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Minden tájnak megvan a maga szerencsét hozó növénye. 
és nem is egy, de több is, hogy ne szűkölködjünk az általuk hozandó sikerekben. 

egy-egy ilyen növény, vagy annak egy bizonyos része világszerte ismertté vált az idők során, 
ilyen például a négylevelű lóhere vagy a lencse. 

se szeri se száma azonban a kevésbé ismert, csak helyileg használt és „ható” varázsnövényeknek is.

Szerencsehozó növények 
kis kerté szeknek

Pílea

A szerencselóhereként árult 
madársóska

Gránátalma



néGyLEVELű	LóHErE
A legismertebb szerencsehozó, az írek ked-
venc növénye. A szerencselóhereként kapha-
tó gumó valójában egy madársóskaféle, de ez 
nem ronthat kedvező tulajdonságain a sze-
rencse bevonzásával kapcsolatban, próbál-
kozzatok vele bátran. A gumóját ültessétek 
egy cserépbe, tartsátok nedvesen, és tegyé-
tek világos helyre. A cserepet nyáron kitehe-
titek a teraszra vagy a kertbe napos helyre. 
Ha elvirágzott, akkor visszahúzódik, elszá-
rad a levele és a virága, az öntözését szünetel-
tetni kell. Még a fagyos idő érkezése előtt vi-
gyétek be a cserepet, árnyékos, hűvös helyen 
teleltessétek, majd tavasszal kezdjétek újra 
öntözni. Érdekessége, hogy éjjel és borús idő-
ben levele és a virága összecsukódik. Levelei 
kis mennyiségben ehetőek, enyhén savany-
kás ízük van.

lencse
Ahány szem lencsét eszel, annyi pénzed lesz a 
következő évben. Eheted levesnek, salátá-
nak, főzeléknek. Ha biztosra akarsz menni, 
akkor tegyél a zsebedbe is. A lencse könnyen 
csírázik. Próbáld ki, hátha úgy is szerencsét 
hoz, és meg is eheted a csírákat.

BamBusz
Habár a szerencsebambuszként kapható nö-
vény nem is bambusz, hanem egy Dracaena 
nevű növény, mely a trópusi erdőkben nő, ná-
lunk szobanövényként ismerős, de állítólag 
szerencsehozó képességei megegyeznek a 
bambuszéval. Megold minden problémát, 
hosszú életet és egészséget hoz az egész csa-
ládnak, így semmiképpen sem hiányozhat a 
házadból. Virágboltból vágott virág-
ként tudod beszerezni a csavaros sze-
rencsebambusz-ágat. átlátszó üveg-
edényben vízbe téve több hónapig is 
díszítheti íróasztalodat. Hetente cseréld 
le a vizét, más gondoskodást nem igényel. 
Ha 3-4 cm hosszúságú gyökeret ereszt, ak-
kor ültesd be cserépbe, laza tőzeges földbe, 
és tedd világos, de tűző naptól védett 
helyre.

Bazsalikom
Fűszernövényként cserépbe ültetve a zöldsé-
gesnél, vagy egy nagy élelmiszer-áruházban 
megtalálod. Ezeket a cserepes fűszereket ne-
héz életben tartani, de a konyhaasztal üde 
zöld színfoltja lesz, és a szerencse mellett 
még szeretetet és egészséget is hoz. A saját 
bazsalikom nevelését tavasszal (április elejé-
től lakásban vagy április végétől a kertben) 
magról is megpróbálhatod. 

píleafajták
A píleafajtákat is szerencsehozó növények-
nek tartják Keleten. Apró leveleik által vonz-
zák be a pénzt a lakásba. Kezdő kertészeknek 
is szerencsét hozhatnak, mivel gondozásuk 
egyszerű, gyorsan növekednek és kedvezőt-
len fényviszonyokkal bíró lakásokban is 
könnyen nevelhetők, sarjakkal, dugványok-
kal egyszerűen szaporíthatóak.

vadkakaó
A vadkakaót (Pachira) is szerencse-, és főleg 

pénzhozó növényként emlegetik. Pénz-
hozó tulajdonságát az biztosan tapasz-

talta, aki tajvanban kitalálta, 
hogy egy cserépben öt 

tövet összefonva muta-
tós és könnyen eladha-

tó szobanövénnyé nevel-
hető. szerencsehozó tu-

lajdonságát mi is megta-
pasztalhatjuk, mivel ellen-

álló és alkalmazkodó természe-
te révén egyszerű gondozása si-
kerélményt adhat. Meleg, párás, 

közvetlen napsütéstől mentes he-
lyet szeret.

gránátalma
A sok maggal teli termése a termékenység 
szimbóluma Görögországban. Lagzikon, ha a 
földre dobott gránátalma darabokra törik, 
akkor szerencsét, bőséget hoz.

szakács-nagy zsuzsa

Kiskerté sz 
feladat
Ültess saJát 
szerenCsehozó növényt
• Dekoráld az agyagcserepet kedved sze-

rint.
• töltsd meg a cserepet laza szerkezetű, 

tőzeges földdel és locsold meg.
• A píleasarjat tedd a nedves tőzegbe (a 

már meglévő, vagy akár most vásárolt 
píleádról vágjál le ollóval egy hajtást).

• A cserepet tedd világos, de tűző naptól 
védett helyre és tartsd nedvesen.

készítsd el a szerencse-
hozó malaCKádat
Szükséges anyagok: rózsaszín karton, jan
csiszeg, hurkapálca, rózsaszín zse ní liadrót.
• Vágd ki a minta alapján a malac testét 

és négy lábát (két első, két hátsó).

• Rajzold meg a malac szemét, orrát.
• Rögzítsd jancsiszeggel a lábakat.
• Ragaszd a hátsó felére a hurkapálcát.
• szúrd a cserépbe a szerencsehozó ma-

lacot a pénzlevelű pílea mellé.
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Lencse

Bazsalikom


