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Élőhelyét tekintve a nedves alhavasi 
rétek, legelők növénye. Ennek megfe-
lelően alakult ki a hagymaforma: a 

gömbölyű rész fölfele viszonylag hosszú 
„nyakban” végződik, ami a földfelszín köze-
lébe igyekszik nőni, és ezáltal a hagyma le-
vegőzni tud a kissé vizesebb talajban is. In-
nen következtethetünk igényeire: ha a kert-
ben állandóan nedves, de nem vizes helyre 
ültetjük,  akkor nem kell  nagyon mélyre,  el-

lenben ha szárazabb körülmények közé ke-
rül, akkor két hagymányi talaj legyen fölöt-
te. Ha viszont cserépben hajtatjuk, a hagyma 
csúcsa mindenképp látszódjon ki a földből! 
A nárcisznak valódi hagymája van, vagyis 
több évig él és fejlődik, kétcsúcsúvá válik, 
majd sarjadzik is, és így lassan egyre több és 
több virágot nevel.
Egyszikű lévén, a „virágszirmokat” tudomá-
nyosabban lepelleveleknek nevezik. A külső, 

csillagszerűen szétterülő a valódi lepel, a 
belső, kisebb-nagyobb, trombita- vagy tá-
nyérszerű rész az úgynevezett melléklepel. 
A levéltelen virágszárat tőkocsánynak hív-
juk. A virágok általában illatosak, de nem 
mindegyik faj és fajta, és nem egyformán.

Problémák és megoldások 
• A tőkocsány (virágszár) rövid marad: a 
hagyma nem tudott rendesen begyökere-
sedni, vagy túl magas hőmérsékleten és 
rossz fényviszonyok mellett hajtatták.
• A növény túlságosan megnyúlt: túl korán 
ültettük, vagy nagyon hosszú ideig tartó hi-
deghatás érte.
• Gyengén hajt ki, apró marad a növény, a 
levelek és a tőkocsány csavarodottak, eset-
leg sárgásak: túl erős fagy érte a hagymát a 
földben, vagy még inkább az ültetést meg-
előző tároláskor.
• Beszárad a virág: túl kicsi volt a hagyma, 
vagy túl korán és magas hőmérsékleten 
próbáltuk hajtatni, vagy túl száraz a talaj.

gyerekkoromban nem kertészkedtem, de a napsárga, trombitás virágok nagyanyáim kertjeiből, 
és a fantasztikusan illatos fehér csillagtenger a cekend-tetői nárciszrétről 

a mai napig élénken élnek bennem, és talán ezért van, hogy imádom a nárciszokat.

TévHiTek	A	nÁrcisz	körül	
A görög mitológiai Narkisszosz történetét nem szükséges talán elmesélni, hiszen nagyon 
egyszerű megtalálni interneten is, ha valaki még nem tudná. Az, hogy a nárciszvirág 
azért lett az önimádat jelképe, mert szirmai kissé befele hajlanak, hát… ezzel nem tudok 
egyetérteni, hiszen sok faj van, és ezek sokfélék. És azzal sem, hogy emiatt nárciszt nem 
illik ajándékba adni. Én a magam részéről mindig örülni tudok neki, és semmiféle hátsó 
gondolatom nem támad tőle. sőt, azért szeretem például vázában a sárga trombitásokat, 
mert csúf hervadás helyett inkább kissé megszárad a viráguk. Igaz, azt tartják, a nár-
ciszt más virágokkal nem jó egy vázába tenni,  mert azok így sokkal gyorsabban elher-
vadnak. Erről nem tudok egyértelműen nyilatkozni.

TrombiTák 
és csillagok
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Fajták
Bemutatok néhány szép fajtát és kerti be-
ültetést.  Annyiféle  nárciszfaj  és  -fajta  
van, hogy biztosan mindenki talál kedvé-
re és kertjébe valót. Mindenképpen nagy 
tömegben mutat jól. A törpéket – pl. 
’Minnow’,  ’Têteàtête’,  ’Hawera’, –, illetve 
a különleges virágú bulbo co dium-fajtákat 
ültethetjük  sziklakertbe  vagy  cserépbe,  
de mindenképpen jól látható helyre, mert 
virágaik is kisebbek. A tavasz előre-
haladtával egymásnak adják a stafétát a 
különböző fajták.
Aki tavaly ősszel nem ültetett nárciszt, 
az idén tavasszal már csak a cserepes, 
hajtatott példányokban gyönyörködhet, 
de el ne felejtsen ősszel beszerezni né-
hány zacskó hagymát!

‚early Bride’

‚thalia’

narcissus bulbocodium

‚February gold’

‚Jetfire’ és ‚tête à tête’ ‚Minnow’ ‚Flower record’

‚tête à tête’ ‚Carlton’

‚Magnet’

‚Brunswick’ ‚Hawera’
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KEdVEnC nöVÉnYünK
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A kereskedelemben kapható nagy, kemény, 
egészséges hagymák és normál októberi ül-
tetés esetén ezek nem fordulnak elő. Egyes 
termesztők szerint tulajdonképpen a nár-
cisz az egyik leghálásabb és „legmegbocsá-
tóbb” hagymás növény.

amit tudni érdemes 
Elvirágzás után még öntözzük, ha cserép-
ben van, akkor tápoldatozzuk, míg a levelek 
maguktól lesárgulnak. Mindez nemcsak 
azért fontos, hogy a hagyma a következő 

évre elegendő tápanyagot tudjon gyűjteni, 
hanem  azért  is,  mert  a  nárcisznál  elvirág-
zás után rögtön megindul a hagymában a 
következő évi virágkezdemény fejlődése. 
Ilyenkor nem szabad kiszáradnia, de per-
sze vízben tocsognia sem.
Ha cserépben akarjuk nevelni, és tél végén, 
kora tavasszal virágoztatni, akkor ültessük 
el  október  közepéig,  jól  öntözzük  be,  hogy  
rendesen be tudjon gyökeresedni, és utána 
hagyjuk a szabadban, de esőtől védve. Min-
denképpen szüksége van legalább 8 hétnyi 
0-5 °C körüli hidegre ahhoz, hogy megbíz-
hatóan  virágozzon.  Kivétel  ez  alól  a  Nar
cissus  papyraceus nevű faj, amelynek több 
fajtáját  árulják  ’Paperwhite’ néven. Ez ná-
lunk nem megbízhatóan télálló. Télen szok-
ták  cserépben  hajtatni,  ehhez  nem  igényel  
hideg időszakot, csak vizet és 20 °C körüli 
hőmérsékletet. nagyon erősen illatos.
Ha mindent jól csinálunk – ami csak egy kis 
odafigyelést igényel –, akkor ültetés után a 
kertben évről évre több virág lesz. Amikor 
azt  látjuk,  hogy már inkább a  levelek bur-
jánzanak, a virág pedig egyre kevesebb, 
akkor eljött az ideje, hogy visszahúzódás 
után szétszedjük a hagymákat, és egyen-
ként újra elültessük őket, mert túlságosan 
besűrűsödtek.

józsa kata

tUdtA, 
HOGY…

…a ma kapható nárciszok 
már többnyire hibridek? neme-

sítésükben Anglia és Hollandia jár 
az élen; a valódi és a melléklepel 

mérete, formája alapján a több 
száz  nemesített  fajtát  13  

csoportba sorolták.


