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Cytryny, mandarynki, pomarañcze, limonki, grejpfruty... to
chyba najpopularniejsze z egzotycznych owoców cytrusowych w naszym klimacie. Roœliny cytrusowe nale¿¹ do rodziny Rutaceae. Jest to bardzo du¿a grupa roœlin, zawiera ok.
140 rodzajów i ok.1300 gatunków. Cytrusy, a przede wszystkim owoce tych roœlin, znamy w naszym klimacie g³ównie ze
sklepowych pó³ek.
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Dobrze prowadzona roœlina z grupy cytrusów
nie tylko wygl¹da imponuj¹co, szczególnie drzewko pe³ne
soczystych owoców, stanowi ona równie¿ nietuzinkowe,
naturalne uzupe³nienie wystroju wnêtrza.

Rêka Buddy
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Najbardziej niesamowity spoœród
cytrusów! Oryginalny kszta³t,
niecodzienny zapach, w wierze
Buddyjskiej uchodzi za roœlinê swiet¹,
a niegdyœ by³a u¿ywana do ceremonii i
obrzêdów magicznych. Ze wzglêdu na
kszta³t owoców nazywana jest te¿
Mack¹ Oœmiornicy.

Cytrusowe pochodzenie
Drzewa cytrusowe to roœliny wiecznie zielone, których ³odygi posiadaj¹ ciernie lub
kolce. W naszym klimacie, te rosn¹ce w domowych doniczkach, ¿yj¹ bardzo d³ugo, ale
nigdy nie tworz¹ drzew tak du¿ych jak
w swych ojczystych rejonach. Warto jednak
pokusiæ siê na wyhodowanie owocu z w³asnego drzewka cytrusowego. Bêdzie to z pewnoœci¹ powód do dumy, a zarazem pyszny
zak¹sek.
Z historii tych roœlin, ciekaw¹ informacj¹ jest
to ¿e towarzysz¹ one cz³owiekowi od zarania
dziejów. Pierwsze wzmianki znajduj¹ siê w lite-raturze chiñskiej i pochodz¹ z 2400 r.
p.n.e., a nastêpny zapis zosta³ odkr yty w sanskrycie chiñskim z 800 r. p.n.e. i dotyczy³
opisu cytryny. Drzewa cytrusowe pokr ywa³y
ziemiê od pó³nocno-wschodnich Indii, przez
archipelag Malajski, a¿ do po³udnia Australii.
S³odkie pomarañcze pochodz¹ z Indii, mandarynki z Chin, a kwaœne cytrusy z Malezji.
Z ciekawostek o cytrusach mo¿e byæ to, ¿e
nazwa pomarañcza pochodzi z Hiszpanii,
gdzie nazwa Naranja funkcjonuje do dziœ
oraz, ¿e na drzewie pomarañczowym wystêpuj¹ jednoczeœnie kwiaty i owoce, co bywa³o
u¿ywane w rytua³ach urodzajnoœci i zaœlubin.
Bia³e kwiaty symbolizowa³y dziewictwo,
a owoce urodzajnoœæ.

Rodzynki wœród upraw
Z bardziej egzotycznych i mniej popularnych w naszym kraju owoców cytrusowych
mo¿na wymieniæ: kalamondynê, kumquat,
cytron zwany rêk¹ Buddy, czy olbrzymi¹ pomarañczê pompelê.
Wybieraj¹c roœliny do domowej mini-oran¿erii musimy kierowaæ siê pewnymi wskazówkami. Przy hodowli takich egzotycznych
roœlin nale¿y wzi¹æ pod uwagê parê czynników:
- nas³onecznienie,
- nawodnienie i pod³o¿e,
- iloœæ miejsca, które chcemy przeznaczyæ na
roœliny,
- iloœæ czasu, jak¹ poœwiêcimy hodowli.
Jak hodowaæ cytrusy?
Roœlinom tym nale¿y zapewniæ warunki najbardziej zbli¿one do tych, które wystêpuj¹
w naturalnych œrodowiskach ich wystêpowania. Kiedy zakupujemy przyk³adowo
nasz¹ wymarzon¹ mandarynkê, musimy
mieæ na uwadze, ¿e by³a ona pêdzona w warunkach szklarniowych. Warunki jakie panuj¹ w szklarniach powoduj¹, ¿e roœliny maj¹
piêkne b³yszcz¹ce liœcie, ale drzewka nie s¹
tam hartowane, przez co s¹ bardzo delikatne.
Kiedy nasze nowo zakupione drzewo postawimy na parapecie, zauwa¿ymy ¿e zacznie
gubiæ liœcie i nast¹pi ogólne os³abienie ro-

œliny. Jest to normalna reakcja roœliny, na
zmianê warunków. Klimat domowy jest zupe³nie odmienny od szklarniowego. Roœlina
gubi liœcie, bo przechodzi stres wywo³any
podró¿¹, zmian¹ miejsca. Jednak taki stan siê
zmieni i po ok. 2 tygodniach roœlina odzyska
równowagê.
Cytrusy lubi¹ stanowiska jasne, ale nie mog¹
byæ nara¿one na bezpoœrednie oddzia³ywanie promieni s³onecznych. W lecie mo¿emy
postawiæ doniczkê z nasz¹ cytryn¹ czy mandarynk¹ blisko okna, a zim¹ mo¿emy wystawiæ na parapet. Podczas wzrostu, drzewka
cytrusowe lubi¹ mieæ sta³e miejsce. Nie lubi¹ byæ obracane, przesuwane z miejsca na
miejsce, gdy¿ koñczy siê to w³aœnie gubieniem liœci i os³abieniem roœliny. Jednym s³owem, lubi¹ sta³e warunki wzrostu. Temperatura otoczenia, w którym ¿yje cytr us powinna byæ w miarê sta³a. Latem powinna
o
oscylowaæ w przedziale 20-30 C. Zim¹
natomiast roœliny najlepiej ustawiæ w ch³odniejszym miejscu i zapewniæ temperaturê
w okolicach 10-15 st C. Roœlin cytrusowych
nie nale¿y podlewaæ zbyt obficie. Czynnoœæ
tê wykonujemy dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce jest wyraŸnie przesuszona, jaœniejsza. Za to bardzo
wa¿ne jest systematyczne zraszanie roœlin.
Drzewka powinno siê zraszaæ wod¹ miêkk¹,
najlepiej deszczówk¹, z czystego strumyka,
studni, jednak z braku dostêpnoœci takiej
wody mo¿e to byæ woda przegotowana. Pod³o¿e, w którym roœlina ¿yje powinno byæ
bogata w próchnicê. Wa¿nym zabiegiem jaki
wykonuje siê na roœlinach cytrusowych jest
przycinanie. Co pewien czas pêdy kilkuletnich okazów nale¿y skracaæ o 1/3 d³ugoœci,
aby pobudziæ roœlinê do krzewienia siê.

CYMBIDIUM / BIURO KWIATOWE HOLANDIA

Podobnie jak o cytrusy nale¿y dbaæ o roœliny wystêpuj¹ce
w warunkach naturalnych w strefach miêdzyzwrotnikowych czy
w tropikalnych regionach Afryki. Nale¿¹ do nich min.
Cymbidium z rodziny storczyków czy Sanseveria.
SANSEVERIA / BIURO KWIATOWE HOLANDIA

Z drzewa do drogerii
Cytrusy oprócz walorów spo¿ywczych wykorzystywane s¹ w ró¿nych dziedzinach
¿ycia. Bardzo popularne s¹ olejki eter yczne.
Takie olejki znajduj¹ siê w ró¿nych czêœciach
roœlin: w liœciach, kwiatach, owocach. Równie¿ w przemyœle perfumer yjnym stosuje
siê zapachy zawarte w tych roœlinach. Trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e cytrusy s¹ nieocenionym
Ÿród³em witamin, g³ównie witaminy C. Zw³aszcza o takiej porze roku jak¹ mamy teraz,
mog¹ pomóc w walce z infekcjami lub byæ
elementami diety, która wzmocni nasz¹ odpornoœæ. Zatem hodujmy cytrusy nie tylko
dla ich piêknego wygl¹du, ale tak¿e dla korzyœci smakowych i zdrowotnych.
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