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BevezetŒ

Könyvünk címének láttán a tisztelt olvasó bizonyára felteszi a kérdést, mirŒl is szól ez a kiadvány. Ha elolvassa a tartalomjegyzéket, részben feleletet is kap kérdésére.
A könyv négy témakörrel foglalkozik:

1. Gyógy- és fıszernövények
Bátran állíthatjuk, a modern ember háztáji kertjében feltétlenül ott kell
hogy legyenek a gyógy- és fıszernövények. Hiszen jó közérzetünket, egészségünk megŒrzését szolgálják. KedvezŒen befolyásolják a talaj felépítését,
elŒsegítik védelmét, a tápanyagok pótlását. Ezenfelül a kártevŒket is elriasztják, gátolva a betegségek terjedését.

2. A házipatika gyógynövényei
Ebben a fejezetben olyan ismert gyógynövényekkel foglalkozunk, amelyeket mindenki ismer, szinte naponta használ, például teakészítéshez.
Csakhogy drága pénzen vesszük meg Œket a gyógyszertárakban, pedig magunk is könnyen termeszthetnénk például kamillát, csipkebogyót, borsos
mentát stb. Hatásuk feltınŒen gyors, gondoljunk csak a kamillatea gyomoridegességet csillapító tulajdonságára, a bodzavirág izzasztóképességére. Nagy elŒnyük, hogy gyakori használatuk ellenére nincs káros mellékhatásuk.

3. Különleges zöldségek, zöldségújdonságok
E zöldségfélék többségérŒl ugyan már mindenki hallott, sokan mégsem
termesztik Œket háztáji kertjükben, mert úgy gondolják, különleges felké-
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szülés kell a gondozásukhoz. Pedig éppen olyan könnyen, sŒt gazdaságosabban termeszthetŒk, mint a hagyományos zöldségfélék, és általában
több vitamint, fehérjét, ásványi sót tartalmaznak, mint az elŒbbiek. Segítségükkel jelentŒsen bŒvíthetjük zöldségfajta-választásunkat.

4. Ritkaságok – mellŒzött gyümölcsfélék
KertünkbŒl nem szabadna hiányoznia egy-egy ritkaságszámba menŒ,
vagy mellŒzött gyümölcstermŒ fának, bokornak. Nemcsak azért, hogy termésüket megízlelhessük, finom lekvárt, befŒttet készíthessünk belŒlük; díszítŒnövények gyanánt is gyönyörködtetŒek. Ki ne csodálná meg kertünkben a gyönyörı kökényt, a borókát, nem is beszélve például a kivirŒl! SŒt
néhány gyümölcstermŒ növényt térelválasztóként is ültethetünk: az utcai
portól és az illetéktelen kíváncsiskodóktól védŒ sövényként.

6

UJ_konyv1

25.10.2005 12:13

Stránka 7

Gyógyés fıszernövények
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Táplálkozásunkat a kertben termeszthetŒ gyógy- és fıszernövények nélkül
már el sem tudjuk képzelni. Jó közérzetünket, egészségünk megŒrzését,
szervezetünk erŒsítését és ápolását szolgálják, növelik teljesítŒképességünket és életkedvünket. A gyógy- és fıszernövényekkel való foglalkozás
pedig nemcsak a kerti munkákat, hanem a növények szárítását, tartósítását, esetleg vetŒmagjuk begyıjtését is jelenti. A gyógynövények óriási elŒnye, hogy egyszerıen, káros mellékhatások nélkül, tea formájában kúraszerıen alkalmazhatók. Elkészítésük egyszerı, különösebb szakértelmet
nem igényel. A fıszerek egyrészt ételeinket teszik ízletesebbé, másrészt
a bennük lévŒ, biológiailag aktív anyagok elŒsegítik az emésztési folyamatokat. A gyógy- és fıszernövényeknek magára a kertre is jelentŒs hatásuk van: kedvezŒen befolyásolják a talaj összetételét és egyensúlyának
fenntartását, védelmét, a tápanyagok pótlását. Ha mindenre tekintettel akarunk lenni, akkor a háztáji kert megtervezésében feltétlenül szerepelnie kell
a gyógynövények és fıszernövények termesztésének is. Ezek megfelelŒ
helyre ültetve, elŒ-, illetve köztes veteményként védik a szomszédos növények egészségét. Képesek ugyanis arra, hogy a kártevŒket elriasszák, gátolva ezáltal a betegségek terjedését. Néhányukkal ismerkedjünk meg közelebbrŒl is.
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Angelika
Nedves, mély fekvésı talajt, hıvösebb klímát kedvelŒ fıszernövény. Mivel
gyökere kb. 30–40 cm-re hatol a talajba, ezért laza, nem kötött talajon termesztjük. Nagy a vízigénye, így kertünk vizenyŒsebb részére, sŒt a vízcsapok közvetlen közelébe is ültethetjük. Kétméteresre is megnŒ, és nagy,
gömb alakú ernyŒs virágzatának és termésének köszönhetŒen dísznövénynek is igen dekoratív.
Magvetéssel szaporítjuk. A magvakat októberben–novemberben vetjük
szabadágyba kb. 2–3 cm mélyre és 30 cm sortávolságra. A palántákat azután a következŒ év tavaszán – májusban – palántázzuk végleges helyükre. Nagy termete miatt legalább 60x60 cm-re ültessük. Az elsŒ évben a levelét fejleszti ki, s a második év júliusában–augusztusában virágzik. Ha gyökeret szándékozunk kitermelni, ne engedjük, hogy a növény magszárba
menjen: kb. 10 cm magasan vágjuk ki a virágszárat. Ha vetŒmagot akarunk nyerni, akkor azt csak a fŒernyŒbŒl gyıjtsük be. A gyökereket szeptember végén–októberben ássuk ki, majd mossuk meg és utána felszeletelve vagy hosszában felhasítva szárítsuk meg. Étvágyjavító, gyomorerŒsítŒ, szélhajtó hatása van.
Jó, ha tudjuk, hogy az érzékeny bŒrıeknél az angelika kicsorduló nedve hólyagokat okozhat, ezért lehetŒleg kesztyıben dolgozzunk vele.

Ánizs

A Földközi-tenger partvidékén honos. Egyéves, meleg- és tápanyagigényes növény. Április elején, 1–2 cm mélyre vetjük szabad földbe. A sorok
közötti távolság kb. 25 cm legyen, mert a növény 40–60 cm-re is megnŒ.
Kelés után a fejlŒdése nagyon lassú, ezért folyamatosan gyomlálni és
öntözni kell.
Virágszáras állapotban vigyáznunk kell az öntözéssel, hogy el ne dŒljenek, mert a megdŒlt növények majdani magtermései könnyen megpenészedhetnek.
A magvai egyenetlenül érnek, ezért a növény szárait a fŒernyŒk barnulása kezdetén le kell vágni és kévébe kötni. A kévébe kötött ánizs magvai
árnyékos helyen egyenletesen beérnek. Termésének illóolaja ízesítŒ. Szélhajtó teához keverve különösen csecsemŒknek adják. Étvágyjavító, emésztést serkentŒ teák alkotórésze.
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Bazsalikom

Egyike a legmelegigényesebb fıszernövényeinknek. HŒszükséglete közel áll a paprikáéhoz. FényszeretŒ, virágzásakor nemcsak a nagy meleget,
hanem a sok napsütést is igényli.
Nálunk csak palántaneveléssel szaporítható. A magokat március vége
felé fólia alá vetjük, és a 8–10 cm-es palántákat egyesével vagy kettesével, a májusi fagyok után ültetjük ki szabad földre.
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A kiültetés után azonnal alapos öntözéssel iszapoljuk a gyökerek közé
a földet.
Cserépben, balkonládákban a lakásban is termeszthetjük. Kellemes illatával és folyamatos virágzásával érdekes színfoltja lehet a városi lakásoknak is. Júniustól októberig folyamatosan virágozik. Kétszer vághatjuk.
A levágott hajtásokat nyomódásmentesen, száraz, szellŒs, árnyékos helyen, vékonyan szétterítve szárítjuk meg, majd a vastagabb szárakról a fiatal hajtásokkal együtt morzsoljuk le a leveleket. A népi gyógyászatban étvágygerjesztŒnek, vizelet- és székhajtónak, köhögéscsillapítónak használják. FŒleg Dél-Európában igen népszerı fıszer, levesek, fŒzelékek, mártások ízesítésére kiváló.
Folyamatos virágzásával jó méhlegelŒ, és mint dísznövény is ültethetŒ.

Borágó

FŒleg Dél- és Nyugat-Európában régóta ismert fŒzeléknövény. Levele finom saláta-alapanyag, virága jó mézelŒ, és gyógynövényként is számon tartjuk.
Közepesen melegigényes. A magjai már 10 °C alatt csírázni kezdenek,
de kedvezŒ csírázási hŒmérsékletük 18–20 °C. Tápanyagszükséglete közepes, fény- és vízigényes egyéves növény.
A magvetést április végén, májusban kezdhetjük. A sorokat egymástól
40–50 cm-re húzzuk ki. Az így keletkezett 3–4 cm mély kis vetŒárkokba
kézzel, egymástól 5–6 cm-es távolságra szórjuk a magokat. Száraz talajon
a sorokat alaposan ötözzük be. Ápolása gyomtalanításból és talajlazító kapálásból áll.
Szedésénél a fiatal, félig fejlett, zsenge leveleket kézzel törjük le a tŒrŒl.
Egyszerre egy-egy növényrŒl csak a levelek kb. egyharmadát szedjük le, mert
a sok levél eltávolítása megállíthatja a növekedést, sŒt a növény pusztulásához is vezethet.
Betegségei és kártevŒi nincsenek.
Felhasználása: levele íze a nyers uborkáéra emlékeztet, ezért uborkaszagú fınek is nevezik. A leveleibŒl gyakran készítenek salátát, és mártások, valamint savanyú fŒzelékek ízesítŒjeként is ismert.
Sok helyen dísznövényként ültetik.
A népi gyógyászatban vese- és hólyagbántalmak ellen használják,
külsŒleg pedig a bŒrgyógyászatban gennyes pattanások, kelések ellen alkalmazzák.
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Citromfı

Kis-Ázsiában és a Földközi-tenger környékén honos. ÉvelŒ növény. Közepesen melegigényes, a magok csírázásához legalább 5 °C szükséges,
de az optimális csírázási hŒmérséklet ennél jóval magasabb. ErŒsen fénykedvelŒ, még a félárnyékot is rosszul viseli. Viszonylag jól tıri a szárazságot. Az aszályos éveket jobban kedveli, mint a hideget, csapadékosat. Kifejezetten szereti a meszes talajokat. Telepítésekor a könnyen melegedŒ,
déli fekvésı helyeket részesítsük elŒnyben, melynek talaját elŒtte ajánlatos szerves trágyával dúsítanunk.
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Szaporíthatjuk szabad földi magvetéssel, palántázással vagy tŒosztással is.
A magvetés ideje késŒ Œsz vagy kora tavasz. Tavaszi vetéskor a magágyat
minél elŒbb készítsük el, amilyen korán csak rá tudunk menni a talajra.
A késŒ Œszi, úgynevezett tél alá vetés ideje október vége, november eleje. A sorok között 50–60 cm-es távolságot hagyunk. A magot 1 cm mélyre vetjük. Érdemes a sorokat megjelölni, mert tavasszal a gyomok nŒnek
ki elŒbb, így elnyomhatják a lassan kelŒ citromfüvet. A gyomok ellen többszöri kapálással kell védekeznünk, azonban miután a sorok már összeborultak, más munkát a citromfı nem igényel. Az elsŒ évben a virágzás kezdetén – júniusban –, majd a második évtŒl kezdŒdŒen akár még szeptemberben is szedhetjük. A megnŒtt hajtásokat mintegy 4–5 cm-es tarló meghagyásával vágjuk le, és szárral együtt vagy csak a leveleket szárítjuk meg
szellŒs, napfénytŒl védett helyen. Fıszerezésre a tenyészidŒ folyamán bármikor téphetünk friss leveleket.
Már az ókori a görögök, rómaiak és arabok is ismerték.
Citromillatú levelében sok illóolaj van. Illóolajának fŒ alkotói a citrál és
citronellál, melyek az illatszeriparban játszanak fontos szerepet.
A népi gyógyászatban kellemes illata okán számos teakeverék alkotórésze, ezenkívül reuma elleni bedörzsölŒszerekben is szerepel.
Zöld állapotban fıszerként használhatjuk. Szükség esetén még a citromot is helyettesíthetjük vele. Saláták, szárnyas- és vadételek ízesítésére alkalmas. Teája jó nyugtató, oldja a gyomor- és bélgörcsöket. ÉtvágygerjesztŒ. Nagyon magas nektártartalmának köszönhetŒen kiváló
méhlegelŒ is.

Csombord – népies nevén: borsfı, borsikafı

Délkelet-Európából és Nyugat-Ázsiából származik. Egyéves, lágy szárú
növény.
Közepesen melegigényes, a magok csírázása 10–12 °C-ot kíván. Fényigényes; virágzásához és illóolaja felhalmozódásához sok napsütésre van
szüksége. A szárazságot jól tıri, és a talaj iránt sem igényes. Magvetéssel szaporítjuk. A magokat április közepén vethetjük el, mikor a talajhŒmérséklet már megfelelŒ a csírázáshoz. A magokat sorokba szórjuk ki, egymástól 30–35 cm távolságra. A talaj nedvességtartalmától és szerkezetétŒl függŒen mindössze 0,5–1,5 cm mélyre kerüljenek a magok. Azután
4-5 leveles korban egyeléssel állítjuk be a 15–20 cm-es tŒtávolságot.
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Évközi ápolási munkái közül legfontosabb a gyomirtás. KártevŒje és kórokozója nincs.
A virágzás kezdetén takarítjuk be. A növények egész föld feletti részét
az elsŒ elágazás fölött vágjuk le, és száraz, szellŒs helyen szárítjuk. A vastagabb szárakról lemorzsoljuk a leveleket és a fiatal hajtásokat, mert csak
ezek alkalmasak fıszerezésre.
A magfogásra szánt csombordnál természetesen elmarad a virágzáskori szedés.
A csombordot már az ókorban ismerték; a bors elterjedése elŒtt is ételek fıszerezésére használták.
Napjainkban a húsételeken, salátákon kívül babfŒzelékek, levesek ízesítŒje. A gyermekek ételében fıszerszegény diéta esetén kiválóan pótolja
a borsot.
A gyógyászatban régóta ismerik görcsoldó, étvágygerjesztŒ hatását.

Édeskömény

Világszerte, szinte valamennyi kontinensen termesztik, s már az ókorban is igen népszerı és közkedvelt növény volt.
Melegigényes növény – magjai 6–7 °C-on kezdenek csírázni, de optimális csírázási hŒmérsékletük a 18–20 °C.
FényszeretŒ – gyenge fényben, árnyékban a virágok magkötés nélkül hervadnak el.
Vízigénye változó, a csírázástól a virágzás kezdetéig sok vizet kíván, de
utána már kevesebbel is beéri. A talaj iránt kevésbé igényes.
Közvetlen szabad földi vetéssel termesztjük; ez lehet kora tavasszal
vagy késŒ Œsszel. Tavasszal már február végén, március elején is vethetjük, tél alá pedig késŒ Œsszel, október–november folyamán. Ãszi vetéssel
az elsŒ évben korábban, így biztonságosabban érnek be a magok. ElegendŒ
2–3 cm mélyre vetni. A sorok egymástól kb. 50 cm-re legyenek, amelyekbe egymástól 2–3 cm-re szórjuk a magot.
Kelés után az elsŒ kapálással egy idŒben egyeljük a sırı állományt. A
további kapálás során gyommentesen tartjuk az állományt.
Folyamatosan szedjük, mert egyenetlenül érik, és gyorsan pereg. Már
a szürkészöld ernyŒket levághatjuk és száraz, hıvös helyen utóérlelhetjük.
Az édeskömény a sütemények, saláták fıszere, és nem utolsósorban
görcsoldó, étvágyjavító gyógyszer is.
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Gumós édeskömény

A gumós édeskömény termesztése egyéves. Április közepétŒl szakaszosan – kb. 10–15 naponként – vethetjük. Ha ilyen intervallumokban végezzük a vetést, akkor ezzel egészen Œsz végéig, a tél kezdetéig folyamatos
szedést érhetünk el.
Az utolsó vetés idŒpontja július közepe lehet, és kb. 100 nap múlva
már érettek lesznek a gumók.
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A vetést 40x15 cm-es sor-, illetve tŒtávolságra végezzük el.
FŒleg fŒzelék készítésére használjuk, amikor a szárgumó már legalább
tyúktojás nagyságú, mely átvágva fehér színı és édes ízı. A gumós köménybŒl más zöldségekkel vegyesen nagyon sokféle salátát is készíthetünk. Egyébként tövestül ládába ültetve a pincében is hosszú ideig tárolhatjuk.

Fehér bazella

Ãshazája Afrika és Dél-Ázsia, ahol évelŒk, Közép-Európában termesztve egyéves. Melegigényes növény. A magok csírázása pl. 15 °C alatt nagyon vontatott. FénykedvelŒ, a tızŒ napot is jól viseli. SzárazságtırŒ, a csapadékszegény nagy meleget is átvészeli, s hosszan tartó szárazságban sem
pusztul el, csupán a növekedése lassul le.
A talajjal szemben nem válogatós.
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Tavasszal elŒbb egyengessük el a talajt, majd elgereblyézés után fészekbe vagy sorokba ritkásan vessük el. A vetésre április vége a legalkalmasabb. Sorba vetve a sortávolság 60 cm, a tŒtávolság 8–10 cm legyen.
Kezdetben lassan fejlŒdik, de a nyár folyamán növekedése felgyorsul. Ha
a területét befutja, a gyomok fejlŒdését is megakadályozza. Növényvédelmi munkát nem igényel. Magfogás céljából a termését a fagyok beköszöntéig hagyjuk a növényeken.
A fehér bazellában igen magas a nyálkatartalom, így a hajtások, levelek levágva is hetekig frissek maradnak. Nagyon jó leves- és fŒzelék-alapanyagként szolgálhat. Készíthetünk belŒle lepényt is. A trópusokon a népi gyógyászatban mint sebnyugtatót használják. Gyakran alkalmazzák gyomorbántalmak ellen is.

Fogpiszkálófı
A mediterrán területeken honos. Olaszországban, Franciaországban,
Portugáliában nagyban termesztik, mint gyógynövényt. A meleg, napos területeket kedveli. A magok csírázásához 14–15 °C-os talajhŒmérséklet kell,
ezért vetésére április végén kerüljön sor.
Nem kifejezetten vízigényes, jól tıri a szárazságot. A könnyı, laza talajokat kedveli.
Egyéves növény, minden évben magvetéssel kell újra szaporítani. A sorokat egymástól 40–50 cm-re jelöljük ki, és kis árkokba vékonyan szórjuk
bele a magot, majd takarjuk be földdel. Kelés után a kis növényeket 8–10
cm-re ritkítsuk ki. Kapálással tartsuk gyommentesen a területet. Elvirágzás után a virágok kúp formára összezsugorodnak, és ilyen állapotban érlelik meg a magokat. Illóolaj nemcsak a termésekben van, az egész növény
jellegzetesen fıszeres illatú.
Termését Egyiptomban már az ókorban is használták görcsoldó gyógyszerek készítésére. A növényben található illóolajok és más hatóanyagok
hatásos értágítónak számítanak és fel is használják a gyógyászatban.

Izsóp

Kis-Ázsia és a Földközi-tenger partvidékérŒl terjedt el egész Európában.
Közepesen melegigényes növény. Jó a fagytırŒ képessége, s gyökerei
és gyökértörzse nálunk a teleket károsodás nélkül vészeli át. Száraz-
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ságtırŒ, csírázáskor nagyobb talajnedvességet igényel, de késŒbb öntözés nélkül is megél.
Közepes fényigényı – erŒs hajtásnövekedés és magas illóolaj-tartalom
csak napsütötte területen várható.
Talajban nem válogatós, egyike a legigénytelenebb fıszernövényeinknek.
Termesztése: szabad földbe a magokat március közepétŒl április elejéig vessük el.
A sorokat 40 cm-es távolságra húzzuk ki, a barázda mélysége 2 cm legyen, és ebbe szórjuk a magokat kb. 1–2 cm távolságra. Évközi ápolási
munkái közé tartozik a fejtrágyázás és a folyamatos gyommentes és porhanyós állapotú talaj fenntartása.
Betegségei közül a lisztharmatot említhetjük meg. 6–7 éven keresztül
évente kétszer is szedhetjük, mégpedig úgy, hogy virágzás kezdetén a növény föld feletti részét levágjuk sarlóval vagy kaszával, 4–5 cm-es tarló meghagyásával.
Ha kedvezŒ az idŒjárás, szeptemberben másodszor is szedhetjük (vághatjuk) a növényt.
A levágott növényi részeket napfénytŒl védett, száraz, szellŒs helyen,
vékonyan kiterítve szárítjuk.
A megszárított anyagot apróra darálva, jól zárható üvegben tároljuk.
A népi gyógyászatban már az ókortól kezdve légcsŒhurut, asztma ellen
használták.
Zsíros húsételekben fokozza az emésztŒnedvek kiválasztását.
FürdŒvíz illatosításra is felhasználhatjuk. A háztartásban húsételek,
mártások, köretek ízesítŒjeként terjedt el.

Kanáltorma

FŒleg Nyugat-Európában termesztik és kedvelik, hiszen mint fıszert is
fel lehet használni, önállóan pedig kitınŒ zöldségnövény. A kevés meleget
igénylŒ növények közé tartozik. Magjai már 5–6 °C-on csírázásnak indulnak. Gyenge fény is elég neki, a tızŒ napot nem kedveli. A szárazságot viszonylag jól tıri. A talajban kevésbé válogatós. Sekély gyökérzete közepes
tápanyagigényı.
Szaporításakor a magokat szabad földben helyrevetjük. TermŒhelyének
kiválasztásakor figyelembe vehetjük, hogy a gyenge fény is kielégíti, ezért
telepíthetjük gyümölcsfák, szŒlŒlugas közelébe is. A magokat március vé-
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gén–április elején vetjük el. A sorokat 30–35 cm-es távolságra jelöljük ki,
és 3–4 cm mély barázdákat húzzunk, a magok 3–5 cm-re kerüljenek egymástól. A sorokat a vetés után óvatosan takarjuk le, és enyhén tapossuk
meg. Az elsŒ kapálás alkalmával ritkítsuk meg az állományt, hogy a tövek
5–6 cm-re legyenek egymástól.
A gondozása a gyomtalanításból áll. A levelek a teljes kifejlŒdés után
folyamatosan szedhetŒk. Azonban egy-egy tŒrŒl egyszerre a felénél többet
ne szedjünk le.
Fıszerként, ízesítŒként is alkalmazhatók. Saláták, hidegtálak, köretek
ízesítésére használhatjuk, de tavasszal zöldtálak is készíthetŒk belŒle.
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Kerti katicavirág – népies nevén: feketekömény

A Földközi-tenger mellékérŒl származik.
30–40 cm magasra növŒ egyéves növény. Közepesen melegigényes. A
magok csírázásához 5–7 °C-os talajhŒmérséklet szükséges. A fagyra közepesen érzékeny. FényszeretŒ, különösen fejlŒdésének elsŒ szakaszában.
A talaj iránt kevésbé igényes. Sekély termŒrétegı helyeken is termeszthetŒ.
Mivel magjai jó csírázóképességıek, szabad földben szaporítjuk. Igen rövid tenyészidejı, mintegy 100 napos, ezért elŒ- és utónövényként is termeszthetjük. Az idŒjárástól függŒen, március végétŒl megkezdhetjük a vetését. A sorokat egymástól 30–40 cm-es távolságra kihúzzuk, majd a magokat 2–3 cm mélyre elszórjuk a sorokba. Nedves földdel takarjuk be, s
utána tömörítjük a talajt. A növénykék 10–12 nap múlva már kikelnek. ElsŒ
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kapáláskor ritkítsuk ki a sorokat, hogy a tövek egymástól 8–10 cm-re legyenek. Növényvédelmi munkája nagyon egyszerı, mert se kártevŒje, se
kórokozója nincs.
Teljes érésben szedjük, és ne engedjük, hogy túlérjen, mert akkor kinyílik a termés és kihullanak a magok.
Európában a magokat fıszerként használják. Felhasználása révén kapta nálunk is a népies nevét - a feketeköményt. Régebben gyógyszerként is
használták. Magjai sok illóolajat tartalmaznak. A népi gyógyászatban szélhajtó, étvágygerjesztŒ hatásának köszönhetŒen terjedt el.

Kerti kakukkfı

Dél-Európában, a Földközi-tenger mellékén Œshonos. A közepesnél magasabb a hŒigénye. Magjai 7–8 °C-on csírázásnak indulnak. Mivel évelŒ,
a fiatal (1–2 éves) és az elöregedett (7–8 éves) állomány a leginkább fagyérzékeny. Viszont ha elegendŒ a hótakaró, a leghidegebb telet is jól átvészeli. Nagyon fényigényes. SzárazságtırŒ, de fŒleg csak többéves növényzet.
A talajban nem válogatós. FŒleg helyrevetéssel szaporítjuk, vagy kora tavasszal (márciusban, áprilisban), vagy Œsszel (októberben). Legfontosabb
ápolási munkája a gyomtalanítás.
A második évtŒl kezdve évente kétszer vágjuk, elŒször a májusi virágzáskor, majd augusztus végén.
Érdemes megjegyezni, hogy a betakarítást lehetŒleg a déli órákban végezzük, mert ekkor a legnagyobb bennük az értékes aroma- és illóanyag
mennyisége. A levágott növényi részeket naptól védett, száraz, szellŒs helyen szárítjuk. KártevŒje és kórokozója nincs.
Az egész növény nagyon kellemes illatú. Illóolajának több mint harminc
összetevŒje közül a legfontosabb a timol, mely a baktériumok, a gombák
fejlŒdését gátolja és azokat el is pusztítja.
Szeszes kivonata fertŒtlenítŒ és nyálkaoldó hatású, ezért a legtöbb köhögés elleni gyógyszerkészítményben is alkalmazzák. Szárított hajtásait
fıszerként is hasznosítják, fŒleg a konzerviparban.
A háztartásban a paprika és az uborka savanyításánál használjuk fel
mint ízesítŒt.
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Kerti zsálya

A Földközi-tenger mentén honos, de elterjedt az egész világon. Nagy hŒigényı növény, magjai 12 °C alatt szinte nem is csíráznak. Fényigénye is
jelentŒs. Jól tıri a szárazságot. A homokos és az erŒsen agyagos talaj kivételével szinte mindenütt termeszthetŒ.
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Szaporítására a legelterjedtebb mód a magvetés, de szaporíthatjuk
tŒosztással és dugványozással is. ÉvelŒ növény. A legegyszerıbb, ha magvetéssel szaporítjuk, mégpedig tél alá vetést alkalmazva. Ez azt jelenti, hogy
kora Œsszel mélyen megássuk a talajt, s ezzel együtt a trágyázást is elvégezzük. Ezután gondosan elgereblyézzük a földet, és október végén–november elején elvégezzük a magvetést.
A sorok 60–70 cm-re legyenek, és ügyeljünk rá, hogy az egyes növénykék tavasszal 30–35 cm-re legyenek egymástól.
Évközben a gyomtalanító kapálás a fŒ ápolási munkája.
A második évtŒl kezdŒdŒen megkezdhetjük a szedését. Minden évben
két alkalommal szedhetjük, elŒször június elején-közepén a virágzás elŒtt,
másodszor pedig szeptemberben.
Mindig csak a friss, fiatal hajtásokat vágjuk le, majd azonnal tépjük le
a leveleket a hajtáscsúccsal együtt, és napfénytŒl védett, szellŒs helyen
szárítsuk meg.
A kerti zsályát Dél- és Közép-Európában már a középkorban is termesztették a kertekben, fıszer- és gyógynövényként. Levelét egyébként a húsok fıszerének is tartották. Zsírosabb húsételek, vadak, töltelékek ízesítésére kiválóan alkalmas.

Koriander

Egyéves, lágy szárú növény.
Jól tıri a hideget, a magok már 3–4 °C-on csírázásnak indulnak.
Nagyon fényigényes – rövid tartamú megvilágításban nem virágzik. Közepesen vízkedvelŒ, ám csírázáskor, a kezdeti fejlŒdés idején szereti a sok
vizet. Mérsékelten tápanyagigényes.
Tavaszi helyrevetéssel szaporítjuk. A sorokat kb. 30 cm-re jelöljük ki,
majd barázdát húzunk, és ebbe szórjuk a vetŒmagot egymástól 3–4 cmre. Optimális vetési ideje március közepe körül van. Kelés után 1–2 lombleveles állapotban egyeljük ki, úgy, hogy két tŒ között 5–6 cm-es távolság
maradjon. Azután szükség szerint kapálunk. A termésszedés július végén
kezdŒdhet. Mivel a túlérett, erŒsen száraz termések könnyen lehullanak
és így csak nagy veszteséggel takaríthatók be, célszerı a teljes érés elŒtt
– amikor a levelek már szárazak, de a szár még zöldes – a szárat metszŒollóval levágni, és száraz, szellŒs helyen utószárítani.
A magban az illóolajon kívül jelentŒs mennyiségı fehérje és zsíros olaj
is található. Olaját az illatszeripar használja parfümök készítéséhez, emel-
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lett likŒrízesítésre, sŒt sör illatosítására is alkalmas. Intenzív illata, aromája miatt a termést jól záródó edényben tároljuk. Zöld levele és fiatal hajtása pikáns ízı fıszer.
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Lestyán

Nagyon régóta termesztik mint fıszernövényt. Kevésbé hŒigényes, magjai 4–5 °C-on már csírázásnak indulnak. Levelei kissé érzékenyek a fagyra, de a gyökerei a kemény, hideg teleket is átvészelik, és csak ritkán fagynak meg. FénykedvelŒ, kevés napfényen a levelei szinte teljesen elveszítik jellegzetes zelleres illatukat.
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Vízigényes, ezért homoktalajokon inkább ne ültessünk lestyánt. Mivel
évelŒ növényrŒl van szó, a talajt vetés elŒtt megfelelŒen el kell látnunk tápanyagokkal.
Szaporítása háromféleképpen is történhet: helyrevetéssel, palántázással és tŒosztással. A legegyszerıbb a helyrevetés. Az Œsszel felásott talajt munkáljuk el és gereblyézzük simára. Még ugyanakkor, késŒ Œsszel, a
komolyabb fagyok beállta elŒtt vessük el a magokat 60 cm-es sorok közötti távolságra, és 1–3 cm mélyre. A sorok végét jelöljük meg, hogy tavasszal már korán tudjuk elvégezni a gyomtalanítást. Mikor a növények 3–4
levelesek lesznek, kiritkítjuk Œket kb. 40 cm-es tŒtávolságra. A levelek szedését nyár elején és Œsszel is végezhetjük, tehát minden évben kétszer,
de az elsŒéves fiatal állományt csak egyszer, Œsszel szedjük.
A termését a folyamatos érés és pergése miatt több szakaszban takarítjuk be. Ne várjuk meg a teljes érést, hanem amikor a magot tartalmazó
ernyŒk már barnulni kezdenek, metszŒollóval vágjuk le Œket és száraz helyen utóérleljük. A száraz levél porítva is tárolható, a zöld levél pedig ledarálva és besózva. Intenzív aromája miatt – például sok illóolajat is tartalmaz – mindig gondosan zárt edényben tároljuk. A különbözŒ ételekhez csak
keveset kell használnunk belŒle.

Majoránna

Ãshazája Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia. Közép-Európában a törökök terjesztették el. Jelenleg szinte az egész világon ismert és ültetett növény.
Magjai 10 °C felett indulnak csírázásnak, de optimális csírázási hŒmérsékletük 20 °C körül van. Nagyon fényigényes, még a gyenge árnyékot sem
tıri. Nemcsak a csírázáskor, hanem egész fejlŒdése során egyenletes vízellátást követel. A talajjal szemben is igényes, a középkötött, jó vízgazdálkodású, humuszban gazdag vályog-lösz talajokat szereti a legjobban.
Szaporítani kétféleképpen lehet – szabad földi helyrevetéssel vagy palántázással. SŒt erkélyládában, cserépben is nevelhetjük, így mindig rendelkezésünkre állhat.
Magvetése szabad földön márciusban esedékes, amint a talaj megengedi. A sorokat kb. 40 cm-re húzzuk egymástól, és nagyon fontos, hogy a
vetési mélysége ne legyen több 0,5 cm-nél, egyébként nem kelnek ki a
magok. Az elsŒ vagy a második kapáláskor a tŒtávolságot is alakítsuk ki,
a növények kb. 20 cm-re legyenek egymástól. Fontos, hogy a terület mindig gyommentes legyen.
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Szedésre az egész föld feletti leveles hajtása alkalmas. Egy évben kétszer vágható. ElŒször júliusban, másodszor szeptember vége felé. A levágott növényi részeket vékonyan kiterítve, száraz, szellŒs, árnyékos helyen
szárítjuk meg. Szárítás után – a vastagabb szárrészek kivételével – az egész
növényi anyagot morzsoljuk össze apróra.
A majoránna régóta kedvelt és elterjedt fıszer, a húsiparban és a háztartásban szinte nélkülözhetetlen. A gyógyászatban gyomor- és bélbántalmak ellen, nyugtatónak használják.

Levélpetrezselyem
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Szabad földi termesztése és hajtatása megegyezik a gyökérpetrezselyemével, de a vetés február végétŒl (március elejétŒl) egészen július végéig folyamatosan végezhetŒ.
Gyökere elágazó, és a levélzete sırıbb, tömöttebb, mint a gyökérpetrezselyemé.
A korai vetések szedését általában május végétŒl kezdjük. A leveleket tŒbŒl kell kitörni, de egyszerre a lomb egyharmadánál többet ne szedjünk le.
A levélpetrezselymet elsŒsorban hidegtálak, szendvicsek díszítésére
használjuk. Dekoratív levele – frissen vagy szárítva – fıszerként és gyógyszerként is alkalmazható. Frissen jelentŒs mennyiségı C- és E-vitamin, karotin és ásványi só is található benne. A népi gyógyászatban régóta ismert
gyomorerŒsítŒ, étvágyjavító és vesetisztító.

Mák

A mákot már évezredek óta termesztik. Az egyiptomiak és a görögök
a zöld máktok nedvét fájdalmak csillapítására, görcsoldóként, valamint
köhögés ellen használták. Ma a háztáji kertekben a mákszemért termeljük.
A mák legjobban a mélyrétegı, tápanyagokkal jól ellátott, középkötött
talajon díszlik. FejlŒdésének kezdetén sok vizet igényel, késŒbb pedig már
inkább a szárazságot kedveli. Fényigényes növény, ezért legfeljebb csak a
fiatal fák közé vethetŒ a kertben. A mákot minél elŒbb vessük el tavasszal,
hiszen már 3–4 °C-on csírázni kezd. Mivel magjai nagyon aprók, ezért jól
és finoman elmıvelt földbe vessük. A sorok közti távolság kb. 30 cm legyen, és a magokat 1–2 cm mélyen vessük el.
Amikor a kikelt máknövények már 3–4 levelet fejlesztettek, akkor ki kell
egyelni Œket 25–30 cm-es távolságra.
Vigyáznunk kell, hogy a mák el ne gyomosodjék, mert akkor nem lesz
jó termésünk. A máknak többféle betegsége és kártevŒje is van, például
a lisztharmat, peronoszpóra, károsíthatja a levéltetı is. Ezek ellen védekeznünk kell.
A mák tenyészideje 120–150 nap. Betakarítását akkor kezdjük el, amikor a növény lombozata teljesen elszáradt, a máktokban pedig zörögnek
a szemek. A tokokat 8–10 cm-es szárral vágjuk le, majd vágjuk fel azokat,
majd szórjuk ki a magokat.

30

UJ_konyv1

25.10.2005 12:13

Stránka 31

A megdarált mákot nagyon sokféle módon felhasználhatjuk, gyakorlatilag mentes az alkaloidáktól, így mindenki – felnŒtt, gyerek – számára ajánlott finomság.
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Örménygyökér
Ãshazája Közép-Ázsia, innen terjedt el egész Európában. ÉvelŒ növény.
Közepesen melegigényes. A magok már 8–10 °C-on csírázásnak indulnak.
FénykedvelŒ, de gyenge félárnyékban is megmarad. Vízigénye nagy, tartós
szárazságban megáll a növekedése. A talaj iránt kevésbé kényes. Közepes tápanyagigényı. Telepítése elŒtt vegyük figyelembe, hogy több éven
keresztül egy helyben marad. Magvetéssel vagy gyökérdarabokkal szaporítjuk. Április közepén 2–4 cm mélyre vessük el a magokat, sorba vagy fészekbe. Sor esetén 50–60 cm-es legyen a sortávolság, és a magokat 4–5
cm-re szórjuk egymástól.
Az elsŒ évben nem fejleszt virágos szárat, csupán nagy, lapát alakú tŒleveleket. Az év folyamán néhányszor kapáljuk meg a területet gyomtalanítás céljából. A gyökértörzsek szedését a második évtŒl kezdhetjük. Folyamatosan minden évben szedhetjük, amíg ki nem merül a telepítésünk. Speciális betegsége és kártevŒje nincs. GyökértörzsébŒl különféle gyógyszerek készülnek. A népi gyógyászatban gyomor- és bélpanaszok ellen ajánlják. Nagy inulintartalmának köszönhetŒen kiválóan alkalmas diabetikus készítmények elŒállítására. A likŒriparban is gyakran használják.

Rozmaring

Fagyérzékeny, ezért általában cserepes növényként vagy nagyobb ládában neveljük. Tavasztól Œszig a kertben vagy a verandán, télen pedig a lakásban tartjuk.
MagvetésrŒl vagy hajtásdugványról szaporíthatjuk. Az idŒsebb növényekrŒl kb. 10 cm hosszú hajtásokat vágunk le, s az alsó leveleket leszedve vízben, homokban vagy homok-perlit keverékbe duggatva gyökereztetjük. Mivel a gyökeresedés feltétele az állandó nedvesség, a dugványokat
takarjuk le üveggel vagy fóliával. A meggyökeresedett hajtásokat azután
cserépbe, ládába ültetjük. Többszöri visszacsípéssel szép, formás bokorrá alakíthatjuk, így díszítŒelemként is jól mutat a lakásban. Fıszernek a
megszárított hajtásokról lemorzsolt levelét használjuk. Zsíros húsételeket,
vadas, szárnyas készítményeket fıszerezhetünk vele.
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Skarlát zsálya
A Földközi-tenger vidékérŒl származik. MelegkedvelŒ növény, de érdekessége, hogy nagy hŒigénye ellenére is viszonylag jól tıri a fagyokat; az
enyhe teleket fagykárosodás nélkül átvészeli. ErŒsen fényigényes. SzárazságtırŒ, de csírázáskor-keléskor sok vizet igényel. A talajban nem válogatós. Közepes tápanyagigényı. Helyrevetéssel szaporítjuk. Március végén,
áprilisban vetjük. A sorokat egymástól 50–60 cm-es távolságra jelöljük ki.
2–3 cm-es mély kis barázdába, egymástól néhány centiméterre szórjuk ki
a magokat.
Évközi munkája a gyomirtó kapálás. Elvirágzó hajtását nyár közepén,
lehetŒleg a kora reggeli vagy a késŒ esti órákban szedjük, mert ekkor a
legmagasabb az illóolaj-tartalma. Fıszernek a közvetlen napfénytŒl védett
helyen szárítjuk.
Szárított, felaprított levelét húsételek fıszerezésére is használják, de
fŒleg fıszerkombinációkban terjedt el. A kozmetikai ipar is felhasználja. Érdekes illatának köszönhetŒen különleges italok fıszerezésére is alkalmazzák.

Tárkony

Ázsia pusztáin honos. Minden bizonnyal a magyarok honosították
meg a Kárpát-medencében. Közepesen hŒkedvelŒ évelŒ növény, magjai
már 4–5 °C-on csírázásnak indulnak. FagytırŒ képessége kiváló. Fényigénye is közepes, gyengébb fényben, félárnyékos helyen is jól termeszthetŒ. Viszont eléggé nagy a víz- és tápanyagigénye. Mivel magról igen nehéz szaporítani, a legelterjedtebb szaporítási formája a tŒosztás. A többéves töveket késŒ Œsszel vagy kora tavasszal – mielŒtt még a sarjadás
megindul – ásóval vegyük ki, és daraboljuk fel, a fejlettségtŒl függŒen
több részre. Arra azonban ügyeljünk, hogy mindegyik darabon legyen gyökér és néhány rügy. Ezeket azután 50x50 cm-es sor- és tŒtávolságra ültetjük el. Év közben a területet tartsuk gyommentesen, ez fŒleg az elsŒ
évekre érvényes. Szedésre legalkalmasabb a virágzási ideje, vagyis július
eleje. A hajtásokat 8–9 cm-es csonk visszahagyásával vágjuk le, majd
száraz, szellŒs helyen szárítjuk meg. Az újra serkenŒ hajtások a fagyok
elŒtt még egyszer betakaríthatók. A tövek akár 10 évig is elélhetnek, de
kb. 5 év után ajánlatos megújítani az ültetvényt. Állati kártevŒje nem is-
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mert, a lisztharmat és a rozsdagomba a már öregebb ültetvényt támadhatja meg.
Megemlítjük, hogy Erdélyben az egyik legismertebb és legkedveltebb
fıszernövény. Megszárított részeit levesek, mártások, saláták ízesítésére
használhatjuk. A népi gyógyászatban gyomor-megbetegedések kezelésére
is használják.
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Torma

A torma Œshazájáról megoszlanak a vélemények, egyesek szerint a
Földközi-tenger medencéje, mások szerint a Volga és a Don folyó vidékérŒl terjedt el. Egyébként lágy szárú, évelŒ növény, a megvastagodott
föld alatti hajtása alkalmas fogyasztásra. Nem melegigényes, gyökerei
erŒsen fagyállóak, sŒt levelei is csak mínusz 4–5 °C-on fagynak el.
Gyenge fényben, félárnyékos helyen, így pl. fák alatt is jól fejlŒdik, tehát oda is telepíthetjük, ahová más növényt nem ajánlatos tenni. Azonban erŒsen vízigényes, a száraz helyeket nem szereti. A tápanyagokban
gazdag talajokat kedveli, és mivel évelŒ, ezt vegyük figyelembe. Ültethetjük mint évelŒ növényt, de ha akarjuk, akkor csak egy évig termesztjük. ÉvelŒként a jól elŒkészített talajba ültetjük Œsszel a hüvelykujj vastagságú gyökerekrŒl nyert dugványokat a kb. 30 cm mélységı ültetŒgödröcskékbe. A dugványoknak 10–12 cm hosszúságúaknak kell lenniük.
Ültetéskor 70x70 cm kötéstávolságot válasszunk. A gyökérdugványokat
a gödrökben földdel takarjuk, s azután a talajt lenyomkodjuk. Ügyeljünk
arra, hogy ültetéshez kizárólag frissen megszedett dugványokat használjunk. Ápolási munkái közül a gyomtalanítás és száraz idŒ esetén az
öntözés a legfontosabb.
A szedést csak a második év tavaszán kezdjük meg. Szedéskor a tormát tulajdonképpen egyeljük! Kapával az anyadugványig kibontjuk a földet
és az egy vagy két legerŒsebb hajtáson kívül valamennyi hajtást levágjuk.
Ezután a földet ismét óvatosan a tövekhez húzzuk.
A torma éves termesztése: kora tavasszal ültetjük, és alapvetŒen hoszszabb, kb. 20 cm hosszúságú gyökérdugványokat ültetünk, de ezek lehetnek vékonyabbak, mint a többéves termesztés esetén. A 10 cm mély árkokba gyökérdugványokat ferdén helyezzük el, egymástól 10 cm-re, úgy,
hogy a felsŒ végük ferdén felfelé irányuljon. Az így elültetett dugványokra
földet húzunk, s Œsszel, amikor a leveleik száradni kezdenek, kiszedjük
Œket. Ügyeljünk arra, hogy a talajban még gyökerek se maradjanak, mert
akkor jövŒre is kihajt a torma, ám csak nemkívánatos gyom lesz belŒle.
A torma betegségei, pl. a lisztharmat és kártevŒi csak akkor jelentkeznek, ha több éven keresztül ugyanazon a helyen termesztjük; ilyenkor a védekezésrŒl se feledkezzünk meg.
A torma felhasználása: gyökértörzse kiváló fıszer, nálunk fŒleg a húsételek mellé tálalják. Helyenként a káposzta és az uborka savanyítására
is alkalmazzák. A gyógyászatban emésztést serkentŒ hatásán kívül felhasználják mint vizelethajtót is.
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A nálunk engedélyezett fajtái közül a Krenoxot érdemes megemlíteni,
mert mind éves termesztésre, mind évelŒ növényként kiváló.

Zamatos turbolya

A Földközi-tenger keleti partvidékérŒl és ElŒ-Ázsiából származik.
Jól tıri az alacsony hŒmérsékletet. Magjai már néhány fokkal fagypont
felett csírázásnak indulnak. Mivel nem nagyon igényes a fényre, közepesen árnyékos helyen is termeszthetjük. Mérsékelten vízigényes. Szinte valamennyi talajtípuson termeszthetŒ – ha elegendŒ nedvességet kap. Nagy
elŒnye, hogy alacsony tápanyagigényı, ezért kertünk kerítés melletti vagy
köves, értéktelenebb részén is termeszthetjük.
Helyrevetéssel szaporítjuk, kora tavasszal; amikor már rá tudunk menni a talajra, azonnal vethetjük. 30–40 cm-re egymástól húzzunk ki 2–3 cm
mély sorokat, szórjunk bele sırın magokat, majd takarjuk be földdel és
kissé tapossuk meg. Évközi munkája a gyomtalanítás. A fıszernek szánt
leveleket és fiatal hajtásokat a májusi-júniusi virágzáskor szedjük. Amennyiben magjára nincs szükségünk, a növény egész föld feletti részét levághatjuk, és száraz, napfénytŒl védett helyen, vékonyan kiterítve szárítjuk.
Az így kapott száraz anyagot összetörve, fıszerként használhatjuk fel.
Növényvédelmi munkát nem igényel, mert speciális betegsége és kártevŒje nincs.
Felhasználása: már a rómaiak is kedvelték mint leves- és salátaízesítŒt.
Teáját a népi gyógyászatban vese- és emésztŒszervi megbetegedéseknél
használják.
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A házipatika
gyógynövényei
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Borsos menta
A borsos mentát mesterségesen állították elŒ. ÉvelŒ növény, gyökere
vékony, fonálszerı, fehér színı. SzélsŒséges hŒmérsékletı körülmények
között is jól termeszthetŒ. 10–12 °C-on megindul a növekedése. Sekélyen
futó gyökérzete ellenére is igen jól áttelel, sŒt zöld hajtásai is kibírják a mínusz 5–6 °C-ot. Azonban kimondottan fénykedvelŒ, nem szereti az árnyékot. Vízigénye is igen nagy, mert sekélyen futó a gyökérzete és nagy a párologtatása. A talaj iránt is igényes növény. Mélyrétegı, humuszban gazdag területet válasszunk termesztéséhez.
Mivel csíraképes magot ritkán termel, sokkal biztonságosabb a növényi részekkel való dugványozás, s erre a legalkalmasabbak a föld alatti hajtások. Ãsszel vagy tavasszal ássuk ki a gyökerét, majd válogassuk ki a fehér színıeket, mert ezek jobban sarjadnak. Ezután a jól elŒkészített talajba 10–15 cm mély árkokat húzunk kapával. Az árkok közti távolság kb. 50
cm legyen. Ezekbe fektessük bele zsinórszerıen a sarjakat, takarjuk be
és taposás után öntözzük meg Œket.
Tavasszal, amint megjelennek a gyomok, a gyomtalanítást azonnal végezzük el. Nagy vízigénye okán a csapadékviszonyoktól függŒen többszöri
öntözést is igényel.
A bokrokról kétszer vághatjuk le a zöld leveleket, elŒször júniusban, majd
a sarjút szeptember végén. A levágott nyersanyagot padláson szárítjuk meg,
száraz állapotban morzsoljuk le.
A borsos menta ültethetŒ cserépbe, kisebb ládákba, lakásunkban így
kellemes illatával is megörvendeztethet bennünket, ráadásul a téli idŒszakban mindig friss levelet tehetünk a teába. Saláták, hústöltelékek, sültek
ízesítésére más fıszerekkel kombinálva használják. Az iparban óriási
mennyiséget használnak fel belŒle a rágógumi ízesítésére.
Veszélyes kórokozója a mentarozsda – ellene védekezzünk.
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Fekete bodza

Hazai növényfajunk, az egyik leggyorsabban növŒ, ápolást alig igénylŒ
cserjénk. Nagyon korán lombosodik, ezért takaró cserjeként is ültethetjük,
pl. komposzttelepek, kamrák elé. DíszítŒértéke virágzáskor és bogyóéréskor tetŒzik. A madarak kedvelt fészkelŒhelye, és illatát is sokan kedvelik.
Virágai fehérek, májusban, júniusban virágzik. Termése fényes, fekete bogyó, szeptemberben érik be. A bodza gyógyító hatását már régen ismerik.
Szárított virágából – vegyítve a hársfa virágával és a fekete ribiszke szárí-

40

UJ_konyv1

25.10.2005 12:14

Stránka 41

tott leveleivel – hıléses betegségeket gyógyító teát lehet fŒzni. A virágokból üdítŒitalt, szörpöt is készítenek. A bogyókból pontos recept szerint készített gyümölcslé vagy bor idegcsillapító, nyugtató hatású.
A fekete bodzát célirányosan, kertekben csak nemrégtŒl termesztik,
fŒleg Ausztriában, mégpedig a Donau és Haschberg fajtákat. A bodza leginkább a humuszos, nedves talajban díszlik.

Hársfa
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Ha megfelelŒ nagyságú kerttel rendelkezünk, vagy a ház elŒtt is van erre alkalmas hely, érdemes hársfát is ültetnünk.
Virágzata izzasztó, köhögéscsillapító hatású illóolajat, nyálkaanyagokat
tartalmaz. A belŒle forrázással készített tea meghılés, megfázás, légúti
panaszok esetén fogyasztandó. Vegyük azonban figyelembe, hogy gyógytea-alapanyagnak csak két faja: a kis levelı és a nagy levelı hárs alkalmas.
– A kis levelı hárs – kb. 20 m magas, viszonylag igénytelen, szárazságés árnyéktırŒ faj. A legzamatosabb hársmézet és a legjobb teaalapanyagot szolgáltatja.
– A nagy levelı hárs – magasabb növésı, mint a kis levelı hárs, fiatal
korában igen szép kúpos formájú. Ez a faj párásabb, hıvösebb klímát igényel. Legkorábban június elején a nagy levelı hárs, majd két hét múlva a
kis levelı hárs virágzik. A hársvirágot a fákról teljes virágzáskor gyıjtjük.
A leszedett virágokat padláson szárítjuk meg. A virágzatból a gyógyteát forrázással készítjük, majd tízpercnyi állás után mézzel ízesítjük. A virágból hársfabort is elŒállíthatunk.

Kamilla

A család kamillatea-szükségletét egy-két négyzetméteren megtermelhetjük házikertünkben. A kamilla szinte minden kerti talajon jól terem. Mivel
kedveli a fényt, a kert napos részén jelöljük ki a helyét.
A kamilla vetŒmagját júliusban gyıjtjük be, mégpedig úgy, hogy az érett
kamillát szárastul vágjuk le, szárítjuk meg, majd morzsoljuk szét a fejeket.
A morzsalékot apró lyukú szitán rázzuk át, és az így kapott, magot tartalmazó anyagot használjuk fel a vetésre. A vetés ideje augusztus vége, szeptember eleje. Mélyen felásott, simára gereblyézett és tömör felszínı ágyásba vetjük. A talajfelszínre egyenletesen szétszórt, magokat tartalmazó
anyagot a gereblye fogaival 0,5–1 cm mélyre nyomkodjuk le a talajba.
A szeptember végén kikelt kis növénykék áttelelnek, majd tavasszal,
májusban kezdenek virágozni.
SzedhetŒ kézzel vagy úgynevezett szedŒfésıvel is. A rövid szárral leszedett virágokat a padláson kiterítve szárítjuk meg.
Hogy a hatóanyagait megŒrizzük, a virágból ne fŒzéssel, hanem forrázással készítsünk teát. Gyomor-, bél-, hólyagbetegségek esetén tea formájában igyuk. Használhatjuk még cukorral vagy anélkül is élvezeti teaként.
CsecsemŒk számára a fürdŒvízbe téve külsŒ kezelésre is alkalmas.
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Másképpen a rózsáról
A rózsák nemzetségének egyes fajait nagy C-vitamin-tartalmuknál fogva a gyümölcsfajok közé soroljuk. Azokat a fajokat lehet ajánlani, amelyek
a C-vitaminban dús nagy termésükön túl szép bokrot és virágot is fejlesztenek.
Megemlíthetjük a következŒket:
Japán rózsa: a vadrózsánál valamivel alacsonyabb, terjedŒ tövı növény.
Lilásrózsaszín virágai május végétŒl folyamatosan nyílnak. Hatalmas, 2–3
cm átmérŒjı piros termései augusztustól érnek, és a vadrózsáénál jóval
húsosabbak. Nyersen is élvezhetŒk, savanykás ízıek. A termést puhulás
elŒtt gyıjtjük be és szárítjuk.
Gyapjasrózsa: közepesen nagy, felfelé törŒ bokrokat nevel. Virága nem
olyan szép, mint a japán rózsáé, de termése sok C-vitamint tartalmaz. Igen
termékeny és fagyálló.
Vadrózsa: termése, a csipkebogyó, kiváló ízı lekvár alapanyagát szolgáltatja. A csipkebogyó ugyanis igen gazdag C-vitaminban, de van benne
A-, B-, K- és P-vitamin is.
Évszázadok óta alkalmazzák a népi gyógyászatban – üdítŒ hatású teákat készítenek belŒle. Ezenkívül a csipkebogyóból bort, pálinkát és likŒrt
is lehet készíteni. A csipketea készítésénél egy dologra ügyeljünk: a C-vitamin 40–50 °C fölött károsodik. Ezért fontos, hogy megtartsuk a csipketea készítésének szabályát: a bogyót nem fŒzni vagy forrázni kell, hanem
langyos vízben áztatni. Az este bekészített vízben reggelre kiáznak a csipkehús hatóanyagai, és melegítés, édesítés után fogyaszthatjuk.
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Vadrózsa
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Különleges
zöldségek,
zöldségújdonságok
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Articsóka

ÉvelŒ növény, valószínıleg Délnyugat-Európából vagy Észak-Afrikából
származik.
A napos, esetleg a gyengén félárnyékos, meleg területeket kedveli. Télen a fagyoktól takarással kell védeni. A telepítés évében, míg a gyökérzet
teljesen ki nem fejlŒdik, gyakran szükséges öntözni.
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Tápanyagigénye nagy. A legelterjedtebb szaporítási módja a palántanevelés.
Februárban, márciusban cserépbe vethetjük (pl. üvegházban), és május közepétŒl lehet kiültetni. Termesztésének egyik legkényesebb része a
teleltetés. A fagyok elŒtt 25–30 cm magas földdel – fokozatosan, több részletben – kupacoljuk fel, majd a földet elszáradt levelekkel, növényi részekkel takarjuk.
Felhasználható részei az ízletes bimbók, amelyek a második évtŒl jelennek meg. A nagyméretı, még ki nem nyílt virágkezdemények alkalmasak a fogyasztásra. Az articsókát már az ókorban is ismerték, a rómaiak
az étkezésen kívül gyógynövényként is használták; levele gyógyászati alapanyag – vércukorszint-csökkentŒ, epehajtó, vizelethajtó. Szép, mutatós virágainak díszítŒértéke is van.

ÁttelelŒ saláta
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Korai zöldségnövény, a fejes saláta egyik fajtája, változatos saláták készíthetŒk belŒle.
Alacsony hŒigényı zöldségféle. Magjai 1–2 °C-os hŒmérsékleten már
csírázásnak indulnak, és a késŒbbi fejlŒdéséhez sem szükséges 15 °Cnál melegebb. Mérsékelten fénykedvelŒ. A többi salátától eltérŒen kevesebb vízzel is beéri. Tápanyagigénye közepes.
Szaporítása palántaneveléssel történik. A magokat augusztus végén,
szeptember elején ültessük el szabad földi palántaágyba. Október elejétŒl
a fagyok beálltáig ültethetjük állandó helyére. A sortávolság 30–35 cm legyen, az egyes töveket 15–20 cm-re ültessük egymástól.
Ãsz végén, a fagyok beállta elŒtt ajánlatos a fiatal palántákat fertŒzésmentes lombbal, faforgáccsal takarni, így a fŒleg száraz, kemény fagyok
kevesebb kárt okozhatnak.
Szedését a teljes fejnagyság elérésekor végezzük. Egyike a legkorábban fogyasztható zöldségféléknek. Ásványianyag- és vitamintartalma felülmúlja a hajtatott salátákét.

KötözŒsaláta

Egyéves növény. Kevésbé hŒigényes, magjai már közvetlenül fagypont
felett csírázásnak indulnak. A nagy meleget viszont a fejes salátánál jobban viseli. ErŒteljesebb lombot fejleszt, de nem fejesedik, mint a fejes saláta.
Vízigényes fajta, viszont a talajban nem válogatós, csak nedves legyen.
Rövid tenyészidejı, 60–80 nap a palántázás és a szedés között, helyrevetéssel vagy palántázással szaporítható. Jó elŒ- és utónövény. Étkezési
szokásaink szerint vagy tavaszra vagy Œszre ütemezzük a szedését.
Termesztésekor elég egyszer-kétszer megkapálni, öntözni azonban többször kell. A legfontosabb azonban, mint a nevében is benne van, a kötözés. A levelek teljes kifejlŒdése után a csúcshoz közel szorosan kössük
össze, de vigyázzunk, hogy a zsineg ne vágjon a levelekbe. Az összekötözés által kizárjuk a fényt, és 20–22 napos halványítás után megkezdhetjük a szedését. Alacsony hŒ- és fényigénye okán hajtatásra is megfelel, és
télen kevesebb gondot okoz, mint a fejes saláta. A téli hónapokban jelentŒs
vitamin- és ásványianyag-forrásnak számít.
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Cukkini

A szélsŒséges talajtípusok kivételével általában minden, a zöldségfélék termesztésére alkalmas talajon termeszthetŒ. FénykedvelŒ, de gyenge árnyékot is elvisel. Melegigényessége hasonló, mint a közönséges töké vagy az uborkáé. Közvetlen helyrevetéssel vagy palántáról is szaporíthatjuk. Optimális csírázási hŒmérséklete 23–24 °C fok körül van. Ezért sza-
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bad földre a helyrevetést májusban végezzük. Egy-egy fészekbe 4–5 szem
magot tegyünk és 2–3 cm-es földréteggel takarjuk be. A helyrevetett cukkinit az elsŒ kapáláskor egyeljük, egy vagy két tövet hagyjunk meg fészkenként. Virágzás után a töveket kísérjük figyelemmel, mert a megkötött termések rendkívül gyorsan fejlŒdnek. Legértékesebbek a 10–20 cm hosszúak, de tölteni vagy rántani a nagyobbak alkalmasabbak.
Felhasználása: sokféleképpen elkészíthetŒ és mivel kalóriaszegény, pl.
cukorbetegségben szenvedŒknek is nagyon ajánlott.

Feketegyökér
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Ãshazája Dél-Európa. ÉvelŒ növény. Mind a gyökere, mind a levelei fagytırŒk. Nyáron viszont a nagy meleget is jól bírja. Közepesen fénykedvelŒ,
tehát gyengén árnyékos helyen is megél. Vízigénye fejlŒdésének kezdeti
szakaszában a legnagyobb, késŒbb már nem kíván sok vizet.
Mivel mélyre hatolnak a gyökerei, Œsszel a talajt jó mélyen ássuk meg.
Tavasszal kb. 20 cm-re húzzuk ki a 4–5 cm mély sorokat. A magvakat egymástól 2–3 cm-re szórjuk.
Márciusi magvetéssel csak nyár elején éri el a 4–5 lombleveles állapotot, és ekkor lehet ritkítani a növényzetet. A magszárakat törjük ki, mert
különben gyenge, vékony lesz a gyökér. A feketegyökér októberre éri el a
jellemzŒ vastagságát. Ha enyhe a tél, folyamatosan ekkor is szedhetŒ.
A feketegyökeret óvatosan kell szedni, mert a gyökér nagyon törékeny,
és a sérülés helyén a benne lévŒ tejnedv kifolyik, így a gyökér értéktelenné válik. Kiszedés után a gyökereket tisztítsuk meg, a leveleket, 1–2 cmes csonkot hagyva, távolítsuk el.
Kifejezett kártevŒje nincsen. Törésmentesen felszedett gyökereit a
spárgához hasonló módon készíthetjük el ízletes fŒzeléknek.

Leveles kel

A leveles kelt a háztáji kertben másodnövényként a karfiolhoz hasonlóan termesztjük. A leveles kel hólyagos levelei levélrózsát képeznek.
Lombját késŒ Œsszel, az elsŒ gyenge fagyok idején szedjük. A télálló fajtákat pedig novembertŒl újévig is lehet szedni. SŒt elmondhatjuk, hogy a földben hagyott, lombtalanított gyökérnyak általában tavasszal kihajt és kis,
zsenge hajtások letörhetŒk még róla.
Nagyon fontos tudni, hogy tápanyagtartalma mindegyik káposztaféléét
felülmúlja.
A kelkáposztához hasonló ételeket készíthetünk belŒle.

Kobaktök

Egyéves lágy szárú növény, szinte mindenütt termesztik a melegebb éghajlatú tájakon.
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Melegigényes növény. Magjai 13–15 °C alatt nem, vagy igen lassan csíráznak. Jól tıri a nagy meleget, a hıvös idŒt viszont rosszul viseli. FénykedvelŒ, bár gyenge árnyékot még elvisel. Más tökfélékhez hasonlóan tápanyagokban gazdag talajokon ad kielégítŒ termést. FŒleg szabad földi helyrevetéssel szaporítjuk. A szabad földbe május közepén vessük. Egy-egy fészekbe 2–4 magot tegyünk, majd kelés után az elsŒ kapáláskor fészkenként csak egy növényt hagyjunk. Szárazság esetén gyakran öntözzük bŒ
vízmennyiséggel.
A termést a hosszú kocsánnyal együtt választjuk le az indáról. Fiatal,
zsenge terméseibŒl fŒzeléket készíthetünk. Fontos, hogy a fagyok elŒtt
szedjük le. Megérve a gyümölcs héja kemény lesz, ebbŒl dísztárgyakat, madáretetŒt, lámpát lehet készíteni.
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Régen fontos borászati eszköz volt, innen kapta a hosszú típusa a magyar nevét - lopótök. Lopón kívül a kobaktökbŒl más edényeket, palackokat, kis csészéket is készítettek.

MetélŒsaláta

A metélŒsaláta a tépŒsalátához hasonló nyári leveles saláta. Abban különbözik tŒle, hogy levele kissé durvább.
Márciustól vetjük. A sorok egymástól 30 cm-re legyenek, a növények
pedig egymástól kb. 12–15 cm-re.
Akkor kezdjük el szedni, amikor a levelek elérik a 10–15 cm-es méretet.
Ügyeljünk rá, hogy szedéskor a középsŒ szívlevelek megmaradjanak.
Szintén salátát készíthetünk belŒle, és a nagyobb leveleket pedig tetszés szerint tölthetjük is.

Nagyszemı lóbab

Ãshazája Észak-Afrika. Egyéves növény. Közepes hŒigényı, magjai
4–5 °C-on már csírázásnak indulnak. Közepesen fénykedvelŒ, viszont vízigényes. A tápanyagokban gazdag talajokat kedveli. Helyrevetéssel szaporítjuk, a borsóval és a mákkal együtt a legkorábban vethetŒ növény.
Optimális vetési mélysége 6–8 cm. Az évközi ápolási munkák közül nagyon fontos a folyamatos gyomtalanító és talajlazító kapálás.
Termeszthetjük érett kemény magjáért, vagy zöld hüvelyéért. Zölden addig szedjük, amíg a magok nem keményedtek meg, még tejesek. A zsenge mag a zöldborsóhoz vagy a zöldbabhoz hasonlóan tárolható. Nyugat-Európában zöld hüvelyı állapotban igen népszerı. A kifejlett, zsenge babszemekbŒl kiváló saláta, püré, fŒzelék készíthetŒ. Zölden vitaminokban és ásványi sókban nagyon gazdag. A száraz magban pedig sok a fehérje és szabad zsírsavak is vannak benne.
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MetélŒhagyma

Egyesek a Földközi-tenger vidékérŒl származtatják, mások szerint Közép-Ázsia az Œshazája. HidegtırŒ növény, magjai már 3–4 °C-on csírázásnak indulnak. Érdemes megemlíteni, hogy a hagymafélék közül a metélŒhagyma tıri a legjobban a hideget. Alacsony a fényigénye, a szárazságot is jól tıri, s nem kényes a talajra sem.
Magról, vagy tŒosztással, az év bármelyik szakaszában szaporítható,
de általában tavasszal és Œsszel telepítik. Magját márciusban vetjük el, elhelyezhetjük sorban vagy csomókban is. A sortávolság lehet 15–20 cm,
azon belül a növények sövényszerıen egymás mellett is nŒhetnek. Legfontosabb évközi munkája a gyomtalanítás.
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A metélŒhagymát már a középkorban is termesztették, és még ma is
betegségmegelŒzés céljából fogyasztják, fŒleg a Földközi-tenger vidékén élŒk.
Gyógyászatilag értékes, erŒs baktériumölŒ anyagot tartalmaz, amely elsŒsorban a bélbetegségek és a keringési zavarok ellen nyújt védelmet.

Olajtök

Melegigényes növény, a magok csírázásakor 8–10 °C feletti hŒmérséklet szükséges. Fagyérzékeny. Nem szereti az árnyékot. Jó szárazságtırŒ.
A talajban nem válogatós. Tápanyagigényét leginkább szerves trágyával elégítjük ki. Vetését a tavaszi fagyok elmúltával kezdjük meg, ez nálunk május elejére-közepére esik. A magokból 3–4-et tegyünk egy-egy fészekbe, s
a fészkek 50–70 cm-re legyenek egymástól. A magokat 3–4 cm mélyre helyezzük el. Szedésére szeptember közepétŒl-végétŒl kerülhet sor. Az érett,
sárga csíkos terméseket kocsánnyal együtt vágjuk le az indáról.
A kimagozott terméshúsból finom lekvár fŒzhetŒ, mert magas a szárazanyag- és cukortartalma. Természetesen finom fŒzelék is készíthetŒ belŒle, akárcsak a többi tökfélébŒl. Olajos magjai pedig süteményekben dió
vagy mogyoró helyett használhatók. A mag hıvös, sötét helyen hosszú ideig avasodás nélkül eltartható. Olajának minŒsége a legértékesebb étolajokéval vetekszik.

Pasztinák

A leghidegtırŒbb zöldségnövények egyike, ugyanakkor a nagy meleget
is jól bírja. Fényigénye nem nagy. A jó vízgazdálkodású, laza, mély rétegı
talajokat kedveli. A csírázás idején sok vizet kíván; de az is megtörténhet,
hogy a mag elfekszik és csak a következŒ évben kel ki.
A magját márciusban vetjük el. A sorokat egymástól 30–40 cm húzzuk
ki, és a magokat 0,5–1,5 cm mélyre tesszük. Mivel a magoknak általában
gyenge a csírázóképességük, lehetŒleg sırın vessünk. 4–5 lombleveles
korában a petrezselyemhez hasonlóan egyeljük ki. További munka a gyomtalanítás. Betegségekre kevésbé érzékeny. Elmondható, hogy szinte univerzális gyökérzöldség, mert egymagában képes helyettesíteni a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret és a zellert is. Gyökerét levesbe és salátának
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használják. Magas fehérje- és ásványisó-tartalma van, de a benne található C-vitamin-mennyiség sem elhanyagolható. Régebben gyógynövényként
is számon tartották.

Póréhagyma
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A Földközi-tenger keleti partvidékérŒl származik. A póréhagymának nyári és téli fajtái vannak. A nyáriak levelei halványzöldek, puhák, míg a téliek lombja sötétzöld, kemény, ezért a telet is elfagyás nélkül átvészeli. A
hagymafélékkel ellentétben nagy a fényigénye. Árnyékban, gyenge fényben
rosszul fejlŒdik. FejlŒdéséhez sok vízre van szüksége. A talajjal szemben
kissé igényesebb, mint a többi hagymafajta. Közepes tápanyagigényı. A
magok helyrevetésével vagy palántázással szaporítjuk. A magvetés ideje
március vagy április, a palánta nevelése pedig már január végén elkezdŒdhet. A sorokat egymástól 30 cm-re jelöljük ki. 3–5 cm mély keskeny
barázdába szórjuk ki a magokat egymástól kb. 2 cm-re, mert erŒsen ingadozó a csírázóképességük. Kelés után azután 10–15 cm-es távolságra
egyeljük ki.
Évközi ápolási munkái a gyomirtó, illetve talajporhanyító kapálás. A töveket több menetben fokozatosan kupacoljuk fel, mert annál értékesebb,
minél hosszabb a fehér hagymarésze. A nyári, nem télálló fajtákat a fagyok
beállta elŒtt fel kell szedni. A téli, sötétzöld fajták a szabadban is maradhatnak.
Felhasználás elŒtt a földtŒl megtisztítjuk, a fölösleges hosszú borítóleveleket és gyökereket eltávolítjuk.
Sok C- és B1-vitamint és vasat tartalmaz, magas az ásványisó-tartalma
is.
A népi gyógyászatban mint vizelethajtó szerepel.
A kifejlett, vastag hagymákból leves, mártás és kiváló ízı saláta is készülhet.

Salátagalambbegy – népies nevén: madársaláta

A galambbegy Œshazája a Földközi-tenger környéke és Kis-Ázsia. Egyéves növény. A hideget jól bírja. SzárazságtırŒ, minimális vízzel is beéri.
Mivel félárnyékban is szépen fejlŒdik, fiatal gyümölcsfák alatt is termeszthetŒ, s ez a háztáji kertben nem elhanyagolható tényezŒ. A talaj iránt
igénytelen.
Rövid a tenyészidejének köszönhetŒen elŒ- vagy utónövényként is termeszthetjük.
Már március elején elvethetjük, tavaszi termesztésének jelentŒsége éppen koraiságában rejlik.
A sorokat egymástól 15–20 cm húzzuk ki, és vékonyan szórjuk el a magokat; utána 1–2 cm-nyi vékony talajréteggel takarjuk be.
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A csírázás 10–15 nap múlva kezdŒdik. Ha folyamatosan akarjuk szedni, ezt többszöri szakaszos vetéssel elérhetjük. Utóveteményként augusztus elejétŒl-közepétŒl kezdhetjük meg a vetését.
A növények szedését akkor kezdhetjük meg, amikor elérik a 4–5 leveles állapotot. KésŒbb is fogyaszthatjuk, de ne hagyjuk elöregedni az állományt, mert a levelek kicsit keserı ízıek lesznek. Télen is szedhetŒ, ha a
hótól például avarral, szalmával megvédjük.
Ilyenkor ne csak a levelet szedjük, hanem a sor elején kezdve az állományt gyökerestül tépjük ki. Természetesen egyszerre csak annyit használjunk fel, amennyit mindjárt el is fogyasztunk. A gyökerét lecsípjük, le-
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velébŒl pedig kitınŒ salátát készíthetünk. Nyugat-Európában fŒzelékként
fogyasztják, de más savanyúságokhoz is szívesen keverik.
JelentŒs mennyiségı B- és C-vitamint tartalmaz.

SütŒtök

Amerika felfedezése után került Európába. A sütŒtök terjedelmes növény. Többméteres szárai vannak, márványozott levelekkel, sırın benŒve
durva serteszŒrökkel. A termések lapítottak, ezüstfehér vagy szürke héjúak. A termés húsa világossárga, sárga vagy narancsvörös. A magja fehér
vagy szürke.
Kifejezetten melegigényes növény. Szinte mindenütt megterem, de nem
nagyon szereti a hideg, vízállásos földet. Sok tápanyagra van szüksége,
és vízigénye is jelentŒs.
A sütŒtök magját fészekbe vetjük. Egy fészekbe 3–4 magot ültessünk
5–8 cm mélyen. Az ültetésre május elején-közepén kerüljön sor, mikor már
fagyokra nem kell számítani. A kikelt növények nagyon fagyérzékenyek. A
fészkekben elég ha csak kettŒ növényke marad.
A sütŒtök a nyár folyamán nem kíván különösebb ápolást. Betegségek,
kártevŒk általában nem támadják meg. A termések késŒ Œszre fejlŒdnek
ki, a növények lombozata fokozatosan leszárad, a sütŒtök ezüstfehér héja megkeményedik.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a termést akkor érdemes betakarítani, amikor a dér már egyszer megcsípte, mert az ilyen töknek ízletesebb, omlósabb a húsa. A terméseket nem szabad a szárról letörni, hanem éles késsel úgy kell levágni, hogy a szár a termésen maradjon.
A sütŒtök jól tárolható növény, fıtetlen, fagymentes kamrában, elŒszobában hosszú ideig eltartható.
A leggyakoribb hasznosítása a sütés, nagyon ízletes eledel. Magjából
ízletes étolajat is sajtolhatnak, sŒt a konzervipar ivólevet is készít sütŒtökbŒl.
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Porcsin

Az egész világon elterjedt egyéves, pozsgás szárú és levelı növény.
Rendkívül igénytelen, egyedül a fényigénye jelentŒs. ElsŒsorban másodnövényként érdemes termeszteni. Júniusban–júliusban sorba vagy szórva
vetjük el. Sorvetéssel 30–40 cm-es távolságra húzzuk ki a sekély barázdákat. Vetés után enyhén tömörítsük a talajt.
A túl sırın kelést ritkítsuk ki, fajtától függŒen 10–20 cm-es távolságra. Különösebb ápolást nem igényel.
A hajtásokat akkor vágjuk le, amikor 10–12 cm hosszúak. Öntözve a
fagyokig szedhetŒ.
A középkorban gyógynövényként ültették és a sebek kezelésére használták.
Szárából, leveleibŒl saláta, leves, fŒzelék készíthetŒ.
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Sonka sütŒtök
A többi tökféléhez hasonlóan melegigényes növény. A magok csírázásához legalább 12–14 °C szükséges. Közepes fényigényı, gyenge árnyékban is szépen fejlŒdik. A talajjal szemben nem túl igényes.
A magvak szabad földi helyrevetésével szaporítjuk. Május elején vetjük,
1–1,2 m-re jelöljük ki a sorokat, 30–40 cm-re a töveket. Egy-egy fészekbe
3–4 magot teszünk. Évközben gyomtalanítjuk és párszor megkapáljuk a területet. Támrendszer nélkül is termeszthetŒ, a talajfelszínen vezetjük a heverŒ szárakat és így befutja a telepítésre szánt területet. Ezáltal csökken
a talajból a víz elpárolgása és a gyomokat is elnyomja.
KésŒ Œsszel, az elsŒ fagyok idején szedjük. A beérett termést kocsánnyal együtt éles késsel vágjuk le az indáról. Az ép, egészséges termés száraz, hıvös, fagymentes helyen néhány hónapig is eltartható.
A felhasználása megegyezik a sütŒtökével. ElŒnye, hogy nem túl nagy,
1–2 kg-os, ezért egyszerre felhasználható. Kellemes íze van.

Szivacstök

Egyéves növény. Melegigényes, az optimális fejlŒdéséhez 23–26 °C és
magas páratartalom szükséges. FénykedvelŒ, a tartós fényszegénység hatására a virágok fejlŒdése abbamarad és termést sem köt. Vízigénye
fejlŒdésének elsŒ felében jelentŒs. A talaj iránt kevésbé válogatós.
SzélsŒséges talajtípusok kivételével szinte mindenütt termeszthetŒ. Közepesen tápanyagigényı. Helyrevetéssel és palántázással is szaporíthatjuk.
A helyrevetés esetén május elejétŒl május közepéig a fészkekbe 4–5 magot helyezünk el. A fészkeket 1–1,5 méterre tegyük egymástól. Ha a kerítés mellé vagy a veranda elé vetünk, akkor nem kell támrendszert készítenünk. EllenkezŒ esetben szükség van támrendszerre, mert ha a talajfelszínen maradnak az indái, nagy a rothadás veszélye. Az elsŒ kapáláskor
a fészekben csak 1 vagy 2 erŒs növénykét hagyjunk meg.
A többi kapálás alkalmával pedig tartsuk gyommentesen és porhanyósan a talajfelszínt. Növényvédelme nagyon egyszerı, mert kártevŒje, komoly betegsége nincs. Szedését a felhasználás módja határozza meg.
Étkezési célra az erŒsen fiatal, még zsenge állapotú terméseket szedjük le, és pl. uborkához hasonló savanyúságot készíthetünk belŒle.
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Az érett termések lehúzása után szivacsszerı terméstömeg tınik elŒ.
Ez alkalmas pl. mosakodásra, fürdésre, a vizes bŒrt dörzsölve kellemes,
frissítŒ érzést kelt. Ipari feldolgozással különbözŒ szırŒk elŒállítására is
alkalmas.

TépŒsaláta

A tépŒsaláta a fejes saláta rokona, azonban fejet nem fejleszt.
Márciustól egészen nyár végéig vethetjük, és már vetés után 6 hét múlva szedhetŒ a levele. A vizet nagyon kedveli, ezért rendszeres öntözést igényel. Ugyanez mondható el a tápanyagigényérŒl is. A tépŒsaláta termesztésekor rendszeresen pótoljuk a tápanyagokat.
Termesztésének jelentŒsége abban áll, hogy akkor lehet szedni, mikor
a fejes saláta nem kapható a piacon.
Salátaként és például hússal töltve is fogyaszthatjuk.

Tojásgyümölcs

Ãshazája Dél-Ázsiában, pontosabban Kelet-Indiában van. Magyarul padlizsánnak és törökparadicsomnak is nevezik. A tojásgyümölcs egynyári, fásodó szárú növény. Egyike a leghŒigényesebb növényeinknek. A magjai
15 °C alatt szinte nem is csíráznak. A hıvös idŒt rendkívül rosszul viseli,
10–12 °C alatt leáll a növekedése. Fényigénye szintén nagy. Gyenge fényben, árnyékban csak a vegetatív szervek alakulnak ki, az esetleg mégis
megjelenŒ virág kötés nélkül hullik le. Növekedése folyamán jelentŒs
mennyiségı vizet kíván. Nagy terméshozam pedig csak mélyrétegı, humuszban gazdag, laza szerkezetı, kissé lúgos talajon érhetŒ el. Igényessége és hosszú tenyészideje miatt szaporításra csak palántáról biztonságos, ezen oknál fogva fŒleg Szlovákia déli területein terjedt el. A palántákat meleg helyiségben ládákban, vagy nevelŒágyakban neveljük elŒ. A
magvakat március második felétŒl április közepéig vetjük. Kikelés után a
növényeket kb. 10 cm távolságra áttızdeljük. Az ágyásba csak május második felében ültetjük ki Œket, amikor már elmúlt a kései tavaszi fagyok veszélye. A palántákat 60 cm sor- és 50 cm tŒtávolságra gödrökbe ültetjük.
Nagyon meghálálja, ha a gödörbe egy marék jól érett komposztot helye-
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zünk, ezután a palántákat beöntözzük, s a gödröket beszórjuk porhanyós
talajjal. Ezután tartsuk gyommentesen, és szükség szerint öntözzük. A bogyókat teljesen kifejlŒdve szedjük. Körülbelül augusztus második felében
várhatjuk az elsŒ bogyók érését. A termés akkor érett, ha kicsit megkopogtatva kongó hangot ad. Az állati kártevŒk közül a burgonyabogár mindkét
nemzedéke károsítja, ezért burgonya közelébe-szomszédságába ne ültessük.
A tojásgyümölcs nagyon értékes tápanyagot tartalmaz. Nagy az ásványianyag- és rosttartalma. Sok cukrot, fehérjét és vitaminokat is tartalmaz.
Elkészítési lehetŒsége igen sokféle: jó saláta-alapanyag, lehet rántani, készíthetŒ töltve, rakva.
Szlovákiában az egyik legismertebb a Cseh korai fajta.

Tızbab

Közép-Amerikából származik. Melegigényes, a magok 10 °C alatt nehezen csíráznak, növekedéséhez is 20–22 °C szükséges. A fagyra igen érzékeny. A fényigénye viszont csak közepes. Mérsékeltem vízkedvelŒ, de
nagyon szereti a párás környezetet, a laza szerkezetı talajokat; nagy a tápanyagigénye is, fŒleg a virágzás idŒszakában. A többi babféléhez hasonlóan, magját szabad földbe, május elején-közepén vetjük, így elérjük, hogy a
késŒ tavaszi fagyok után kel ki. A 3–4 magot egymástól 40–50 cm távolságra levŒ fészkekbe helyezzük, 3–4 cm mélyre. Mivel nemcsak étkezésre, hanem dísznek is megfelel, érdemes támrendszerre futtatni. Hajtásai
2–3 méter magasra is felkúszhatnak. Ültethetjük házak meleg, napos oldalára, városi lakások erkélyládáiba is, ahol nagyon szépen díszlik és kellemes árnyékot ad.
Évközi ápolási munkája a többszöri gyomirtó kapálásból áll. Az öntözésrŒl se feledkezzünk meg, különösen a virágzás idején. Szedését a felhasználás módja határozza meg. Zsenge, húsos falú hüvelyeit folyamatosan szedhetjük és zöldbabként fogyasztjuk. Mind zöld hüvelye, mind érett
magjai fŒzeléknek valók. Az érett bab sok fehérjét és fontos aminosavakat tartalmaz. Betegségekre kevésbé érzékeny, mint az általánosan ismert
és termesztett babfajták.
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Új-zélandi spenót

Az Új-zélandi spenót vastag, húsos, pozsgás levelı, nálunk egyéves, lágy
szárú növény. Kifejezetten melegigényes, a magok csírázása 10 °C alatt
megáll. A hidegre érzékenyen reagál, fejlŒdése hıvös napokon megakad.
Melegszeretete fokozott vízigényességgel párosul. A talajban nem válogatós, amennyiben magas nitrogénigényét kielégítjük, szinte mindenféle talajon megél.
Legbiztosabb termesztési módja az Œszi magvetés, október közepétŒl.
Kapával húzzunk ki 2–4 cm mély barázdát, a barázdák egymástól 80–90
cm-re legyenek, melyekbe a magokat egymástól 10–12 cm-re helyezzük,
s utána földdel takarjuk. A kelés a következŒ év áprilisában várható. Év
közben nagyon fontos a terület gyommentesítése. Száraz tavaszon és nyáron ajánlatos néhányszor kiadósan megöntözni, hogy dús zöldtömeget
kapjunk. Speciális kórokozója vagy kártevŒje nincsen. Miután hajtásai elé-
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rik a 30–40 cm hosszúságot, folyamatosan szedhetŒk. Nemcsak a leveleket, hanem a fiatal hajtásokat is fel lehet használni. A kiszedett hajtások helyén az oldalrügyekbŒl újabb és újabb hajtások fejlŒdnek. Nagyon
fontos házikerti növény lehetne nálunk, mert abban az idŒszakban ad a
spenóttal azonos értékı fŒzeléknyersanyagot, amikor nyáron nincs kerti
spenót.

Viasztök

Melegigényes növény. A magok csírázásának megindulásához legalább
10–12 °C-os hŒmérséklet kell. A növény a továbbiakban 22–25 °C között
vagy e felett fejlŒdik a legjobban. Nagy hŒigénye mellett kifejezetten fénykedvelŒ is. Vízigénye is eléggé nagy, ezért biztonságosan csak öntözéssel
lehet termeszteni, s jó táperŒben lévŒ talajon ad megfelelŒ termést. A tápelemek közül különösen a nitrogén és a foszfor fontos számára.
Május elején vetjük sorba vagy fészekbe. A sorokat egymástól 60–70
cm-re húzzuk ki, és a magokat 8–10 cm-es távolságra, 3–4 cm mélyre helyezzük. Fészekvetés esetén 3–4 magot használjunk. A fészkek egymástól kb. 50–60 cm-re legyenek. 3–4 leveles korban ritkítjuk, egy helyen kettŒnél több növényt ne hagyjunk meg. Gyakori kapálással gyomtalanítjuk a
területet. Kifejezett kártevŒje vagy kórokozója nincs.
A fiatal, uborka nagyságú, szŒrös, de még viasz nélküli terméseket savanyúság készítésére használhatjuk. A gyengén viaszosakat azonnali fogyasztásra bármikor szedhetjük. Igen finom fŒzelék készíthetŒ belŒle.
Hosszabb tárolásra azonban csak a szürkésfehér, vastag viaszréteggel rendelkezŒ termések alkalmasak. A vastag viaszbevonat ugyanis megakadályozza a párologtatást, így a termés megŒrzi zsenge állapotát.
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Ritkaságok
– mellŒzött
gyümölcsfélék
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Diófa

Nagyon sok házikertben megtalálható a diófa. Hazája Ázsia és a Balkán. Terebélyes fává nŒhet, bár az oltott diófák méretei már sokkal kisebbek.
Érdemes megemlíteni, hogy a gyógyászatban is felhasználják, mégpedig a levélkéit és a termés zöld burkát, a kopácsot.
A levélkék hosszas tojás alakúak, ép szélıek, fényesek, olajzöldek, néha kissé barnás árnyalatúak. A levélkéket a közös levélnyélrŒl, a gerincrŒl
letépve, közvetlenül a fáról gyıjtjük. Enyhe szagúak, ízük kellemes, kissé
kesernyés.
A kopács a diófa csonthéjas termésének külsŒ, húsos burka, amelyet
közvetlen dióéréskor szedünk.
A levél forrázatát a gyógyászatban általában vértisztító, gyomorjavító,
emésztést elŒsegítŒ és féreghajtó hatásáért használják. Régebben a zöld
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diólevelek féreghajtó hatása okán bolha ellen az ágyba szokták tenni. A
szárított diófalevél a ruhamoly ellen is használható. A dióburokból sötétbarna tojásfestŒszer készül.
A terméshéj a diópálinka, diólikŒr készítésénél sem hiányozhat.

Trnavai eperfa
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Nevét elŒfordulásának helyérŒl kapta, mégpedig âásta pri Trnave községrŒl.
Fája sırı, szélesen piramis vagy gömb alakú koronát fejleszt – életkora elérheti a 80–120 évet is. Levelei nagyok sırın helyezŒdŒk, bŒrszerıek,
merevek és kemények.
A termése feltınŒen különbözik a többi eperfa termésétŒl. Fokozatosan érik be. Az eperszemek nagyok, hosszúkásan henger alakúak, kárminpiros színıek. Teljesen éretten bíborpirosak, erŒsen festŒlevıek, 25–30
mm hosszúak.
Mivel nehezen szaporítható, ritka az elŒfordulása, de hajtással elég jó
eredményeket lehet elérni.
Az elsŒ termések az ültetés utáni 3–4. évben jelennek meg, aztán a
fák termŒképessége egyre fokozódik. Egy öreg fa akár 70–100 kg gyümölcsöt is adhat.

Josta

A jostát nemesítŒi munka eredményeként sikerült elŒállítani. A fekete
ribiszke, a köszméte és egy vadribiszke faj kettŒs keresztezése útján jött
létre.
Különlegesnek is mondható, hogy a keresztezésbŒl származó utód
mindkét szülŒ jó tulajdonságait hordozza: tüskétlen, mint a fekete ribiszke, nem fogékony a lisztharmatra, mint a köszméte, fagyálló. Csemetéit
úgy állítják elŒ, hogy a jostát aranyribiszke-alanyra oltják, így kb. 120 cm
magas törzsı, koronás fácska alakítható ki belŒle. Mivel a jostafácska tavasszal korán kezd fakadni, metszését már a tél végén elvégezzük. A sırın
álló vesszŒket megritkítjuk, a hosszúra nŒtteket pedig vissza lehet vágni.
A törzsébŒl gyakran elŒtörnek az alany vadhajtásai, ezeket idejében ki kell
törni vagy le kell metszeni.
Bár nem mondható igénytelennek, átlagos körülmények között kielégítŒen fejlŒdik és terem. Legjobban a napfényes helyet, a tápdús, vízzel jól
ellátott talajokat kedveli.
Már a telepítés utáni második évben is gyümölcsöt érlel, de valójában
a harmadik év után fordul termŒre. Gyümölcsei sötétkékek, a fekete ribiszke bogyójánál nagyobbak, viszont a köszméténél rendszerint kisebbek. A
josta termése alkalmas friss fogyasztásra is, de lekvár, dzsem, üdítŒital
és puding is készülhet belŒle. Keresett alapanyaga a konzerv- és cukrásziparnak is.
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Galagonya

Kétféle galagonyát érdemes megemlítenünk. Mégpedig a cseregalagonyát és az egybibés galagonyát, mely lehet cserje vagy kisebb fa.
A gyógyászatban mindkettŒ használatos.
A cseregalagonya fiatal ágai fényesek, vörösbarnák, eleinte molyhosak.
A levél színe sötétzöld, fonákja kékeszöld színı. Az egybibés galagonya levelének levélkaréja a csúcsok felé fogazott.
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Májusban–júniusban virágoznak; az egybibés galagonya valamivel
késŒbb, mint a cseregalagonya.
A cseregalagonya termése gömbölyı, lilásvöröses színı, belsejében két
mag van. Az egybibés galagonya termése inkább tojásdad alakú, valamivel kisebb, színe hasonló, de belsejében csak egy mag található. Mind a
két változat termésének íze kissé fanyar.
A galagonya levele, virága, termése tea vagy szeszes kivonat formájában szív- és keringési panaszok gyógyszere. A szívizom mıködésére jó hatású, érelmeszesedés ellen népszerı teakeverékek alkotórésze.

Homoktövis
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A homoktövis vitamindús gyümölcsöt termŒ igénytelen cserje, számos
hegyes tövissel vagy tövisek nélkül. Lengyelországban, Oroszországban és
Németországban nagyon elterjedt. Kétlaki növény. A nŒvirágú növényegyedeken kívül hímvirágú növényegyedeknek is kell az ültetvényben lenniük.
Beporzása szél útján történik.
A homoktövis sok fényt igényel, de a talajban nem válogatós. Ültetésre legalkalmasabbak a vegetatív úton szaporított kétéves bokrok. Ültetés
után a vesszŒket kétharmadnyival visszametsszük. Áprilisban és májusban virágzik. Termése 7–8 mm nagyságú, tojásdad alakú, narancsszínı álbogyó, mely nagyon magas C-vitamin-tartalmú, ezenkívül A-, B- és E-vitaminok is találhatók benne. A népi gyógyászat fertŒzés megelŒzésére, a látás
erŒsítésére és az öregedés lassítására ajánlja; dzsúszokat is készítenek
belŒle.
Nálunk fŒleg az orosz fajták az elterjedtek, pl. a Novoszty Altaja, Obilnaja,
Vitaminnaja, de ismertek a német fajták is, pl. Leikora, Hergo, Frugana.

Kivi
A kivi melegigényes növény, ezért felmerül a kérdés, nálunk lehet-e termelni. A válasz – Dél-Szlovákiában igen, ha az északi szelektŒl védett, meleg, napsütéses helyre telepítjük a csemetéit.
Fontos tudni, hogy ez a növény mészkerülŒ, tehát meszes, lúgos talajon nem él meg. (Egyébként a kivit a legnagyobb mennyiségben Új-Zélandon termesztik.)
Különlegessége, hogy - bár a növénynemesítŒk már elŒállítottak kétivarú kivifajtát is - a nálunk lévŒ fajták kétlakiak, azaz az egyik tövön csak
hím virágok, a másikon csak nŒ virágok nyílnak. Ennek következtében gyümölcs csak akkor terem, ha a nŒ példányok közelébe hímivarú növényt is
telepítünk. Bár a növény házilag is szaporítható, inkább vegyünk kivicsemetét és azt ültessük el. Kiültethetjük Œsszel és tavasszal is. A csemetéket egymástól 3–5 méter távolságra helyezzük, ha több sort ültetünk, akkor közöttük a távolság legalább 4 méter legyen.
A kivinek támrendezésre van szüksége, mert 2–3 méter hosszú hajtásokat fejleszt. A bokor metszése a szŒlŒéhez hasonló módon történik. Egyegy fiatal tövön 3–4 darab 5–8 rügyes csapot lehet hagyni, de ezek számát az idŒsebb, jó kondíciójú töveken fokozni lehet. Nyári ápolása a gyomok irtásából, a hajtások felkötözésébŒl, aszályos idŒben öntözésbŒl áll.
Fajtái közül említést érdemel a Hayword - ez nagy gyümölcsı és világszerte ismert fajta. További népszerı fajták az Abbott, a Monty és a Bruno.
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A kivinek nagyon finom, kellemes íze van, kompót, dzsem készítésére
is alkalmas.

Közönséges boróka

1–3 m magasra növŒ cserje. A fenyŒhöz hasonló, de törzse mindjárt a
föld felett ágazik el. Ágai igen sırın fejlŒdnek. Kétlaki, a porzós és a termŒs virágok külön egyedeken fejlŒdnek. Apró, zöld színı vagy sárga virágai a levelek tövében fejlŒdnek. Áprilisban–májusban virágzik. A termése
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tobozbogyó, a termŒlevelekbŒl fejlŒdik, a második évben érik meg, s ekkor kékes-hamvas.
Egyébként a bogyók gömbölyıek, s mintegy borsó nagyságúak.
Ha a hamvasságukat letöröljük, fényesekké válnak. A második évben
éretten, szeptember–október folyamán gyıjtjük be a tobozbogyókat. Ízük
édeskés, kevéssé kesernyés, illatuk kellemes, balzsamos.
A közönséges boróka már az ókorban is ismert gyógynövény volt. A legrégibb ismert magyar orvosi recept pedig a XV. századból borókamagot tanácsol tüdŒbetegség ellen. Húsos magjának vizelethajtó, gyomorerŒsítŒ,
étvágyjavító hatása is elismert.
Vérszegénység és ízületi bántalmak elleni teakeverékekben is szerepel.
Olaját bedörzsölésre használják, termésébŒl lekvárt készíthetünk.

Kökény
Tövises, ágas cserje, sokszor a 2–3 m magasságot is eléri. Fiatal ágai
vörösbarnák, az idŒsebb ágai sötétszürkék.
Levelei rövid nyelıek, lemezük 2–3 cm hosszú. Virágai még a lombfejlŒdés elŒtt, a hajtások csúcsán egyenként, néha többesével jelennek
meg, sziromlevelük hófehér.
Márciusban–áprilisban virágzik. Felhasználjuk a virágát és a termését.
Virágait lombfejlŒdés elŒtt gyıjtjük. A virágok szárítva szagtalanok, keserı,
fanyar ízıek. A termés kb. 1 cm átmérŒjı, gömbölyı, húsos, kékesen hamvasfekete, bogyószerı. A virágaiból készült fŒzet vese- és vértisztító hatású, ezért alkotórésze a vértisztító teakeverékeknek. Ezenkívül igen enyhe
has- és vizelethajtó és hányingert szüntetŒ hatása van. Termését ugyancsak hólyag- és vesebántalmak esetén használják fŒzet alakjában.
A gyümölcsébŒl készített lekvárt hasmenés ellen alkalmazzák.
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Szelídgesztenye
A Földközi-tenger vidékérŒl származik. Mivel igen nagyra nŒnek, csak
azok ültessék, akiknek jókora kertjük van és megfelelŒ helyet találnak számukra.
Levelei lándzsa alakúak, termése gömbölyded makktermés. Sötét, fényes leveleivel, arányos koronájával dekoratív eleme is lehet a nagyobb kerteknek. MészkerülŒ lévén, inkább olyan helyre ültessük, ahol a talaj savanyúkém-hatású.
A szelídgesztenye termésének nagy a tápanyagértéke: cukrokat, keményítŒt, zsírokat, fehérjéket és C-vitamint is tartalmaz.
A termést szeptember végétŒl október elejéig szüreteljük, vagyis akkor,
amikor éretten hullani kezd.
A téli hónapokban nagyon finom csemege, s a cukrásziparban is jelentŒs
mennyiséget használnak fel belŒle.
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Melléklet
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