
Magyar nyelvű oldalak
www.bonsaiclub.freeweb.hu
www.fitoland.hu
www.mediterrannoveny.boltaneten.hu
www.mkoe.hu
www.novenymania.com
www.orchidea.org
www.palmaliget.blogspot.com
www.plantarium.hu
www.plantart.hu
www.safru.hu
Angol nyelvű oldalak
www.cactus-art.biz
www.exo crainforest.com
www.floradania.dk
www.newplantsandflowers.com
www.takeawaytrends.com
A szerző további írásai
www.bangabotanika.hu
www.felsokofokon.hu/termesze udomany
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Névmutató
Abromei ella brevifolia 76
Achimenes sp. 155
Adansonia digitata 82
Aechmea recurvata 77
Aeonium arboreum 78,174
Aeonium canariense 79
Aeonium haworthii 79
Aeonium nobile 79
Aeonium tabuliforme 79
Aeonium viscatum 79
Aeschynanthus lobbianus 10
Aeschynanthus marmoratus 11
Aeschynanthus speciosus 11
Agave americana 142
Agave salmiana 143
Agave tequilana 143
Aldrovanda sp. 23
Anigozanthos flavidus 13
Anigozanthos humilis 13
Anigozanthos manglesii 13
Anigozanthos sp. 12
Anthurium andreanum 164
Anthurium clarinervium 144, 165
Anthurium crystallinum 145, 165
Anthurium forge i 145
Anthurium hookeri 165
Anthurium ’Jungle King’ 165
Anthurium scherzerianum 165
Aphelandra squarrosa 120
Ardisia creanata 146
Aspidistra ela or 80
Astrophytum capricorne 149
Astrophytum caput-medusae 149
Astrophytum coahuilense 149
Astrophytum myrios gma 149

Astrophytum niveum 149
Astrophytum ornatum 149
Astrophytum sp. 148
Calathea crocata 122
Calathea sp. 121, 122
Calluna vulgaris 153
Cambria sp. 105
Camellia japonica 166
Camellia sasanqua 166, 167
Camellia sinensis 166, 167
Cassytha sp. 67
Catopsis sp. 77
Cereus forbesii 151
Cereus hexagonus 151
Cereus jamacaru 151
Cereus peruvianus 150
Cereus peruvianus ’Monstrosus’ 151
Ceropegia fusca 15
Ceropegia sandersonii 14
Ceropegia stapeliiformis 15
Ceropegia woodii ssp. woodii 15
Chamaelaucium unicatum 61
Cinerea cruenta 110
Cissus amazonica 55
Cissus antarc ca 55
Cissus capensis 55
Cissus discolor 55
Cissus rhombifolia 54
Cissus rotundifolia 55
Cissus striata 55
Cissus tetras gma 55
Cissus trifoliata 55
Cissus tuberosa 55
Codiaeum variegatum 124
Coﬀea arabica 126
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Coﬀea arabica ’Nana’ 127
Echinocactus ingens 87
Coﬀea canephora 127
Echinocactus myrios gma 149
Coﬀea robusta 127
Epipremnum pinnatum 71
Erica carnea 153
Columnea sp. 11
Erica daryelensis 153
Crassula arborescens 83
Erica gracilis 152
Crassula argentea 82
Crassula ovata 82
Erica hiemalis 152
Eucharis amazonica 34
Crossandra infundibuliformis 128
Eucharis grandiflora 34
Croton sp. 125
Eucomis autumnalis 36
Croton variegatum 124
Cupressus macrocarpa 131
Eucomis bicolor 37
Cupressus macrocarpa ‚Goldcrest’ 130 Eucomis comosa 37
Eucomis pallidiflora 37
Cycas media 169
Eucomis undulata 36
Cycas revoluta 50, 168
Euphorbia grandicornis 89
Daphnae laureola 101
Euphorbia horrida 88
Darlingtonia sp. 27
Euphorbia ingens 89
Dendrobium nobile 170
Euphorbia lactea 132
Dendrobium phalaenopsis 171
Euphorbia lactea ’Cristata’ 132
Dionaea muscipula 23
Euphorbia pulcherrima 56
Dischidia nummularia 17
Exacum aﬃne 38
Dischidia pectenoides 16
Ferocactus sp. 21
Dischidia ruscifolia 17
Dracaena fragrans ’Compacta’ 84 Fi onia albivenis 99
Dracaena fragrans ’Massangeana’ 172Fi onia verschaﬀel i 98
Gasteria sp. 90
Drosera capensis 33
Gloxinia speciosa 112
Drosera macrophylla 33
Guzmania dissi flora 59
Drosera rotundifolia 33
Guzmania minor 59
Drosera sp. 23, 32
Guzmania sp. 58
Dudleya bri onii 18
Haemodorum 13
Dudleya cymosa 19
Ha ora gaertneri 49, 67, 92
Dudleya pulverulenta 19
Ha ora salicornioides 49, 92
Dyckia sp. 77
Ha ora salicornioides f.
Echeveria aﬃnis 175
bambusoides 92
Echeveria agavoides 175
Ha ora sp. 92
Echeveria derenbergii 175
Haworthia fasciata 89
Echeveria elegans 175
Hech a glomerata 77
Echeveria sp. 19, 174
Heliamphora 27
Echinocactus grussonii 86
Hoya australis 61
Echinocactus horizonthalonius 87
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Hoya calycina 61
Hoya carnosa 61
Hoya kerii 61
Hoya lanceolata 61
Hoya linearis 60
Hoya retusa 61
Hoya sulawesii 61
Hypoestes sp. 99
Isolepis cernua 134
Isolepis gracilis 135
Jasminum mul florum 181
Kalmia sp. 101
Kohleria sp. 154
Laurocerassus sp. 101
Laurus nobilis 100
Leuchtenbergia principis 20
Lycopersicon esculentum 29
Macropidia sp. 13
Medinilla magnifica 40
Metroxylon sagu 168
Monadenium guentheri 63
Monadenium ritchiei 63
Monadenium sp. 62
Monstera deliciosa 94
Monstera obliqua 95
Monstera pertusum 94
Muehlenbeckia axillaris 157
Muehlenbeckia complexa 156
Narcissus sp. 35
Navia brevifolia 76
Nepenthes sp. 22
Nephrolepis cordifolia 43
Nephrolepis exaltata 42
Nephrolepis falcata 43
Nertera depressa 102
Nertera granadensis 102
Oncidium al ssimum 104
Oncidium sp. 104
Ornithogalum dubium 136

Ornithogalum umbellatum 137
Pachira aqua ca 82, 158
Pachira macrocarpa 158
Passiflora alata 25
Passiflora auran a 25
Passiflora citrina 25
Passiflora coerulea 24
Passiflora edulis 25
Passiflora incarnata 25
Passiflora ligularis 25
Passiflora quadrangularis 25
Peperomia argyreia 45
Peperomia caperata 45
Peperomia clusiifolia 45
Peperomia ’Happy Bean’ 45
Peperomia obtusifolia 45
Peperomia ’Pixie’ 45
Peperomia prostrata 45
Peperomia rotundifolia 45
Peperomia sp. 44
Peperomia ver cillata ’Belly Bu on’ 45
Phalaenopsis amabilis 65
Phalaenopsis grandiflora 65
Phalaenopsis hibridek 64
Phalaenopsis ’Mul flora’ 65
Phalaenopsis ’Singolo’ 65
Philodendron pertusum 95
Philodendron scandens 71
Phormium colensoi 160
Phormium tenax 160
Pieris sp. 101
Pilea sp. 45
Piper sp. 45
Platycerium bifurcatum 177
Platycerium sp. 176
Platycerium superbum 177
Poinse a pulcherrima 56
Polypodium exaltatum 42
Portulacaria afra 83
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Puya fastuosa 77
Puya mirabilis 77
Rhipsalis burchelii 67
Rhipsalis cassutha 67
Rhipsalis cereuscula 67
Rhipsalis crispata 67
Rhipsalis fasciculata 67
Rhipsalis guinensis 67
Rhipsalis heteroclada 67
Rhipsalis mesenbryanthemum 67
Rhipsalis pilocarpa 67
Rhipsalis sp. 66, 93
Rhipsalis teres 67
Rhoicissus rhomboidea 54
Rosa canina 47
Rosa chinensis 46
Rosa mul flora 47
Rosa se gera 47
Rosa sp. 46
Rosmarinus eriocalyx 107
Rosmarinus oﬃcinalis 106
Rosmarinus oﬃcinalis ’Prostratus’ 107
Rosmarinus palaui 107
Rosmarinus tomentosus 107
Ruscus aculeatus 17
Sagina pilifera 108
Sagina procumbens 109
Sagina subulata 108
Sagina subulata ’Aurea’ 109
Saintpaulia ionantha 68, 155
Salix pentandra 101
Sarracenia flava 27
Sarracenia leucophylla 27
Sarracenia psi acina 27
Sarracenia purpurea 27
Sarracenia rubra 27
Sarracenia sp. 26
Schlumbergera russeliana 49
Schlumbergera truncata 48, 93

Schlumbergera x buckleyi 49
Schlumbergera x exo ca 49
Scindapsus pictus 70
Scirpus cernus 134
Scirpus filiformis 135
Selaginella apoda 139
Selaginella helve ca 138
Selaginella kraussiana 139
Selaginella lepidophylla 139
Selaginella martensii ’Jori’ 139
Selaginella moellendorfii 138
Selaginella selaginoides 138
Selaginella sp. 138
Sempervivum arboreum 78
Senecio archeri ’Himalaya’ 111
Senecio bicolor 111
Senecio cruentus 110
Senecio haworthii ’Kilimanjaro 111
Senecio herreianus 111
Senecio macroglossus 111
Senecio mikanoides 111
Senecio rowleyanus 111
Sinningia cardinalis 112
Sinningia leucotricha 112
Sinningia speciosa 112
Sinningia x hybrida 112, 155
Skimmia sp. 101
Solanum pseudocapsicum 29
Solanum quitoense ’Jurassica’ 28
Solanum tuberosum 29
Soleirola soleirolii 103
Spathiphyllum sp. 178
Stephano s floribunda 180
Streptocarpus doonii 115
Streptocarpus x hybridus 114, 155
Tibouchina urvilleana 39
Tillandsia cyanea ’Anita’ 72
Tillandsia dyeriana 73
Tillandsia flabellata 73
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Tillandsia usneoides 182
Tulbaghia violacea 116
Viola odorata 39
Zamia amblyphyllida 51
Zamia furfuracea 50, 169
Zamia pumila 51
Zamioculcas zamiifolia 51
Zygocactus truncatus 48
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