Szobanövények kiválasztása
Amikor
szobanövényt
választunk,
néhány kérdést
meg kell
válaszolnunk a
beszerzés előtt.
A szobai
dísznövényekből
óriási a választék,
így felettébb
könnyű rosszul
választani. Ajánlatos szétnézni ismerőseinknél, melyik növény él meg náluk. A
középületeket díszítő óriási példányokat ne tekintsük mérvadónak, a
legtöbbjüket kölcsönzik, majd később, amikor a nem megfelelő körülmények
hatása kezd mutatkozni, visszaviszik a kertészetbe, esetleg cserélik őket.
A vásárlás előtt válaszoljuk meg a következő hat kérdést (a válaszokból kiderül
majd, hogy céljának mely fajtatípusok felelnek meg leginkább, aztán ezek közül
válassza ki az Önnek legvonzóbbat, hiszen a szempontok közül természetesen
ez a legfontosabb):
1. Kérdés: tartós növényt szeretnék-e?
Ha gloxiniát vásárol és néhány hónap elteltével kókadozni kezd, ne saját
magát hibáztassa, ez ugyanis alkalmi növény. Ha ugyanez történik egy
borostyánnal, akkor az már az ön lelkét terheli, mivel ez tartós növény.
Ha egész éven át levélzetet szeretne, ne válasszon virágos cserepes
növényt.
• Tartós szobai növények:
– szobai levéldísznövények
Olyan fajok, melyek szobai körülmények mellett tartósan
megélnek, feltéve, hogy igényeiket figyelembe vesszük. A
levélzet egész éven át élénk és dekoratív, bár egyes fajok
igénylik a fűtetlen helyiségben történő teleltetést.
Megnézem a választékot és a tulajdonságaikat
– kaktuszok
Megvastagodott törzsű, a szukkulensek csoportjába tartozó
növények, amelyeken areolák, azaz kis szemölcsök, ezeken
pedig hosszabb tüskék és kisebb serkék ülnek. Úgyszólván

mindig lomtalanok és szúrósak. Szobai feltételek mellett
tartósan megélnek és sok közülük virágoztatható.
Megnézem a választékot és a tulajdonságaikat
– szobai virágos dísznövények
Szobai feltételek mellett tartósan megélnek, feltéve, hogy
igényeiket figyelembe vesszük. Elvirágzás után levélzetük
élénk, de nem különösebben dekoratív. Egyes fajoknál
átteleltetésre van szükség.
Megnézem a választékot és a tulajdonságaikat
• Alkalmi szobai növények
– cserepes virágos dísznövények
Elvirágzás után eltávolítjuk. Többségüket ilyenkor kidobják,
egyeseket a lakáson belül lombtalan növényként, vagy
gumóként tárolnak, másokat a kertbe visznek ki.
Megnézem a választékot és a tulajdonságaikat
2. Kérdés: milyen összeget áldozok rá?
A dísznövények ára függ a növény típusától (Pl. a lassú növekedési típusú
drágább, ilyenek a pálmák) és a méretétől (a magasabbak drágábbak).
3. Ismert növényt, vagy ritkaságot szeretnék?
Választhatunk a mindenhol kapható, bevett fajokból, vagy vadászhatunk a
ritkaságokra, melyeket időnként érdemes kipróbálni. Ám ezek
kertészetekben, vagy csak szaklapok hirdetési oldalain lelhetők fel.
A ritkaságokat sok esetben egyszerűbb nevelni, pl.: Beaucarnea /
Buzogányfa, Carex / Sás.
4. Hogyan állok idővel és hozzáértéssel?
Úgy tartják, hogy egyes szobanövények elpusztíthatatlanok, Pl.:
Sansavieria / Anyósnyelv, Cissus antarctica, Fatsia / Szobaarália,
Fatshedera / Borostyánarália, az Aspidistra / Kukoricalevél, a kaktuszok –
ha szárazon tartják őket és a Cyperus / Szobapalka, ha nedvesen. A
'könnyen kezelhető’ növények már többen vannak. Aki még kezdő,
válasszon ezekből: Aspidistra, Asparagus, Broméliák, Cissus antarctica,
Chlorophytum, Coleus, Cyperus, Dracaena marginata, Fatshedera Fatsia,
Ficus elastica, Decora, Grevillea, Helxine, Howea, Monstera, Neanthe,
Philodendron scandens, Rhoicissus rhomboidea, Saxifraga sarmentosa,
Tolmiea, Tradescandia, Zebrina.
Másik véglet a kényes dísznövények csoporja, ezeket csak gyakorlott
szobakertészek válasszák. Pl.: Acalypha, Caladium, Codiaeum,
Dizygottheca, Ixora, Gardenia

5.

Mekkora és milyen alakú növényt akarok?
Fontos szempont, gondoljuk meg a növény elhelyezése szempontjából. A
következő típusok léteznek:
• Fűszerű növények
Acorus
Carex
Ophiopogon
Scirpus
• Bokros növekedésű növények
Achimenes
Begonia rex hibridek
Coleus
Hypocyrta
Maranta
Pilea
• Fatermetű növények
oszloposak:
Cereus peruvianus
Cleistocactus straussii
Haworthia reinwardii
Kleina articulata
Notocactus leninghausii
Trichocereus candicans
fák:
Aphelandra
Citrus
Codiaeum
Ficus benjamina
Ficus elastica decora
Laurus
Schefflera
üstökös fák:
Beaucarnea
Diffenbachia
Pandanus
Yucca
• Kúszó és csüngő növények
kúszók:
Dipladenia
Passiflora
Philodendron hastatum

Stephanotis
kúszók vagy csüngők:
Ficus pumilla
Hedera
Philodendron scandens
Scindapsus
csüngők:
Columnea
Fittonia
Helxine
Nertera
Sedum morganianum
Senecio rowleyanus
Schlumbergera
• Levélrózsás növények
laposak:
Primula
Gloxinia
Afrikaiibolya
szukkulensek:
Aloe humilis
Aeonium tabulaeforme
Echeveria setosa
Haworthia fasciata
Sempervivum tectorum
tölcséresek:
Aechmea
Guzmania
Nidularium
Vriesea
• Gömb alakú növények
Astrophytum
Echinocactus grusonii
Ferocactus
Mammillaria
Rebutia minuscula
6.

Milyenek lesznek a környezeti körülmények?
Elengedhetetlen a szép szobanövény fejlődéséhez, hogy igényeinek
megfelelőek legyenek a viszonyok.
Következő kitételeket kell figyelembe venni:

• Minden növénynek másmilyen az 'ízlése’. A növények leírását ezzel
kapcsolatban vegyük komolyan
• Az új növényt még megfelelő körülmények mellett is 'honvágy’
gyötri, így az első pár hétben, míg megszokja az új helyet
megviseltnek látszhat.
• A helyéhez szokott növény a rossz körülményekhez is
alkalmazkodik.

A vásárlást lehetőleg késő tavasztól ősz közepéig ejtsük meg. Kivéve egy-két
télen kapható növényt, ám ilyenkor vigyázzunk a fagyveszélyre. Ügyeljünk a
korrekt csomagolásra, hogy a hazaszállítás során a növény ne sérüljön, óvjuk a
közvetlen napsütéstől, vagy a hidegtől!

