Növénygondozási útmutatók
Anyósnyelv/Sansevieria sp.
Elhelyezés: napos,
világos és félárnyékos
helyen is tartható.
Árnyékosabb helyre, a
nem csíkos változatokat
válasszuk.
Öntözés: elég csak
mértékkel öntözni,
nyugodtan hagyjuk
kiszáradni a föld
felszínét.

Bambuszpálma/Chamaedorea
Elhelyezés: a világos,
vagy félárnyékos,
szobahőmérsékletű,
nem huzatos helyet
kedveli.
Öntözés: vízigényes
növény, földje legyen
nedves, ne hagyjuk
kiszáradni a
földlabdáját, de ne is
álljon a vízben.

Párásítás: jól bírja a
szárazabb levegőt is, nem szükséges
párásítani.

Tápoldatozás: tavasztól
-őszig háromhetente tápoldatozhatjuk, ősszel
és télen elhagyható a tápoldatozás.

Tápoldatozás: nyáron 2-3 hetente
tápoldatozhatjuk, a többi évszakban
elhagyható a tápoldatozás.

Párásítás: szereti a párás levegőt, a levelek
vízzel való permetezése, biztosítja a megfelelő
páratartalmat.

Átültetés: évente érdemes átültetni B
virágföldbe.

Átültetés: átültetni tavasszal lehet B
virágföldbe, ha már elhasználódott a földje,
vagy túl kicsi a cserepe.

Areca pálma/Areca lutescens
Elhelyezés: napos,
világos, átlagos
hőmérsékletű helyen
érzi legjobban
magát.
Öntözés: átlagos
vízigényű növény,
rendszeres öntözést
igényel, de
túlöntözni, nem kell.
Párásítás: szereti a
párás környezetet,
ezért érdemes a
leveleit vízzel permetezni.
Tápoldatozás: rendszeres tápoldatozást
igényel.
Átültetés: ha szükségessé válik az átültetés,
tavasszal pálma virágföldbe ültessük át.

Borsarc/Peperomia sp.
Elhelyezés: a sima zöld
levelű változatok
világos, vagy
félárnyékos, a színes
levelűek világos helyre
ideálisak.
Öntözés: mértékkel
öntözzük, télen pedig,
csak egészen kevés
vizet adjunk neki. A
nyirkos, hideg föld,
rothadást okozhat.
Tápoldatozás: tavasszal és nyáron
háromhetente tápoldatozhatjuk.
Párásítás: a vékonyabb levelű fajok igénylik a
párásítást, a vastagabb levelűek a száraz
levegőt is bírják.
Átültetés: tavasszal és nyáron is át lehet
ültetni B típusú virágföldbe.
Kártevők, betegségek: nem megfelelő
gondozás esetén levélhullás, levél és
szárrothadás jelentkezhet. Kártevők közül a
levélfonálférgek okozhatnak gondot.
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Növénygondozási útmutatók
Botpálma/Raphis excelsa
Elhelyezés: nem
huzatos, világos vagy
félárnyékos, nyáron
meleg, télen hűvös
helyen tartható.
Öntözés: tavasszal és
nyáron bőségesen,
télen ritkábban
öntözzük.
Tápoldatozás: tavasz
végén és nyáron, kis
adag tápoldattal
tápoldatozzuk.
Párásítás: időnként permetezzük a leveleket
vízzel, így biztosítható a kellő páratartalom.
Átültetés: ha kinőtte a cserepét, akkor T
típusú földbe, vagy homokkal kevert kerti
földbe ültessük.
Betegségek, kártevők: száraz és meleg
környezetben takácsatka, a levelek száradása
és barnulása.

Flamingóvirág/Anthurium
Elhelyezés: a
félárnyékos, vagy
világos, kellemesen
meleg helyet
kedveli, a tűző naptól
óvjuk.
Öntözés: télen
mérsékeljük az
öntözést, tavasztól
őszig rendszeresen
öntözzük lágy
vízzel. Víz soha ne
álljon alatta.
Párásítás: Kedveli a párás környezetet. A
párásítás során, a virágokra ne kerüljön a
kipermetezett vízből, mert barna foltok
jelenhetnek meg rajtuk.
Betegségek, kártevők: napos, száraz
levegőjű helyen, a takácsatkák támadhatják
meg, a levelek széle pedig
besodródik. Levéltetvek és pajzstetvek
szintén károsíthatják. Betegségek közül a
gyökérrothadás és a levélfoltosság fordulhat
elő.

Dracéna/Dracaena sp.
Elhelyezés: világos,
esetleg félárnyékos
helyen tartsuk, tűző
napra ne tegyük.
Öntözés: öntözzük,
rendszeresen, de
mértékkel, ne hagyjuk,
hogy a földje teljesen
kiszáradjon, de ne is
álljon a vízben.
Tápoldatozás: tavasszal és nyáron
kéthetente tápoldatozzuk, ősztől
elhagyhatjuk a tápoldatozást.
Párásítás: a száraz levegőt nem kedveli, ez pl.
a fűtési szezonban jelenthet problémát.
Gondoskodjunk párásításról.
Átültetés: elég kb. 2 évente átültetni, ehhez B
virágföldet válasszunk.

Fokföldi ibolya/Saintpaulia
Elhelyezés: a világos,
nem tűző napos,
kellemesen meleg
helyet kedveli. Télen a
16 fok körüli
hőmérséklet az ideális.
A hirtelen
hőmérsékletváltozást
és huzatot nem szereti.
Öntözés: földjét tartsuk
nedvesen, az
öntözések között a föld
felszínét, hagyjuk kicsit
kiszáradni. Szobahőmérsékletű vizet
használjunk, az öntözővíz ne érje a leveleket,
csak a talajt.
Párásítás: kedveli a párás levegőt, ennek
biztosítására, állítsuk nedves kavicsrétegre a
cserepet.
Betegségek, kártevők: a levéltetvekre és a
viaszos tetvekre is
érzékeny. Túlöntözés esetén tőrothadás
jelentkezhet, a tűző nap, a levelek sárga
foltos elszíneződését
eredményezi. Lisztharmat vagy botrítisz is
jelentkezhet, ezt a penészes levelek és
virágok jelzik.
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Fikuszok /Ficus sp.
Elhelyezés,
hőmérséklet: a
szélsőséges
körülményeket nem
szereti (erős napsütés,
túl meleg és túl száraz
levegő, túl hideg és
nedves környezet,
huzat). Huzatos helyen
ledobhatja leveleit.

Kenciapálma/Howeia forsterana
Elhelyezés: világos,
vagy félárnyékos meleg,
állandó hőmérsékletű
helyen tartsuk.
Öntözés: földjét tartsuk
mindig nedvesen,
azonban a túlöntözéstől
óvakodni kell, mert
rohadni kezd a növény.

Öntözés: Közepes
vízigényű
szobanövény, a nyári
melegebb időszakban, legalább 4 naponta
kapjon vizet, télen ennél ritkábban. Ne
öntözzük túl, a pangó víz ártalmas, és
levélhullást okoz.

Tápoldatozás: tavasszal
és nyáron, kéthetente
mérsékelt töménységű
tápoldattal tápoldatozzuk.

Párásítás: páraigénye átlagos, ezért érdemes
párásítani. A párásításra jó módszer a
közvetlen párásítás, azaz a levelek vízzel való
permetezése.

Átültetés: C típusú virágföldbe történik, elég
akkor átültetni, ha kinőtte a cserepét.

Tápoldatozás: meghálálja a rendszeres
tápoldatozást, nyáron kéthetente adjunk neki
tápoldatot.
Átültetés: Ha szükségesnek látjuk az
átültetést, mert már kicsi lett a növény
cserepe, vagy kimerült és elhasználódott a
növény földje, akkor tavasszal B típusú
virágföldbe ültethetjük át.
Metszés: a fikuszokat metszéssel alakíthatjuk,
különösen jól alakítható a Ficus microcarpa, a
kislevelű fikusz (Ficus benjamina), és
a hosszúlevelű fikusz (Ficus longifolia).
Munka előtt érdemes kesztyűt húzni, és
leteríteni a növény alatt a padlót, a csepegő
tejnedv miatt. Egy-egy ágat vagy tőből
vágjunk le vagy egy levélnél metsszük el.
Érdemes lentről felfelé haladva végezni a
metszést. Ha ezzel végeztünk forgassuk meg
a növényt, vagy részletenként haladjunk
körbe.
Betegségek, kártevők: száraz levegőjű, fűtött
helyiségben takácsatkák, pajzstetvek és
tripszek is megtámadhatják.
Huzatos helyen, valamint túlöntözés hatására
is hullajthatja leveleit. Ha télen túl hűvös és
hideg helyen tartjuk szintén ledobhatja a
leveleit.

Párásítás: kedveli a párás környezetet,
gyakran párásítsunk, különösen télen.

Kártevők, betegségek: száraz levegőjű
helyen pajzstetvek és takácsatkák
támadhatják meg. Túlöntözés hatására
rohadni kezd.

Kroton/Codiaeum variegatum
Elhelyezés: világos,
kellemesen meleg
helyet keressünk
számára, ahol nincs
huzat.
Öntözés: rendszeres
mérsékelt öntözést
igényel, télen
ritkábban öntözzük.
Tápoldatozás: az
átültetés utáni egy
hónap leteltével az
öntözővízhez tápoldatot is adhatunk.
Párásítás: igényli a párás környezetet,
permetezzük leveleit vízzel, vagy a cserepét
állítsuk, kaviccsal és vízzel töltött tálcára.
Átültetés: tavasszal ültessük át, legalább
kétévente.
Kártevők, betegségek: kártevők és
betegségek általában nem támadják meg.
Fényhiányos helyen nem lesz szép a levelek
színe „bezöldül”.
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Kukoricalevél/Aspidistra
Elhelyezés,
hőmérséklet: jó
választás sötétebb
szobába is, tűző
napos hely
kivételével,
mindenhol jól érzi
magát.
Öntözés: rendszeres
mérsékelt öntözést
igényel, ne
száradjon ki, de ne is
legyen túlöntözve.
Párásítás: túlságosan száraz levegőjű helyen,
a leveleken barna foltok jelennek meg, ez
megelőzhető, ha a leveleket vízzel
permetezzük.
Átültetés: átültetni elég 2-3 évente tavasszal,
nem kell túl mélyre ültetni.

Kúszó filodendron/Philodendron
scandens
Elhelyezés: átlagos
szobahőmérsékletű,
árnyékos, félárnyékos
és világos helyre is
ideális.
Párásítás: főként a téli
fűtési időszakban,
érdemes leveleinek
permetezésével
párásítani.
Öntözés: rendszeresen
öntözzük tavasztól
őszig, de ne öntözzük
túl. Télen kevesebbet öntözzük, a föld
felszínét hagyjuk kicsit kiszáradni.
Tápoldatozás: tápoldatozni csak tavasszal, és
nyáron szükséges kéthetente.
Egyéb teendők: rendszeresen vágjuk vissza a
felesleges hajtásokat. Az elhalt növényi
részeket, és leveleket is mindig távolítsuk el.
Átültetés: Az idős példányokat, akkor
szükséges átültetni, ha kinőtték a cserepet. A
fiatal növények átültetésére tavasszal
kerülhet sor, tőzeg alapú vagy agyagos
virágföldbe.

Nyíllevél/ Syngonium
podophyllum
Elhelyezés: az
egyszínű zöld levelű
változat, világos, vagy
félárnyékos, a mintás
levelű, világos,
kellemesen meleg
helyre ideális.
Öntözés:
szobahőmérsékletű,
lágy vízzel öntözzük,
földjét tartsuk, mindig
kissé nedvesen.
Tápoldatozás: tavasszal és nyáron
kéthetente adjunk neki tápoldatot
Párásítás: kedveli a párás levegőt, leveleit
permetezzük vízzel, és gyakran portalanítsuk.
Átültetés: átültetni B virágföldbe lehet, elég
csak akkor, ha már kicsi számára a cserép,
vagy pedig a földje nagyon elhasználódott.

Lepkeorchidea/Phalaenopsis
Elhelyezés: a világos
helyet kedvelik, a tűző
napot viszont nem, a
levelek megéghetnek,
vagy vörösen
elszíneződhetnek.
Öntözés: hetente egy
alkalommal öntözzük
lágy vízzel, annyira,
hogy ne álljon alatta a
víz. Az esővíz és az
ioncserélt víz is
megfelelő.
Párásítás: kedveli a párás környezetet. A
megfelelő páratartalmat, a cserép alá
helyezett tálcára szórt kavics vagy
agyaggranulátum segítségével biztosíthatjuk,
melyre vizet öntünk.
Tápoldatozás: rendszeresen tápoldatozzuk
az öntözővízbe kevert, a gyári előírás felére,
harmadára hígított tápoldattal.
Átültetés: Az orchideákat 2-3 évente kell
átültetni tavasszal vagy nyáron,
orchidea ültető közegbe. Virágföldbe
semmiképp sem!
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Rákvirág/Aglaonema
Elhelyezés: árnyékos
vagy félárnyékos,
szobahőmérsékletű
helyen érzi jól magát.

Szobai futóka/Scindapsus
aureus
Elhelyezés: a
kellemesen meleg,
világos, de nem
tűző napos hely a
leginkább
megfelelő
számára.

Öntözés: vízigénye
átlagos, tavasszal és
nyáron gyakrabban,
ősztől ritkábban
öntözzük.

Öntözés: vízigénye
átlagos, 3-4
naponta érdemes
öntözni, télen
valamivel
ritkábban.

Tápoldatozás:
nyáron, kéthetente
mérsékelten tömény tápoldattal
tápoldatozzuk.
Párásítás: kedveli a párás levegőt, leveleire
ne permetezzünk vizet, közvetett módon
párásítsunk.
Átültetés: a fiatal növényeket évente, a
nagyokat, csak ha szükséges, akkor ültessük
át, tavasszal, B típusú virágföldbe.

Tápoldatozás: a rendszeres tápoldatozást
meghálálja.
Párásítás: páratartalom igénye alacsony, nem
kell külön párásítani.

Vitorlavirág/Spathiphyllum

Kártevők, betegségek: takácsatkák és
pajzstetvek támadhatják meg. Levélszélei
barnulni kezdenek, és növekedési problémák
lépnek fel, ha földje túl hideg, illetve ha hideg
és kemény az öntözéshez használt víz.

Elhelyezés: félárnyékos
és világos helyen is jól
érzi magát
szobahőmérsékleten.
Öntözés: lágy,
szobahőmérsékletű
vízzel öntözzük.
Vízigénye átlagos, ne
hagyjuk kiszáradni, de
ne is álljon a vízben.
Ősszel és télen

Sugárarália/Schefflera
Elhelyezés: a világos,
vagy félárnyékos, nem túl
meleg helyet kedveli.
Öntözés: rendszeres
mérsékelt öntözést
igényel, ne legyen száraz
a földje, de ne is álljon
vízben.

ritkábban öntözzük.

Tápoldatozás: tavasszal
és nyáron kéthetente
tápoldatozzuk.

Párásítás: kedveli a párás környezetet, főként
nyáron, valamint a fűtési időszakban
permetezzük vízzel a leveleit.

Párásítás: kedveli a párás levegőt, főleg
meleg helyen permetezzük sűrűn vízzel.
Átültetés: a fiatal növényeket évente kell
átültetni, az időseket elég szükség esetén.

Tápoldatozás: tavasztól-nyárig kéthetente
tápoldatozzuk mérsékelt töménységű
tápoldattal.

Átültetés: ha a talaj már nagyon
elhasználódott, esetleg a növény kinőtte a
cserepét, akkor tavasszal ültessük át B
virágföldbe.

Betegségek, kártevők: pajzstetvek
támadhatják meg. Télen 12foknál
alacsonyabb hőmérsékleten ledobhatja
leveleit.
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Zámia/Zamioculcas
Elhelyezés: világos,
vagy félárnyékos,
szobahőmérsékletű
helyen érzi jól magát.
A tűző nap hatására
sárgulnak a levelei. A
huzatot nem szereti.
Öntözés: a zámia, föld
alatti gumójában sok
vizet raktároz, ezért
elég csak mértékkel
öntözni. Ne öntözzük
túl!
Tápoldatozás: tavasztól-őszig kéthetente
tápoldatozzuk. Télen hagyjuk el a
tápoldatozást, és még kevesebbet öntözzük.
Átültetés: az átültetésre csak nagyon ritkán
van szükség, akkor érdemes sort keríteni rá,
ha a gyökerei már szinte kilógnak a
cserépből.

A szobanövények gondozásáról, valamint szolgáltatásinkról az alábbi
weboldalakon olvashat:
Céges oldalunk: https://cityplant.hu
Online kertészeti magazinunk: https://citygreen.hu

Elérhetőségeink:
Ajánlatkérés

Ügyfélszolgálat

Pentz Balázs
Cégvezető

Online ügyfélszolgálat:
https://cityplant.hu/ugyfelszolgalat

Tel: +36 20 941 4769
Email1: info@cityplant.hu
Email2: info@hungarden.hu
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