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A húsvét virágai
A HÚSVÉT KÖZELEDTÉVEL EGY CSOKORBA GYŰJTÖTTEM A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL AZ ÜNNEPHEZ KÖTHETŐ DÍSZNÖVÉNYEKET.

A golgotavirág (Passiflora) jellegzetes 
virágalakja miatt nevét a spanyol 

misszionáriusoktól kapta, akik Krisztus 
szenvedéseinek megelevenedését látták 
a virágban:  az 5-5 szirom- és csészele-
vél a keresztre feszítésnél jelen lévő 10 
apostolt, a 72 szálból álló, bíborszínű, ko-
ronaszerű mellékpárta a töviskoronát, az 
5 porzó az 5 sebet, a 3 ágú bibe pedig 
a 3 szöget jelképezi (főképen). A trópusi 
és szubtrópusi éghajlatú területek őserdei-
ből származik. Őshazája Közép-Amerika, 
Dél-Amerika és Mexikó.

Évelő, lágyszárú kúszócserje, akár 6 
méter magasra is felkapaszkodik. Több 
mint 430 faj tartozik ebbe a nemzetség-

be, de ebből mindössze 50 fajnak ehető a 
termése.  A Passiflora edulis gyümölcse a 
maracuja, ami üdítőitalok jóízű alapanya-
ga. Virágainak színe a fehértől a zöld, a 
sárga, a piros és a kék árnyalatokon át 
egészen a liláig terjed. Húsos toktermése 
tojásdad vagy gömbölyű (1. kép). A szí-
ne piros, narancs vagy sárga. Az ehető 
fajták termése csak teljes színeződés után 
fogyasztható. A gyümölcsök tartalmaznak 
A-vitamint, foszfort, vasat, kalciumot. 

A golgotavirág a tápanyagban gaz-
dag, agyagos tőzegalapú földkeveréket 
részesíti előnyben. Fontos, hogy a talaj jó 
vízgazdálkodású legyen. Bőséges öntö-
zést kíván, mivel nem bírja a szárazságot. 

ANTICS KATALIN

DÍSZKERT



37

DÍSZKERT

ANTICS KATALIN

DÍSZKERT

Közepes a fényigénye, kedveli a félárnyé-
kos helyet, de van közöttük olyan, faj is 
amely a tűző napot kedveli. Hőigénye szin-
tén közepes. Fagyérzékeny, ezért dézsába 
ültessük. Tavasszal kiültethetjük és egészen 
őszig a szabadban tarthatjuk. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy csapadékmentes 
időszakban akár naponta öntözni kell. A 
gyenge hajtások lemetszésével a virágzás 
is elősegíthető. Körülbelül 6 rügyre vagy 
20 cm-re lehet visszavágni.

A teleltetésnél az 5-10 oC fok körüli 
hőmérséklettartomány a legideálisabb a 
számára. Természetesen ilyenkor is kell ön-
tözni, de elegendő annyira, hogy a földje 
ne száradjon ki. A szobában is teleltethe-
tő, de ilyenkor folyamatosan öntözni és tá-
poldatozni is kell. Megfelelő körülmények 
mellett, a virágzás a teleltetőben is folya-
matos. Jelentősebb kártevői az üvegházi 
molytetű és az atkák.

A golgotavirág a legkönnyebben dug-
ványról és bujtásról szaporítható, de a vi-
rágzásra legalább 2 évet kell várni.

A hortenzia (Hydrangea) Észak-Ázsiá-
ban és Amerikában őshonos. Latin nevé-
nek jelentése: vizeskorsó. Fás szárú évelő 

bokor, amely 1-3 m magasra nő, de kisebb 
fákat is találhatunk köztük. Léteznek kúszó 
termetű fajok is, amelyek akár 28-30 mé-
ter magasságban is felkúsznak a fákra, 
támasztékra. Van köztük lombhullató és 
örökzöld változatok is, a termesztett fajok, 
fajták nagy része azonban lombhullató. 
A hortenzia virágai – amelyek között le-
hetnek meddők is – nagy félgömb vagy 
lapos, tányérszerű ernyővirágzatba rende-
ződnek, a virágzat díszei a megnagyobbo-
dott, sziromszerű csészelevelek, amelyek 
színválasztéka igen gazdag. Lehet fehér, 
rózsaszín, piros, kék és azok különböző 
árnyalatai, valamint a foltos-tarka virág is 
megtalálható (2. kép). Jó vázatartóssága 
miatt vágott virágként is közkedvelt. Virág-
boltokban, kertészetekben lehet megvásá-
rolni a cserepes virágzó növényt. A húsvéti 
díszítéshez lehetőleg fehér színű cserepes 
hortenziát válasszunk. 

A hortenzia nem szobanövény, ezért 
az ünnep elmúltával ültessük ki a kertbe, 
vagy nagyobb dézsába.  A félárnyékos 
helyet kedveli, sem napon, sem teljes ár-
nyékban nem lehet megnevelni. Nyáron 
tartsuk folyamatosan nedvesen a talaját, 
és kizárólag lágy vízzel öntözzük. Április-
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tól őszig legalább heti egy alkalommal tá-
poldatozzuk magas káliumos tápoldattal. 
Ősszel metsszük vissza a vesszőit. Télen 
a fiatalabb bokrokat takarjuk. Bujtással, 
tőosztással és hajtásdugványozással sza-
poríthatjuk.

A fehér kála (Zantedeschia aethiopica) 
Dél- Afrika mocsaras vidékről származik. 
Nagyon mutatós, fehér, tölcsér formájú 
virágával díszítő, az orchidea után ta-
lán az egyik legelegánsabb dísznövény. 

Menyasszonyi csokrok közkedvelt virága. 
Régen, ha valaki elegáns csokrot szeretett 
volna, azt kizárólag a fehér kálából köttet-
te (3. kép). Vágott virágként ma is közked-
velt, cserepes dísznövényként a színesebb 
és kisebb virágú fajtái is nagy népszerű-
ségnek örvendenek. A virágok színe fehér, 
vajszín, sárga, rózsaszín, bordó is lehet. 
Fő virágzási ideje tavasszal és nyáron van. 
A nagy fehér virágúak nagy vízigényével 
szemben a színes változatok lényegesen 
kevesebb vízzel is beérik.

Megvásárolhatjuk magát a virágzó nö-
vényt, de akár gumóról is felnevelhetjük. 
Ha ez utóbbit választjuk, akkor tavasszal 
kell elültetni a cserépbe, és meleg helyen 
előhajtatni. Fagyérzékeny, a meleg, nap-
sütötte helyet kedveli. Lehetőség szerint 
nyáron tegyük ki a szabadba. Természe-
tes folyamatnak számít, ha a nyár végén 
a levelek elszáradnak, mivel augusztus– 

Így változtassuk meg a színét

Savanyú talajba ültetve, lágy vízzel öntözve 
a rózsaszín virágú hortenzia egy idő után ké-
kes árnyalatú virágokat (is) hoz. A kék szín 
állandóvá tételéhez minden egyes öntözés 
alkalmával adjunk 3-5 gramm timsót egy liter 
vízhez. Ha a rózsaszín árnyalatot szeretnénk 
még élénkebbé tenni, akkor a talaj lúgossá-
gát kerti mész hozzáadásával növeljük.
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szeptember hónapokban kezdődik a pihe-
nőideje. Ilyenkor az öntözés gyakoriságát 
csökkentsük, majd szüntessük meg. Ezután 
a rizómákat óvatosan emeljük ki a cserép-
ből. Szaporítás céljából daraboljuk fel őket, 
majd ültessük be cserépbe és kezdjük el 
öntözni. Télen viszont a 10 oC fok ideális 
a számára. Kedveli a párás klímát. Fontos 
tudni, hogy tejnedve mérgező!

A Madonna-liliom (Lilium candidum) illa-
tos, trombita alakú fehér virágaival az egyik 
legősibb dísznövény. Feltételezések szerint 
Kis-Ázsiában és a mediterrán vidékeken ős-
honos. Érdekessége, hogy a legelső vágott 
virágként termesztett növény, amit fenséges 
szépsége mellett kiváló vázatartósságának 
is köszönhet. Hófehér virágai a tisztaságot 
és az ártatlanságot szimbolizálják, templo-
mok díszítésére, menyasszonyi csokrokba, 
koszorúkba használták és használják ma 

is. Szűz Mária-virágnak is hívják, sokszor 
megjelenik a Madonna-szobrokon, festmé-
nyeken, freskókon.

A Madonna-liliom nagy, illatos virágai 
egy méter magas száron csoportosan he-
lyezkednek el. Nyár elején, júniusban virág-
zik, a szárain általában 8–10 virágot hoz 
(4. kép). Hagymával szaporodik, amiket 
augusztus-szeptember hónapokban kissé 
meszes talajba ültessünk, egymástól 20 
cm-es távolságra. A hagymákat ültethetjük 
edénybe vagy szabadba egyaránt, leg-
alább 2 cm mélységbe. Lehetőleg napos 
helyet válasszunk neki, de a félárnyékban is 
megfelelően fejlődik. Humuszban gazdag, 
jó vízelvezetésű közegre van szüksége. Szél-
nek kitett helyen támaszték mellett nevelhető. 
A virágszárakat csak abban az esetben vág-
juk vissza, ha már teljesen elszáradtak. Őszi 
trágyázás 3-4 évente szükséges. 
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