
Növényekről intézménykertekben és társasházaknál 
 

A címben említett helyeken zömében dísznövények élnek, melyeket szinte teljesen szépészeti 
tulajdonságaik miatt becsülünk, de emellett hasznosak is. Védenek a fénytől, zajtól, portól, oxigént 
termelnek, térhatárolásra alkalmasak. 

Ha megelégszünk legegyszerűbb formájukkal, kevés munkával is szép környezetben élhetünk. 
De ennek a kevés munkának figyelmesnek, pontosnak kell lennie. Az alábbiakban a legfontosabb 
tennivalókat foglaljuk össze.  

 
Biztosítsuk az életfeltételeket: 
A LEVEGŐ mennyisége mindenütt megvan, de a minősége rossz is lehet. Aporos, füstös 

levegőt a kényes növények nem viselik el. Ilyen helyen csak erős, edzett fajokat tartsunk. A 
szobanövényeket célszerű nyáron esőre kivinni, ez a levelekről lemossa a port. 

A TÁPANYAG megléte elsősorban nitrogén, foszfor, kálium, magnézium jelenlétén alapul 
(kisebb mennyiségben több más elem is nélkülözhetetlen!). A mész emellett fontos talajjavító 
anyag. Szobanövényeinknek kész földkeveréket vegyünk. A kertben fontos a lomb, a kaszálék és 
más, nem mérgező szerves anyag rendszeres – ősszel és tavasszal – beásása a földbe. 
Szervestrágyából évente és négyzetméterenként 2 kg-ot, műtrágyából – keverten – 2 dkg-ot 
adhatunk. Edényes növényeinket méretükkel arányos edényben tartsuk. 

A VÍZ  akkor elegendő a földben, ha az középnedves, tehát ha egy marok földet összeszorítunk, 
abból víz nem csöpög, ellenben tenyerünk kinyitása után a göröngy egyben marad. Öntözésre 
minden mérget nem tartalmazó víz alkalmas, a mosószerek itt méregnek minősülnek. Inkább 
ritkábban és alaposan, nagy vízadaggal, semmint gyakran és felületesen öntözzünk. Edényes 
növényeinknek hagyjunk nagy vízteret; szabadföldön a növénnyel borított felület víztartó legyen, 
azaz 5–10 cm-rel alacsonyabban helyezkedjen el, mint műszaki környezete.  

FÉNY kell minden növénynek. Sötét helyen növényt ne tartsunk. A növények egymást ne 
árnyékolják, és a szobanövények se érjenek egymáshoz, egyik ne takarja a másikat. Szabadföldön 
kerüljük a zsúfolást. A közönséges cserjék és fák alakja zömmel tojásforma, ahol a koronaátmérő a 
magasság ¾ része, tehát a 4 m magas sombokor 3 m széles, a 12 m magas madárberkenye 9 m. Ez 
az adat azonos a tőtávolsággal, tehát a somot 3 m, a madárberkenyét 9 m távolságra ültessük 
egymástól, és a hasonló méretű fajoktól, sőt az építményektől is. Az ablakokat csak árnyékolni kell, 
nem sötétíteni. Minden növény akkor fejlődik kielégítően, ha elérheti a fajára jellemző közepes 
méretet, és ehhez elegendő fényt kap.  

HÓ A hazánkban honos vagy hasonló szélességi fokról származó növények nemcsak elviselik, 
hanem igénylik is a havat. Kivételt képeznek a frissen ültetett örökzöldek, ezek fiatalon, 5 évig 
talajtakarást kívánnak. Ugyanis gyökerük a télen átfagyó talajrétegben van, s mivel a fagyott 
földből vizet nem tudnak felvenni, elszáradnak. Ezért kell nem a növényt, hanem a talajt takarni 
lombbal - kaszálékkal, 20 cm vastagon. A mediterrán hidegebb részéről származó növények – füge, 
gránátalma stb. – takarással átteleltethetők, enélkül megfagynak. A mediterrán melegebb vidékéről 
származók – citrom, narancs stb. – május 10. és szeptember 10. között tarthatók szabadban, 
teleltetésükhöz 5–10 fok meleg, világos hely szükséges. 

Forró égövről származó szobanövények közül esetleg a kaktuszokat és pozsgásokat lehet nyáron 
szabadban tartani, egyébként egész évben épület védelmére szorulnak.  

 
A növények kiválasztása 
 
A régi, bevált, edzett fajokkal van legkevesebb gond. Ne idegenkedjünk az igényes, új fajoktól 

se, de készüljünk fel a többletmunkákra. Ahol a kert őrizve nincs, oda ne ültessünk könnyen 
áttelepíthető növényeket és olyanokat se, melynek virága-zöldje vágásra alkalmas. Örökzöldek, 
fenyőfélék csak zárt helyen vannak biztonságban. Mérgező és szúrós fajokat egészségügyi-, 
gyermek- és szociális intézményeknél ne telepítsünk. 



Épületnek még közelében sem helyezzünk el nagytermetű, tehát 15 méternél magasabbra növő 
fát, mert karbantartásuk nagyon költséges, és idős korukban balesetveszélyesek. Ezek helye a 
közparkokban van. Építmények közelébe és útmenti fasorokba a kis (5–10 m) és a közepes (10–
15m) magas növésű fák célszerűek. 

Szobanövények elhelyezésénél gyakori gond a sötét, meleg helyiség. Ezeket a hatásokat kevés 
növény viseli el, tehát ismét a régi, jól bevált fajokat tartsuk. A kaktuszok és pozsgások (húsos 
levelűek) különösen fényigényesek, ezt vegyük figyelembe. 

ÜLTETÉS Szabadgyökerű cserjéket fákat októbertől márciusig, nem fagyott földbe, 
ugyanezeket földlabdával egész évben, de csak fagymentes földbe ültethetünk. Az ültetőgödör 
akkora legyen, amelyben a gyökerek kényelmesen, visszahajtás nélkül elférnek. A gyökerekhez 
aprómorzsás jó föld kerüljön, de trágya a gyökereket közvetlenül nem érintheti. A földlabda 
műanyag csomagolását vegyük le, ha ugyanez elkorhadó textilből van, kibontva terítsük szét a 
gyökerek alatt. Az ültetés olyan mély legyen, hogy a fölső gyökereken 5–10 cm föld elférjen. A 
talajt taposással tömörítjük. Egynyári és évelő növényeknél a földlabda teljesen a földbe kerüljön, 
tőrózsás fajoknál ügyeljünk, a laposan szerteágazó levélrózsa közepébe föld ne kerüljön, mert a 
növény elpusztul. A talajt két kezünk erőteljes nyomásával tömörítjük.  

Edényes növényeknél a cserép a növény méretével arányos nagyságú legyen, apró cserépben 
csak sanyargatjuk élő díszeinket. Az ültetés előtti napon bőven öntözzük meg, így a földlabda nem 
esik szét. Az új edény legalább 5 cm-rel legyen nagyobb a réginél. Helyezzük a növényt egyenes 
állásban az edény közepébe, a rést jó földdel töltsük ki, és alaposan tömörítsük. Annyi víztér 
maradjon, amekkorában a földlabda átnedvesedéséhez szükséges víz elfér. 

Az ültetést mindig bőséges öntözés kövesse. Ez fáknál 100 liter, cserjéknél 30 liter, 
lágyszárúaknál olyan mennyiség, mely a gyökérzet körüli híg sárrá teszi, edényes növényeknél a 
teljes földmennyiség vizes legyen. 

Szabadgyökerű fákat és cserjéket ültetéskor vissza kell vágni. Fáknál a kívánt törzsmagasság 
fölött hagyjunk meg 4 arányosan elhelyezkedő oldalvesszőt és kb. 20 cm hosszúságnál kifelé álló 
rügy fölött vágjuk el. A sudár a törzs egyenes folytatása, ezt kb. 40 cm magasan vágjuk el. 
Cserjéknél 4–8 vesszőt hagyjunk meg, a középsőt 40 cm, az oldalsókat 30 cm és 20 cm magasan 
vágjuk el. 

ÁPOLÁS, ÖNTÖZÉS Inkább ritkán és alaposan, semmint gyakran és felületesen öntözzünk. 
Cserepes növényeknél előnyös a nagy edény, ennek földje lassabban szárad ki. Általában hetente 1–
2 alkalommal öntözzünk, de tűző nyári napon az ablakládák naponta kívánják a bőséges árasztást. 
Ellenben például a hideg lépcsőházban telelő szanzeviérát havonta egyszer elegendő öntözni. Hűvös 
időben a húsos levelű – szárú növények a túlöntözéstől elpusztulnak. 

Támaszték Fákat vékony törzsük, szobanövényeket fényhiány okozta gyöngeségük miatt 
támasszal kell ellátnunk. Fák mellé kb. 3 m hosszú, legalább 5 cm átmérőjű támrudat ássunk, de ha 
rongálástól is védeni kell, három támrúd közé ültessük. Szobanövények mellé műanyag botot vagy 
csövet szúrjunk. A fa természetesebb volna, de tőben elkorhadva nem tartja a növényt. Erőssége 
fontosabb, mint szépsége. Kötözésre vastag kötelet - zsineget használjunk, ami nem vág bele a 
szárba. 

RITKÍTÁS Egyes fafajok magról – sarjakról gyorsan szaporodnak, márpedig építmények 
közvetlen közelében nem kívánatos a véletlenül odakerült növény. Az ilyen magoncot még az egy 
méter magasság elérése előtt távolítsunk el, esetleg ültessünk át. Ha ezt elmulasztjuk, később a 
nagyranőtt fa kiásása sok fáradságot és költséget fog okozni. 
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