Palangė

MANO „NYKŠTUKAI“
ARBA
GRANATMEDŽIAI
NAMUOSE
Granatmedis, dar vadinamas „vitaminų bomba“, namuose auginamas dėl grožio, mat nykštukinio granatmedžio žiedai – ryškiaspalviai, o vaisiai nedideli, nors ir valgomi.
Jurgita TERTELIENĖ

Granatmedžių auginimu susidomėjau
pradėjusi dirbti Kretingos muziejuje, kai
vartydama Gamtos skyriaus bylas radau
straipsnį, kad Švėkšnoje gyvenanti buvusi biologijos mokytoja Ona Žemaitytė
namuose augina ir daugina nykštukinius
granatmedžius. Tačiau į Švėkšną niekaip
nenuvažiuodavau, o parduotuvėse granatmedžių vis nepamatydavau. Po kelerių
metų, regis, 2015-aisiais, visai atsitiktinai
Kretingoje per derliaus šventės mugę pamačiau močiutę, pardavinėjančią kažkokius
mažus medelius su oranžiniais žiedais.
Tik atidžiau pažiūrėjusi supratau, kad tai
granatmedžiai.
Pakalbinau ir paaiškėjo, kad ji – ta pati
Švėkšnoje gyvenanti buvusi biologijos
mokytoja Ona Žemaitytė. Moteris papasakojo, kad nykštukiniais granatmedžiais
susidomėjo jau daugiau kaip prieš 30
metų, sakė iš pradžių auginusi tik sau, bet
vėliau pradėjo juos dauginti ir pardavinėti.
Namie ji prisipažino turinti apie 40 parduoti
skirtų medelių. Į mugę buvo atsivežusi ir iš
sėklyčių, ir vegetatyviniu būdu (iš motininio
augalo šakutės) padaugintų augalų.
Įdomu tai, kad granatmedis mokytojai
yra subrandinęs daugiausia 35 vaisius, o
dažniausiai užauga iki 10.
Onos Žemaitytės pastebėjimu, granatmedžiai mėgsta drėgną, sunkią žemę, lengvi
durpių mišiniai netinka. Žiemą medeliams
reikia poilsio – jie turi numesti lapus ir pabūti
vėsiau, vasarą – išnešti į lauką ar balkoną.
Taip pat ji patarė be gailesčio genėti, kad
augalas stipriau šakotųsi.
Nusipirkau iš jos vieną vegetatyviniu
būdu padaugintą medelį (iš sėklų užauginti
sėjinukai neišlaiko visų motininio augalo
savybių, gali menkiau žydėti ir derėti). Iš
mugės namo grįžau laiminga kaip vaikas.
Tiesa, vaikams šis augalas irgi patiko, jis
gražiai žydėjo, o sužinoję, kad ir vaisių gali
sulaukti, jie dar labiau susidomėjo.
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Praėjusių metų rudenį vėl ėjau į mugę su
viltimi sutikti joje švėkšniškę Oną Žemaitytę
bei nusipirkti dar vieną granatmedį sau
ir keletą kolegoms. Man pasisekė – ji vėl
prekiavo šiais medeliais. Su savo jau dviem
nykštukiniais granatmedžiais nusprendžiau
eksperimentuoti: vieną palikti per žiemą
kambaryje ant palangės, o kitą ilgiau rudenį palaikyti balkone, ir, kai numes lapus,
žiemoti išnešti į rūsį.
Deja, mano eksperimentas nepavyko:
vyras, radęs neaiškų belapį krūmelį rūsyje, jį
išmetė... O šiemet rudens mugėje granatmedžių augintojos nebebuvo. Tad pasižadėjau
sau pavasarį pabandyti vegetatyviniu būdu
pasidauginti savo granatmedį, kad galėčiau
eksperimentuoti nebijodama, jog sunyks
per žiemą rūsyje.
2017 m. per vasarą mūsų granatmedis
užaugino ir sunokino du granatukus. Tiesa,
buvo užmezgęs daugiau, bet jie kažkodėl

nukrito. Iš pradžių pamaniau, kad gal vaikai
sukinėja augalą, todėl dalis žiedų ir vaisių
krenta, bet paieškojusi informacijos internete
supratau, kad taip ne man vienai atsitinka.
Man granatmedis gražiausiai atrodo, kai
žydi. Jo žiedai ryškiai oranžinės spalvos, o
vaisiai iš pradžių būna žali, paskui pradeda
rausti, bet visiškai sunokinti nepavyko. Vaisiai
ne tik gražiai atrodo, jie yra valgomi, tiesa,
maži ir rūgštoki, skoniu toli gražu neprilygsta
pirktiems parduotuvėje. Manau, Lietuvoje
nerealu granatus visiškai sunokinti, labai jau
trumpas šiltasis – šviesos sezonas.
Nykštukinio granatmedžio vaisiai, kiek
teko pačiai matyti, yra mažučiai – nedidelio
kaštono dydžio. Tad, sakyčiau, šie medeliai
tinkami auginti labiau dėl grožio nei kaip
vaisius vedantys augalai.
Pavasarį persodinu į didesnį vazoną,
skaičiau, kad jiems labiau patinka siauresni,
bet aukštesni vazonai. Vasarą savo granat-

medį išnešu į balkoną, laistau tiek, kad
žemė nuolat būtų drėgna, bet jis pakenčia
ir išdžiūvimą. Be to, kas dvi savaites patręšiu trąšomis, skirtomis žydinčioms gėlėms
(naudoju „Schultz“).
Į kambarį pernešu tik atsiradus šalnų
pavojui. Rašoma, kad jie atsparūs iki
–10 °C šalčiui, bet aš kol kas nerizikuoju
ir parsinešu anksčiau. Žinau, kad granatmedžiams žiemą reikia poilsio, jie turi
numesti lapus, bet iš balkono parneštas
į kambarį mano medelis pradeda krauti žiedus ir intensyviau žaliuoti, tad vis
pagailiu jį migdyti žiemai. Prasidėjus
šildymui jį dažnai apipurškiu vandeniu.
Taip ir lieka jis per žiemą kambaryje ant
palangės, tiesa, lapai gelsta ir krenta, ir
nėra jis toks išvaizdus kaip vasarą. Ūgliai
per žiemą šiek tiek ištįsta, bet aš juos
pavasarį nugeniu. 

Nykštukinis granatmedis
J. Tertelienės namuose

Granatmedžio vaisiai namuose
užauga kaštono dydžio
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SKIRTINGOSE KULTŪROSE
• Senovės babiloniečiai tvirtai tikėjo,

kad, prieš kovą pakramčius granato sėklų,
galima tapti nenugalimiems.
• Kadaise egiptiečiai manė, kad, laidojant
mirusįjį, į kapą įdėjus granatų, šie užtikrins
jam amžinąjį gyvenimą.
• Žydai tiki, kad granatas turi 613 grūdelių – tai esą atitinka 613 Toros priesakų, todėl per Naujuosius metus judėjai
privalo suvalgyti granatą. Tačiau tai tik
mitas: vaikams per edukacinį užsiėmimą
esu pateikusi užduotį suskaičiuoti, kiek
granate yra grūdelių – ir jie suskaičiavo
647.
• Kai kurie judaizmo religijos mokytojai
(rabinai) laikėsi nuomonės, kad Adomas ir
Ieva nuo pažinimo medžio skynė ir valgė
ne obuolį, bet granatą.

Svarbu žinoti

Kretingos oranžerijoje auga 1,5 m aukščio paprastasis granatmedis
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RŪŠYS. Granatmedis priskiriamas granatmedinių (Punicaceae) šeimai. Šios šeimos
gentyje yra tik dvi rūšys.
Paprastasis granatmedis (Punica granatum L.) paplitęs Balkanų pusiasalyje,
Mažojoje Azijoje, Irane, Kaukaze, Vidurinėje
Azijoje. Tai visžalis medelis arba krūmas,
dažniausiai užaugantis iki 5 m (retai iki 10 m)
aukščio. Lapai paprasti, smulkūs. Žiedai
pavieniai arba susitelkę po kelis šakelių
viršūnėse ar lapų pažastyse, 2–5 cm ilgio,
ryškiai raudoni, retai rausvi arba balti.
Nykštukinis granatmedis (Punica
granatum ‘Nana’) dažniausiai užauga tik
iki 1 m aukščio, tankiomis šakelėmis, smulkesniais lapais ir žiedais. Jis žydi ypač gausiai ir
užmezga mažus vaisius, jo ramybės periodas
ne toks ryškus (gali žydėti ir žiemą). Būtent
šį granatmedį rekomenduojama auginti
kambariuose, ant palangės. Tiesa, kai kurių
augintojų nuomone, šis augalas yra labiau
terasos, balkono augalas nei kambarinis, nes
žiemą nėra itin dekoratyvus.
KILMĖ. Granatmedžiai kilę iš Irano,
Afganistano ir Pakistano. Babilone pradėti
auginti 5000 metų iki Kristaus. Dabar plačiai
auginami Artimuosiuose Rytuose, Indijoje,
Pietryčių Azijoje, Viduržemio regione, Kalifornijoje.
IŠVAIZDA. Natūraliai gamtoje augančio
paprastojo granatmedžio aukštis – 5–8 m.
Jis auga kaip krūmas arba medis.
Žiedai ryškiai raudoni, 3 cm skersmens,
su 5 vainiklapiais (tačiau ant kultūrinių granatmedžių žiedų gali būti ir daugiau). Vaisius – 5–12 cm skersmens, su kieta raudona
luobele. Viduje – apie 600 sėklų, apgaubtų
raudonu sultingu sluoksniu. Jos valgomos,
naudojamos kulinarijoje.
NAUDA. Granatuose gausu antioksidantų
ir mineralų (vitaminų C, B6, B5, kalcio, geležies, folio rūgšties, tiamino). Šie vaisiai padeda

PATARIMAI
• Vasarą granatmedis geriau jausis lauke,

tačiau gali augti ir kambaryje ant palangės.
Tiesioginiai saulės spinduliai negąsdina šio
šviesiamėgio augalo.
• Žiemą granatmedžiui reikalingas ramybės periodas – jis turi numesti lapus.
Tad šaltuoju metu šį medelį geriau laikyti
vėsesnėje nei 10 °C temperatūroje, šviesioje
patalpoje; kai numeta lapus, galima laikyti
ir tamsioje patalpoje.
• Žiemojimo būseną galima sukelti medelį
laikant balkone – po pirmųjų šalnų augalas
numes lapus. Svarbu nepamiršti žiemojantį
augalą palieti, kad visiškai neperdžiūtų žemė.
Manau, gyvenant daugiabutyje geriausia
būtų iš balkono išnešti tiesiai į vėsią laiptinę.
• Jis gali būti laikomas kambaryje visus
metus, tačiau augalas bus sveikesnis, jei
žiemą gaus porą mėnesių poilsio.
• Pavasarį, vasario gale–kovo mėnesį,
kai dienos pradeda ilgėti, reikėtų negailint
apkarpyti medelio šakas. Iškirpti ištįsusias ir
nereikalingas, kad medelis būtų gražesnis
ir vešlesnis.
• Kiekvienais metais, pavasarį, granatmedį
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padidinti hemoglobino kiekį kraujyje. Atlikus
tyrimą su pelėmis, paaiškėjo, kad granatuose
esantys antioksidantai veiksmingai sumažina „blogojo“ cholesterolio kiekį. Viename
vaisiuje yra 40 proc. rekomenduojamos
vitamino C normos, vitaminų A ir E, folio,
nikotino rūgščių, skaidulų, kalio.
Naudingos ne tik granatų sėklelės ir jų
sultys, bet ir vaisių žievelė. Jos nuoviras
naudojamas esant įvairiems virškinimo
sutrikimams, sergant stomatitu. Teigiama,
kad, išgėrus granatų žievelės arbatos, per
5 valandas galima išgydyti viduriavimą.
Žievelių nuovirų vonelės naudojamos smarkiai prakaituojant kojoms. Kai kuriose šalyse
šis nuoviras pritaikomas ir kaip grožio priemonė: juo skalaujami plaukai, tikima, kad
tada jie geriau auga, sustiprėja ir tampa ne
tokie riebūs. 
Autorės ir interneto nuotraukos
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turėtume persodinti į didesnį vazoną.

• Žiemą, net laikant kambaryje, jokiu
būdu netręškime, antraip augalas ima auginti
ūglius, jie ištįsta, augalas suvargsta ir sunkiau
atsigauna pavasarį.
• Granatmedį galima užsiauginti ir iš
parduotuvėje pirkto ar iš nykštukinio granatmedžio vaisiaus sėklų. Sėklas geriausia
sėti šviežias, pašalinus minkštimą. Reikėtų
sėti tiesiai į žemę – išdygsta maždaug po
dviejų mėnesių (pavasarį pasėtos išdygsta
greičiau). Literatūroje rašoma, kad išdygęs
augalas jau trečiais metais pradeda žydėti.
Tik tiek, kad išdygęs gali būti ne visai toks,
kaip tas, kurio vaisių sėjote.
• Granatmedžius puola kenkėjai – apninka baltasparniai, kartais ir skydamariai.
Tad gali būti, kad be specialių insekticidų
jų namuose auginti nepavyks.
• Granatmedis gali augti ir kaip krūmas,
ir kaip medis – priklauso nuo to, kaip jį
genėsite. Jeigu karpysite kaip medį, gali
užaugti net iki 2 metrų. Jo šakos lengvai
formuojamos, jį galima karpyti ir kaip
bonsą.

2018 gruodis

21

