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DÍSZKERT

Élet a teleltetőben
DÉZSÁS, EDÉNYES NÖVÉNYEINK A TELELTETÉS SORÁN IS NAGY ODAFIGYELÉST 
IGÉNYELNEK. KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY RENDSZERESEN TÜZETESEN ÁTVIZS-
GÁLJUK ŐKET KÁRTEVŐ ÉS KÓROKOZÓ UTÁN KUTATVA. AZ ÖNTÖZÉS IS NAGY 
KIHÍVÁS ILYENKOR.

Növényeinket télen is gondoznunk kell. 
Sőt a hideg és a sötét időszak elég-

gé megviseli őket, ezért még fokozottab-
ban kell odafigyelnünk az ápolásukra.

Különböző növényeknek eltérő igényeik 
vannak és különbözőképpen tolerálják a hi-
deget. Fontos, hogy csoportosítsuk a külön-
böző igényekkel rendelkező növényeinket, 
és igyekezzünk nekik megtalálni a megfele-
lő klímájú helyet.

Vannak olyan fajok, amelyeket nem szabad 
kitenni a fagypont alatti hőmérsékletnek, de pél-
dául a mérsékelt éghajlati övben őshonos fajok 
némi fagyot is elviselnek. Ezért az edények falát 
burkoljuk be valamilyen takaróanyaggal (szal-
ma, ruha stb.), mivel a növénytartó edények 
vékonyfalúak, ezért a tartós fagyok idején tel-

jesen átfagyhatnak. 5-10 oC helyiségben telel-
tethető a sétányrózsa, a rozmaring, a muskátli, 
2-5 oC-on telelnek a citrusfélék és a leánder.

Fény

Több helyen is olvashatjuk, hogy a pincét ja-
vasolják a fagyérzékeny növények, például a 
leánder teleltetésére. Én mindenkit lebeszélnék 
erről, mivel sötét és rossz levegőjű. Tavaszra a 
fényhiány miatt megnyurgul és ledobja a leve-
leit. Az üvegház, télikert volna az ideális hely, 
de ezzel csak kevés háztartás rendelkezik. 
Amennyiben van olyan zárt teraszunk, veran-
dánk, ahol fagypont feletti a hőmérséklet, oda 
összegyűjthetjük a fagyérzékeny konténeres 
növényeinket. Ennek hiányában az egyik leg-
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jobb választás a fűtetlen szoba. Javaslom, hogy 
napközben a függönyöket húzzuk szét, a re-
dőnyt húzzuk fel, hogy minél több fény áramol-
hasson be az ablakon. Ha lehetőségünk van 
rá, akkor déli fekvésű helyiséget válasszunk.

 
Szellőztetés

A téli szellőztetés nélkülözhetetlen a pihentett 
növények számára. A kinti komolyabb mínusz 
hőmérsékletek idején lehetőleg kerüljük a szel-
lőztetést, de a nagyobb fagyok elmúltával 
mindenképpen nyissunk ablakot. Növénye-
inket azonban ne helyezzük közvetlenül az 
ablakba, vagy annak közelébe, mert megfáz-
nak. Hely hiányában, ha nincs más lehetősé-
günk, akkor elegendő, ha szelőztetés előtt és 
alatt elvesszük az ablak alól a növényeket.

Időnként tisztítsuk meg növényeink leve-
leit a portól és a lerakódott szennyeződéstől. 
Használjunk ehhez langyos vizet, puha ruhát.

Öntözés

Ne feledkezzünk meg az öntözésről sem. A te-
leltetés ellenére is öntöznünk kell a növényein-
ket. Ügyeljünk az öntözővíz hőfokára, ne hasz-
náljunk hideg vizet, még nyáron sem. Kizárólag 
szobahőmérsékletű vízzel öntözzünk! Az eső-
víz a legideálisabb, ám ha nem rendelkezünk 
vele, akkor forraljuk fel a csapvizet, majd vár-
juk, meg amíg kihűl. Teleltetett növényeinknek 
nincs szükségük tápoldatra. Előfordul, hogy a 
legjobb gondoskodásunk ellenére is fakul a nö-
vényünk és szárad a levele. Ezeket távolítsuk el.

Növényvédelem 

A teleltetés idején sem szabad megfeledkez-
nünk a növényvédelemről sem. Még a behor-
dás előtt gombaölő és felszívódó rovarölő 
szerekkel lehet, és szükség szerint kell is kezel-

ni a teleltetésére váró növényeinket. Ezt a ke-
zelést a legjobb megelőzésképpen elvégezni.

A teleltetés alatt is fontos, hogy folyama-
tosan szemmel tartsuk növényeinket, hogy 
azonnal észlelhessük a kártevők és kóroko-
zók megjelenését. Figyelmeztethet erre minket 
például a fokozott intenzitású lombhullás, a 
mézharmat jelenléte, a kórokozók fő tünetei.

A megelőzésképpen elvégzett perme-
tezés általában hatékony a kórokozók és 
a kártevők ellen. Amennyiben mégis elő-
fordulna bármelyik is, akkor első lépésként 
ajánlott karanténba helyezni a beteg nö-
vényünket, azaz elkülöníteni a többitől.

Az állati kártevők könnyen felismerhetők, 
csak egy jó nagyító kell hozzá! A levél színén 
és fonákán, a növény törzsén, az ágakon, haj-
tásokon vizsgálódjunk. A teleltetőben gyak-
ran találkozhatunk tetvekkel, közülük is a 
pajzstetvekkel. Amikor még kevesen vannak, 
puha ruhával, szivaccsal és bő szappanos 
vízzel eltávolíthatjuk őket. Ha sokan vannak, 
akkor már csak a kémiai szerek segíthet-
nek. Éppen eztért fontos a korai észlelés!
A viaszos pajzstetvekkel nehezebb a hely-
zet, mivel a levelekre, szárelágazásokra 
ragadt vattacsomószerű képződmények 
alatt bújnak meg.

Az atkák közül a leggyakrabban a ta-
kácsatka forul elő teleltetett dísznövényeinken. 
A levélfonákon szívogatnak, jelenlétükre utal-
nak a levélszínén kifakuló foltok. Kezdetben, 
ha még csak egy-két levélen vannak jelen, 
akkor jobb lecsípni levelestől és megsemmi-
síteni. Ha a teljes növényzeten jelentkeznek, 
csak a kémiai növényvédelem nyújt megoldást.

A kémiai védekezésnél szigorúan 
tartsuk be az engedélyezési okiratban 
leírt utasításokat!

Léteznek különböző praktikák is. Sokan a 
cserépbe, a növény talajába fokhagyma-gerez-
deket dugnak a rovarkártevők megelőzésére.  



Szobanövényeink ápolása 
fűtésszezonban

Szobanövényink számára a fűtési idény 
nagy kihívást jelent. A fűtés miatt a levegő 
szárazzá válik, amit a növények nehezen 
viselnek. Ezért indokolt a párásítás, amit 
egy kézi spriccelővel vagy a fűtőtestre 
helyezett tálkába öntött vízzel könnyen ki-
vitelezhetünk. Fontos, hogy közvetlenül a 
növények levélzetére ne kerüljön víz. Ne 
vigyük túlzásba a párásítást, mert az ked-
vez a gombás fertőzések kialakulásának!
Ha elegendő helyünk van, akkor egy jóko-
ra tálcára szórjunk murvát, kavicsot vagy 
agyaggolyót és helyezzük rá a cserepes 

növényeinket. Ezek olyan porózus kőze-
tek, amelyek hamar felszívják és el is páro-
logtatják a vizet. Így biztosítják a megfele-
lő légnedvességet.
Jól viseli a száraz meleg helyiséget a rák-
virág, az anyósnyelv, a sárkányfa (dracé-
na), a pletyka, a filodendron és a pozsgás-
levelűek. Száraz, hűvös (5-10°C) helyet 
válasszunk a fokföldi ibolya, a szobai cik-
lámen, a szobai azálea, a papucsvirág, a 
csuporka, a tarka	 levelű	könnyező	pálma, 
a	 fikusz, a legtöbb kaktusz számára. Pá-
rás, meleg (20-22°C) helyiséget kívánnak 
a páfrányok, az orchideafélék, a broméli-
ák, a trópusi vagy szubtrópusi bonsai-ok. 
Számukra készíthetünk növényvitrint.
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