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Különleges	megjelenés
Furcsa levél- és virágformájuk miatt egé-
szen különleges a megjelenésük, ami meg-
különbözteti őket a többi dísznövénytől. 
örökzöld lágyszárú növények, és többségük 
levéltölcsért nevel, amelynek a közepéből 
színes fellevelek bontakoznak ki. természe-
tes élőhelyükön ezzel vonzzák a kolibriket 
és a rovarokat.
Ami első pillantásra virágnak tűnik, az va-
lójában színes, tartós fellevelek csoportja. 

A szobanövényként használt broméliák 
tényleges virágai kicsik, és általában né-
hány nap múlva lehullanak. A hosszú hóna-
pokon át tartó virágzási időszak után a nö-
vény elpusztul, de előzetesen gondoskodik 
az utódokról: a legtöbb bromélia a levélro-
zetta tövében kis sarjakat képez, amelyek 
leválaszthatók. Minél később történik meg 
a sarjak leválasztása, a gyökerük annál 
gyorsabban fejlődik ki. A természetben a 
broméliák magvait vagy terméseit a szél és 
az állatok terjesztik.

termőhelyükön a fajok egy része nagy ma-
gasságban, hegygerincek szikláin nő, mások 
erdők fáin élnek vagy talajlakók. Az epifita 
életmódot folytatóknak épp csak annyi talaj-
ra van szükségük, hogy megkapaszkodjanak, 
nincsenek gyökereik, leveleik pelyhesen 
szőrözöttek vagy szívópikkelyekkel borítot-
tak, így tudják a tápanyagokat és a nedves-
séget közvetlenül a levegőből felvenni. Egyes 
fajokat a levelek szőrözöttsége védi meg a 
túlzott párologtatástól és a perzselődéstől. 
A levéltölcsért képezők esővizet gyűjtenek.

A népszerű 
broméliák

A broméliák népszerű növények. Térhódításuk egyre gyorsabb, amihez a nemesítés eredményei 
éppúgy hozzájárultak, mint a divat, az ízlés és a vásárlói igények megváltozása.

Díszítőértéküket folyamatosan élvezhetjük: virágzáskor a fellevelek ragyogó, 
élénk színében gyönyörködhetünk, majd elvirágzás után a leveleik színe, fényessége, mintázata, 

szőrözöttsége ad bizarr külsőt a növényeknek.

jó tudni
A helyes ápoláshoz fon-

tos tudni, hogy vannak talaj-
ban élő és fán lakó (epifita) bro-

méliák. Míg az első változat a táp-
anyagokat és a vizet a gyökereken 
és a leveleken keresztül képes 

felszívni, az epifiták ezt csak 
a leveleken keresztül te-

hetik meg.



A	légi	növények
A jól ismert levéltölcséres fajok mellett a 
szakállbroméliák (Tillandsia sp.) is a bro-
méliák családjába tartoznak. nagyon kü-
lönleges nemzetséget alkotnak az ananász-
félék családján belül. szokták az ide tartozó 
fajokat légi növénynek is nevezni, mert azt 
a benyomást kelthetik, hogy csak levegőből 
élnek – a legtöbb broméliához hasonlóan 
azonban más növényeken vagy sziklákon 
kapaszkodnak. Gyökereik csak arra szol-
gálnak, hogy megtartsák a növényt, ezért 
soha nem szabad őket földbe ültetni, mert 
rövid időn belül elpusztulnak. Jobb, ha gyö-
kérdarabon vagy kövön helyezzük el az 
ilyen fajokat. tekerjük be gyökereket egy 
kevés mohával, és kössük az alapra egy mű-
anyag zsineggel a Tillandsiákat. Mivel nem 
tudnak vizet raktározni, feltétlenül magas 
páratartalomra, vagy rendszeres lágy vizes 
párásításra van szükségük. 

Fény-	és	melegkedvelők
A broméliák a természetben a nagyon szá-
raz, a nedves és a forró élőhelyeken egy-
aránt megtalálhatók. ott vannak a sivata-
gokban, a tengerszint feletti 4000 méteres 
hegyekben és a trópusi esőerdőkben, ezért 
tudnak olyan jól alkalmazkodni és nagy a 
tűrőképességük. Csupán néhány faj talál-
ható a mi szélességi fokunkon, és ebből ki is 
következtethetjük, többségük milyen he-
lyet igényel. Az olyan ismert fajok, mint a 
csíkolt lándzsásrózsa (Aechmea fasciata) 
vagy a Guzmania, nagyra értékelik az egész 
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AnAnász-
nöVényEK

A Bromeliaceae növénycsalád 
főként dél-Amerikából származik, 

mintegy 60 nemzetséget foglal ma-
gába, és több mint 3000 különféle 
fajt ölel föl. A legismertebb közülük 

az ananász (Ananas comosus), 
ezért a broméliákat szokták 

ananásznövényeknek 
is nevezni.

eZéRT	
sZeReTjüK
• önmagukban vagy 
más növényekkel tár-
sítva rendkívül muta-
tósak.
• Megjelenésük egyedi.
• Kiválóan érvénye-
sülnek lakások dísz-
tárgyai között.
• Eleganciát kölcsö-
nöznek a szállodák, 
irodaházak fogadóte-
reinek.
• Könnyen tarthatók.
• Kevés gondozást igé-
nyelnek.
• Kis hozzáértést kí-
vánnak.
• tartós virágdíszek.
• száraz levegőjű, köz-
ponti fűtéses lakások-
ban is megélnek.
• A környezethez jól 
alkalmazkodnak.
• A tölcsérükben tá-
rolt vízből gazdálkod-
nak.
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éven át tartó meleg szobahőmérsékletet. 
Világos ablakokban a sok fény elősegíti a ti-
pikus levélszínek kialakulását és a virág-
képződést. A nyári hónapokban, júniustól 
szeptemberig nagyon jól érzik magukat a 
kertekben, de csak addig, míg az éjszakai 
hőmérséklet nem csökken 15 °C alá. Ezután 
mindenképpen vissza kell őket vinni a me-
leg lakásba. 

Így	gondozzuk	a	broméliánkat
A broméliatartás fontos ápolási feladata a 
helyes öntözés és párásítás. A cserepes nö-
vények talaját tartsuk mérsékelten nedve-
sen, a gyökérlabda ne száradjon ki, és a 
föld maradjon levegős. nyáron a bromé-
liák levéltölcsérét mindig meg kell tölteni 
vízzel, ellenben télen nagyon kevés vízre 
van szükségük. téli tartásban négyhe-
tente ürítsük ki a maradékot és cseréljük 
ki a vizet. Az öntözővíz legyen szobahő-
mérsékletű és lágy. A kemény víz csúnya 
lerakódásokat hagy a levélrozetták bel-
sejében, ezért az esővíz használata lenne 
ideális. A növekedési időszakban hetente 
adjunk folyékony műtrágyát az öntözővíz-
hez, a téli nyugalmi időben azonban nincs 
szükség tápanyagra. nem kell öntözni a 
kövekhez vagy fadarabokhoz rögzített 
broméliákat, nekik a szórófejes flakonból 
kijuttatott vízcseppek elegendőek. Álta-
lánosságban elmondható, hogy a bromé-
liákat rendszeresen, egész évben perme-
tezhetjük lágy vízzel, mivel többségük ér-
tékeli a magas páratartalmat. A legtöbb 
szobanövény nem kedveli, ha a levelét víz 
éri, nem úgy a broméliák. Ez a tulajdonsá-
guk összefügg az eredeti hazájukkal, ahol 
a fákon vagy a sziklákon élve a csapadék-
víz nagy részét a leveleiken keresztül ve-
szik föl. érthető, miért igénylik a felülről 
való öntözést és a levéltölcsérekbe jutta-
tott vizet.

Átültetés
A broméliáknak viszonylag kicsi a gyökér-
zetük, ez az oka, hogy a nagyobb példányok 
is jól elvannak kisebb cserepekben. Átülte-
tésükre akkor van szükség, amikor a gyö-
kerek a cserepet teljesen kitöltötték. Ehhez 
inkább laposabb, mint mély cserepet vá-
lasszunk. A talajban élő fajok a savanyú 
kémhatású (pH 4-5), laza, levegős talajt 
kedvelik, az átültetésre kevésbé érzéke-
nyek. A szinte gyökér nélküli Tillandsia-
fajokat vékony dróttal kisebb ágakra vagy 
kéregdarabokra rögzítik. A növény megka-
paszkodása után a drótot eltávolítják.

Merényi Alexandra

Tipp	loCsolÁsHoZ	
✓ A túl kemény víz lágyítható forralás-
sal és néhány csepp ecet hozzáadásával.
✓ ne öntözzünk túl hideg vízzel, legyen 
legalább 15 °C-os, vagy szobahőmér-
sékletű.
✓ A Tillandsiák esetében, melyeket fel-
kötözve tartunk, a klasszikus értelem-
ben vett ötözés nem járható út; perme-
tezzük őket naponta egyszer, télen két-
háromszor, vagy hetente egy alkalom-
mal mártsuk szobahőmérsékletű vízbe.
✓ A broméliák többsége szereti a meleg 
és nedves környezetet, jól érzik magu-
kat a fürdőszobában.
✓ Ahol a levegő túl száraz, megjelenhet-
nek a kártevő atkák.
✓ A helyiség páratartalmát növelhet-
jük, ha vízzel töltött edényeket helye-
zünk el a növények között.
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Helyük a lakásBan
• legyen a helyük világos, de ne érje 
őket közvetlenül tűző nap.
• nyugati vagy keleti tájolású, abla-
kos helyiséget válasszunk.
• déli fekvés esetén függönnyel vagy 
rolóval árnyékolni kell.
• A magas páratartalom előnyös.
• 14 °C feletti legyen a hőmérséklet.
• A kemény, bőrszerű levelű fajoknak 
sok fényre van szükségük.
• A puha és vékony levelű fajokat vé-
deni kell a közvetlen napfénytől.


