Sikeres átültetés
Abban az esetben döntsünk az átültetés mellett, amennyiben a növényünk
az edényét kinőtte és azt szeretnénk, hogy tovább növekedjen.
Legalkalmasabb időszak a tavasz. Az átültetett növény gyökérzetének
elég ideje marad, hogy a nyugalmi időszak beálltáig kellően
kifejlődhessen. Az eredeti edénynél alig valamivel nagyobb edényt
válasszunk, mert a nagy méretbeli különbség a növényt visszaveti a
fejlődésben (általános irányelv: az új cserép átmérője 4 cm-rel legyen
nagyobb, mint a régié).
A sikeres átültetést hét lépésben végezzük:
1. Amennyiben használt edényt választunk, alaposan sikáljuk azt ki.
(Az új agyagcserepet ültetés előtt egy éjszakára vízbe kell áztatni.)
2. Ha égetett agyagcserepet használunk az alját töltsük meg törmelékkel
(törött cserép, vagy tégladarabkák alkalmasak). A törmelékrétegre
terítsünk vékony rétegben földkeveréket.
3. Öntözzük meg az átültetés előtt álló növényt, majd egy óra múlva
üssük ki az edényéből, olyan formán, hogy a tenyerünket tegyük a
földlabda tetejére, fordítsuk lefelé, majd az edényt finoman
ütögessük. Amennyiben nem mozdul, állítsuk talpra és egy kés
lapjával a földlabda és az edény között vágjuk körbe. Újra ismételve
a mozdulatsort, végül emeljük le az edényt a földlabdáról.
4. Távolítsuk el a régi törmeléket. Bontsuk ki az összetapadt, külső
gyökereket, vágjuk le a rothadó részeket, vigyázva a megmaradó
részek épségére.
5. Állítsuk az új edénybe helyezett földrétegre és a földlabda körüli
helyet töltsük fel előzőleg megnedvesített földkeverékkel.
Ügyeljünk, hogy a földkeverék egyenletesen töltse ki a helyet.
6. Amikor megtelt a rés, hüvelykujjunkkal nyomkodjuk le a földet és
töltsünk utána addig, amíg a felszíne el nem éri a szár tövét. Végül
néhányszor, finoman kocogtassuk a cserepet szilárd felülethez, hogy
a föld kellőképpen megtömörödjön.
7. Óvatosan öntözzük meg a növényt és tegyük egy hétre árnyékos
helyre. Naponta permetezzük a leveleket, hogy elejét vegyük a
lankadásnak. Aztán állítsuk a növényt a végleges helyére és kezeljük
úgy, mint azelőtt.

Amennyiben az átültetés szükséges lehet, mert a növény kinőtte az
edényét, viszont nem szeretném, hogy nagyobbra nőjön, úgy az 1.
lépésben egy tiszta, méretben a régi edénnyel megegyező méretűt
válasszunk. A 4. lépében a külső, elhalt gyökerek eltávolításával egy
időben távolítsuk el a talaj 1/4 részét is. Használhatunk ennek kikaparására
egy régi villát. Az így átültetett növény hajtásait metsszük vissza (a felső
1/3-ig vághatjuk)!
Részleges talajcsere:
Ezt abban az esetben végezzük, amennyiben átültetésre nincsen mód (nem
tudjuk, vagy nem akarjuk átültetni, mert túl nagy az edénye, vagy a
habitusa kifejlett, esetleg a növény formára nevelt), viszont a talaj már
kimerült. Ez esetben óvatosan távolítsuk el a talaj felső 2-3 cm-ét (nagy
edények esetén a felső 5 cm-ét), aztán helyettesítsük friss, tápdús
földkeverékkel.
Égetett cserép előnyei:
• nehéz, nem borulékony
• porózus, így a talaj nehezen vizenyősödik
• hagyományos, természetes megjelenés
• a káros sók kilúgozódnak a földből
Műanyag cserép előnyei:
• leesés esetén valószínűleg nem törik el
• ritkábban kell locsolni
• nagy alak és színválaszték
• könnyű tisztán tartani

