


• Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya
• Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha száraz a föd teteje az 

alsó rész vizes lehet- fapálcikával ellenőrizhetjük. Tűző napra kitett növények hamarabb 
kiszáradnak.

• Ha a szobanövény kinövi a cserepét, tavasszal egy-két számmal nagyobb cserépbe  át 
lehet ültetni, érdemes a cserép aljára egy kis kavicsot tenni a víz elszivárgásához

• Számos növénynél a levél permetezésével segíthetjük a páratartalom növelését, 
párologtatást, illetve a rárakódott por eltávolítását 

• Vannak növények, melyek vizet tárolnak a levelükben (begónia, fokföldi ibolya), 
szárukban (pozsgások), törzsükben (Yucca, Dracaena) ezeket óvatosabban kell öntözni, 
még ha a földjük kicsit száraz is van víztartalékuk.

• Addig locsoljuk a növényt, míg a tálkában megjelenik a víz, 10 perc múlva a felesleges 
pangó vizet kiönteni, mert a gyökereket rothadásnak indíthatja. 

• Túl sok locsolás jele: a föld felszíne kifehéredik, penészedik
• A kevés locsolás jele: a föld elválik a cserép falától, állítsuk vízbe a cserepet, míg 

megszívja magát a föld
• Óvatosan a kaspóval: mindig maradhat benne pangó víz, öntözés után ki kell önteni a 

felesleget, a cserép méreténél két számmal nagyobb kaspót válasszunk, az átlevegőzés 
miatt

• Ha tehetjük esővízzel öntözzünk



• A virágboltokban árusított virágzó dísznövényeket intenzíven időre hajtatják, megfelelő
tápoldatozással; szaporító-közegük tőzeg, mely könnyű, jó vízelvezető de hamar 
kiszárad

• Vásárláskor mindig nézzük meg a földet,  ha tőzegben van a növény ne legyen száraz a 
tőzeg, mert akkor a növény gyökere is száraz lehet, mely pusztuláshoz vezet.

• Vízmegkötő (Stocosorb) granulátum hozzáadásával megakadályozható a talaj 
kiszáradása  átültetéskor adagolható

• A föld tápanyaghiányát növényi tápsókkal tudjuk pótolni
• Háromféle földtípust árusítanak a boltokban  „ A” savas kémhatású, laza szerkezetű; „

B” közepes kémhatású mérsékelten laza szerkezetű; „C” közömbös kémhatású
középkötött tápdús talaj.

• A betegségek ellen kiskereskedelmi forgalomban lévő szerek használhatók. Üvegházi 
molytetű, pajzstetű,lisztharmat védekezés : Pretrin mix, Fito levéltetű, Fito pajzstetű

• Átültetéshez virágföldet mindig virágboltban vásároljunk, az adott növénynek megfelelő
föltípust, ekkor fog szépen fejődni a növény. A gondozási címke segít ebben



Clivia (narancsliliom)
• Amarilliszfélék (Amarillidaceae) családja
• Gondozása: félárnyékos helyet szereti, K-i, Ny-i ablakok, az őszi időszakban kevesebb öntözés, 

hűvösebb világos hely, leveleit ritkán áttörölhetjük a párásítást segíteni, télen pihentetni 8-10 C fokon 
minimális vízzel, tavasszal újrahajtatni, virágzás után a terméseket levágni

• Gyakori kártevője: gyapjas tetű, védekezés lemosás
• Tősarjról szaporítható, 4-5 leveles, gyökeres  hajtással
• Az egész növény mérgező



Aechmea (Lándzsarózsa)
• Bromélia család származás trópusi, szubtrópusi
• Egyszikű növény
• Levelek erezete párhuzamos, lándzsa alakú, örökzöld
• Csak egyszer virágzik utána elpusztul, fagyérzékeny
• Gondozása: laza tőzeges talaj, öntözés 2-3 naponta, túlöntözést kerülni,magas 

páratartalom, száraz helyen levelét permetezni, nagy hő- és fényigényű de szűrt fényt 
kedvel

• Sarjhajtással szaporítható



Saintpaulia (Afrikai ibolya)
• Csuporkafélék családja, származása: trópusi terület
• Egyszikű évelő növény
• Kerekded húsos levelek, tőrózsában állnak, szőrös felületűek, erezete élrefutó
• Virága fehér rózsaszín, lila, kék fodros, vagy szimpla
• Termése sok-magvú toktermés
• Gondozása: savanyú talajt szereti, száraz meleg, világos, nem huzatos helyet szereti, az erős napfény 

perzseli  K- i ablakba, szereti a magas páratartalmat, elvirágzás után átültethető laza tápdús talajba, 
kéthetente tápoldatozzuk, földje legyen mindig nedves legyen, csak alulról locsoljuk, a pangó vizet 
nem szereti, hőigénye nagy 20-22 C fokot szereti

• Szaporítása: 5-6 cm-es levéldugvánnyal szaporítható vízben, majd a gyökerek megjelenése után laza 
tápdús talajba ültethető



Hibiscus (mályva)
• Mályvafélék családja, származás: szubtrópusi, mérsékelt éghajlat
• Évelő lágyszárú, kétszikű cserje 
• Gondozása: napos,világos helyen, teraszon tartható, nagy levelei sok vizet 

párologtatnak, vízigényes, hetente tápoldatozás, K utánpótlás, metszeni elvirágzás után 
lehet

• Szaporítása fejdugvánnyal, gyökeres dugvánnyal tavasszal
• Köhögéscsillapító hatású



Cyclamen (Ciklámen)
• Kankalinfélék családja, származás: mérsékelt éghajlat, lomberdők
• Kétszikű évelő
• Levelei egyszerű szív alakú, szórt állású, színe kékeszöld, hosszú levélnyél
• Virága fehér, rózsaszín, lila, novembertől - májusig virágzik,
• Termése toktermés
• Gondozás: Talajigény laza tőzeges, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő, öntözés 2-3 naponta, hetente 

tápoldatozás, a pangó vizet nem szereti, közepes fény és hőigény 10-15 C fok, a félárnyékot kedveli É–
i ablakok, májustól a növény nyugalmi állapotban van, kevesebb öntözés szükséges, levelei 
elhervadhatnak, de nyár végén új hajtásokat hoz, ősszel ismét virágozni fog,  ha kinőtte cserepét  
ekkor kell átültetni, fagyérzékeny

• Betegségei: botrytis, glomerela (barnafoltosodás levél, virág) gryptocline bennrekedő hajtás
• Szaporítása magról
• gumója, gyökere mérgező



Monstera (könnyező pálma); Diffenbachia
• Kontyvirágfélék családja (nem pálma), származása: trópusi őserdő
• kúszónövény
• Levele M: párhuzamosan erezett; D: egyszerű tojásdad alakú
• Virágzata torzsavirágzat
• Termése bogyó,  Dél- Amerikában fogyasztják
• Gondozása: M: tápanyagban gazdag föld „B”, félárnyékos, párás hely, léggyökereit visszavezethetjük 

a cserépbe támaszt, tápanyagot vesz fel, gyakori öntözés, hetente tápoldat, télen ritkábban öntözni; 
D:napos, párás helyet szereti, vízigényes télen nem kell tápoldatozni

• Szaporítása: csúcsrészt vízben gyökereztetni, vagy gyökérsarj hajtásokat ültetni
• Mérgező a gyökere ; tejnedve mérgező



Philodendron ( Filodendron)
• Kontyvirágfélék családja, származása: trópusi őserdő
• Egyszikű bokor
• Levele szárnyasan karéjos, erezete párhuzamos
• Virágzata torzsa
• Termése bogyó
• Gondozása: laza tőzeges talajt kedveli, magas páratartamú helyet szereti, közepes hő és vízigényű, de 

a bő öntözés a nagy levélfelületen történő párologtatás miatt szükséges, világos helyet kedveli, a 
huzatot nem szereti, az idősebb növényeke kétévente átültethetők kéthetente tápoldatozhatjuk.

• Szaporítása dugvánnyal, a törzs feldarabolásával 
• A növény levele és hajtása mérgező



Yucca
• Agavefélék családja, származása: trópusi őserdő
• Egyszikű bokor 
• Szára egyenes pálmatörzs az elszáradt levelek csonkjaiból alakul ki
• A levelek szárölelők, erezetük párhuzamos
• Virága fehér, sárga
• Termése tok termés
• Nagy fény és hőigényű
• Talajigény. Agyagos, vagy tőzeges laza talajt kedvel
• Szaporítása dugvánnyal



Ficus (Szobafikusz)
• Eperfafélék családja származása : szubtrópusi területek
• Kétszikű fa
• Fásszárú törzse barna, ágai szétágaznak
• Levele ovális, ép szélű, viaszos
• Termése makktermés
• Gondozása: közepes fény, hő és vízigényű 2-3 naponta öntözni földje mindig legyen 

nedves, de a pangó vizet nem szereti, magas páratartalmat igényel, leveleit permetezzük, 
napos félárnyékos helyet kedveli, de a kevés fénynél lehullik a levele, a hőmérséklet 
ingadozást nem szereti felkopaszodik, a nagyobb növényeket kétévente tavasszal 
átültethetjük, bokrosodását a hajtásvégek visszacsípésével növelhetjük 18-20 C

• Szaporítása dugvánnyal, levéldugvánnyal
• A növény tejnedve mérgező



Chamaedorea ( Gyompálma )
• Pálmafélék családja, származása: trópusi őserdők
• Egyszikű növény
• Fás szárú , bambuszszerű törzse van
• Levelei szárnyasan szeldeltek, levélerezete párhuzamos
• Virága bugavirágzat, zöldes sárga színű, csak idős növényeken van
• Gondozása. A laza tőzeges jó vízelvezetésű talajt kedveli, bőséges víz hetente, de a pangó

vizet ne szereti, a szárazságot nem bírja, nagy fényigényű, szűrt fényt szeret, télen 
ritkábban öntözzük.

• Szaporítása magról, vagy dugványról



Asplenium ( Páfrány, fodorka)
• Fodorkafélék családja származása: trópusi éghajlatú őserdők
• Nyitvatermő növény
• Gondozása laza tőzeges talajt kedveli, földje legyen mindig nedves, öntözés 2-3 naponta
• Magas páratartalmat igényel, leveleit permetezhetjük vízzel. Közepes fényigényű, félárnyékot szűrt 

fényt kedvel, hőigénye közepes, fagyérzékeny , az átültetést jól bírja 18-22 C
• Szaporítása spóravetéssel, vagy tőosztással az őszi időszakban



Aloe ( Aloé)
• Aloe félék családja származása trópusi éghajlat
• Egyszikű növény
• Levele egyszerű lándzsás, tőrózsában áll, levélcsúcs hegyes, erezet párhuzamos
• Virágzata fürtös sárga, piros
• Gondozása homokos tápanyagban szegény talajt kedveli, enyhe öntözés 2-3 naponta, 

szárazságtűrő, direkt napfényt kedveli, hőigénye közepes, fagyérzékeny
• Szaporítása magról



Codiaeum (Kroton); Euphorbia (mikulásvirág)
• Kutyatejfélék családja, származása: C: trópusi őserdők; E: Mexikó
• Kétszikű évelő növény, örökzöld
• Fás szárú, szára repedezett, ágai ferdén álló, elágazó
• Levele egyszerű szárnyasan karéjos, hosszúkás kerekded, bőrszerű,színe zöld, piros, erezete sárga
• Virága jelentéktelen fehér, idősebb növényeken van jelen
• Termése toktermés
• Gondozása laza tőzeges talajt kedveli, bő vízellátás 2-3 naponta, télen kevesebbszer, a pangó vizet nem bírja, magas 

páratartalmat igényel, leveleit permetezhetjük, fény és hőigénye nagy ilyenkor színeződik legszebben a levele, de a 
direkt napfényt nem kedveli 20-22 C fok

• Szaporítása: C: dugvánnyal (faszénporba mártva a metszési felületet); E: fejdugvánnyal (melegvízbe mártva)  
• Betegségei: C: pajzstetű, takácsatka ; E: pajzstetű, üvegházi molytetű
• Tejnedve mérgező



Dracaena (Dracéna; sárkányfa)
• Liliomfélék családja, származása: trópusi, szubtrópusi területek
• Fás szárú, törzse egyenes, hengeres
• Levelei hosszúkásak, erezete párhuzamos, a tricolor fajtán a színek sötét helyen megfakulnak
• Gondozása: laza jó vízáteresztő talajt kedveli , fényigényes, szűrt fényt kedveli, a fűtött lakást jól 

viseli, de a hőingadozást nem, vízigénye nagy, a pangó vizet nem szereti, a gyökere elrohadhat,párás 
környezetet szereti, leveleit permetezhetjük,átültetést tavasszal, vagy ősszel végezzünk megfelelő
tőzeges talajba, nagyobb egyedeknél a felső3-4 cm földréteg cseréje javasolt, 18-20 C fokot kedveli

• Betegsége: meleg szárza helye tripsz, takácsatka, pajzstetű
• Szaporítása fejdugvánnyal és törzsdugvánnyal feldarabolható 24-26 C fokon vízben hajtatható
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