
 

 

Adenium magvetés/Útmutató az adenium magok vetéséhez 

Az adenium magok csíráztatása és a magok vetése nem nehéz feladat, az adeniumok 

könnyen termeszthető növények. 

A magokból kelt kis magoncok nem hasonlítanak az anyanövény virágszínére, a 

magvetésből 99%-ban rózsaszín virágú magoncokat kapunk. A virágok általában 

szimpla sziromkörösek, ritkán előfordulhat a dupla, tripla sziromkörös magonc is. A 

magról nevelt adenium növények virágzására kb.1-2 évet is várni kell, de a saját 

termesztésű növény és az újonnan kapott, esetenként egyedülálló hibrid kárpótol a 

várakozásért.  

Az optimális időszak a magvetésre tavasztól kezdődik, mikor az 

átlaghőmérséklet és a nappalok hosszabbodnak, a napsütéses 

órák száma már emelkedik. A kis magoncoknak a megfelelő 

fejlődéshez szükségük van a világos és napos helyre, a melegebb 

hőmérsékletre. 

 

Előkészületek:  

A magokat áztasd nedves papírtörlőbe 1-3 napig, ne hagyd, hogy 

a papírtörlő száraz legyen. Ha szükséges nedvesítsd újra. 

Alkalmas lehet a magokat egy műanyag tároló dobozba helyezni, 

de vigyázni kell, hogy a magok ne fülledjenek be, időnként 

szellőztesd meg őket.  

Előfordul, hogy a friss magok már a papírtörlőben csírázásnak 

indulnak, ekkor már vethetőek is.  

 

A magvetés:  

Az adenium magokat egy arra alkalmas vetőtálcába ültethetjük, a földkeverék legyen 

50% kókuszrost és 50% perlit. Nedvesítsd meg a közeget, majd öntözd meg megfelelő 

arányban higított gombaölő szerrel. (ez a palántadőlés és a penész elkerülése miatt 

szükséges) 

A magokat egyenlő távolságra  

helyezd a közegbe úgy, hogy  

azok vízszintesen feküdjenek a 

közeg tetején.  

Enyhén takard a vetőközeggel,  

nem kell mélyre vetni őket. 

 



 

A magokkal vetett tálcát helyezd világos, lehetőség szerint napos, meleg helyre. A 

tálca tetejét lehet takarni is, ekkor figyelni kell a folyamatos szellőztetésre, hogy a 

magok ne fülledjenek, rohadjanak el a közegben. A közeget tartsd mindig nedvesen, 

ne hagyd kiszáradni.  

Átlagos csírázási idő 1-4 hét, ez függhet a magok frissességétől. 

A magoncok pikírozása, cserépbe ültetése:  

Amikor kikeltek a kis adenium magoncok, akkor először a két sziklevél jelenik meg a 

növényen. A mag héját nem szükséges eltávolítani, azt a növény feljődése során 

magától elveszíti, ledobja. Mikor az első levélpár megjelenik, akkor már lehet 

cserepezni a kis adenium magoncot. Az ültető közegbe ekkor már kerülhet egy kevés 

általános virágföld és kavics, vagy homok is.  

 

A cserép mérete kb. 7-cm legyen, nem 

szükséges nagy cserépbe helyezni őket, az 

adenium inkább szorosan üljön a 

cserépben. A kis magoncok megfelelő 

fejlődéséhez elengedhetetlen az erős 

gyökérzet, melyet az erre aktuálisan 

forgalomba lévő műtrágyák segítségével is 

táplálhatunk.  

 

Tavasz végén, nyár elején az adenium magoncokat fokozatosan lehet már szoktatni a 

napsütéshez, vigyázni kell, hogy hirtelen ne kerüljenek a napra, leveleik ne égjenek 

meg.  

Két öntözés között a földjüket hagyd egy kicsit kiszáradni, kerülni kell a sok vizet! 

A már megerősödött magoncokat általános műtrágyával (pl., Volldünger Linz, Wuxal) 

nevelhetjük tovább.  

Remélem, hogy hasznos tanácsaim hozzásegítenek a sikeres magvetéshez és a 

plumeria magonc neveléséhez!  

 

Sok sikert és örömteli magvetést kívánok!  

Web: https://egzoticplant.hu/  

Fb:    https://www.facebook.com/egzoticplant      

Tel: +3620/386-2361 

Email: info@egzoticplant.hu 
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