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Järgmine kord, kui apelsini sööd ja selle seest seemne leiad, ära
seda minema viska. Pane seeme mulda ja vaata, mis saab.
Apelsinipuu (Citrus sinensis) on üks maailma vanemaid viljapuid ja
tulnud vanast Hiinast. Ka nime on ta saanud sünnimaa järgi:
appelsien tähendab hollandi keeles ”hiina õun”. Ta kuulub ruudiliste
sugukonda ja tsitruse perekonda ning kasvab looduslikult 10–12 m
kõrguseks. Kodustes tingimustes ta nii kõrgeks ei kasva ja vilja ka
kandma ei hakka, kuid nahksete lehtedega toataim on tore.
Vajalikud vahendid:
apelsiniseemned, lillepott, potikillud või väikesed kivid, muld, kilekott.
Tee nii
1. Kuivata seemneid mõne päeva vältel pärast apelsinist võtmist.
2. Aseta poti põhjale augu kohale potikild või veidi kive. See
võimaldab liigsel veel takistusteta potist välja voolata.
3. Külva kuivatatud apelsiniseemned mulda umbes ühe sentimeetri
sügavusele.
4. Kasta.
5. Võid poti panna kilekoti sisse, siis püsib muld ühtlasemalt niiske.
Kilekotti tee mõned hingamisavad. Kontrolli iga päev, et muld oleks
parajalt niiske ja vajadusel kasta pisut.
6. Kui võrse mullast tärkab, võta kilekott poti ümbert ära. Edaspidi
kasta samuti korrapäraselt.
Apelsinipuu hooldamine
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Apelsinipuu vajab palju valgust, kuid otsese terava päikesevalguse
eest tasub teda siiski kaitsta. Talvel sobivad talle ka jahedamad
tingimused. Apelsinipuu on Sulle tänulik, kui piserdad aeg-ajalt tema
lehti ning annad talle taimeväetist nii kevadel, suvel kui ka sügisel.
Samamoodi nagu apelsini, võid kasvatada ka teisi tsitruselisi –
mandariinipuud, sidrunipuud, greipi.
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Märkmed
1. Otsi internetist teavet apelsinipuu kasvatamise ja apelsinide
kasutamise kohta.

2. Uuri poest, millisest maailma kandist on apelsinid meie poelettidele
toodud. Otsi maailmakaardilt need riigid üles.

3. Kui sul õnnestus kasvatada mitu erinevat puukest (apelsin, sidrun
või muu), siis võrdle neid omavahel (lehtede kuju, suurus, värvus).
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