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Még a virághagymák is karanténba kerülnek
A Covid-19 járvány még a város szépítési és zöldfelület fenntartási munkákon is nyomot hagy.

Az Új-Delhiben található Shanti Path, a Gyermekpark, a Rózsakert és az Új-Delhi Városi Tanács
felügyelete alá tartozó nagykövetségi területek zöld gyepének díszítéséhez használt egzotikus
virágoknak egy egész hétre karanténba kell vonulniuk.
A növénybetegségek vagy a bakteriális fertőzések kockázatának minimalizálása érdekében az NDMC
úgy döntött, hogy mind az 55 000 darab tulipán, jácint, írisz, keleti liliom, ázsiai liliom és Calla
hagymát a biztonsági előírások maximális betartása mellett fogják kezelni és elültetni.
Az NDMC egyik vezető tisztségviselője szerint a virágok a tél közepén virágoznak, és ezért minden
előkészületet december elejéig be kell fejezni. A jelenlegi helyzetet szem előtt tartva a múlt
hónapban megszerezték a behozatalhoz szükséges gazolásokat a mezőgazdasági minisztériumtól, és
később elküldtük a jóváhagyó levelet a holland termelőknek" - mondta a tisztviselő.
Amint az import virághagymák teljes mennyiségét igazolja vámigazgatóság, a hagymák egy hétig a
Lodhi kert egyik csúcstechnológiás kertészetében lesznek.
Itt tartják őket, hogy megfigyeljék az esetleges gombás vagy bakteriális fertőzéseket. .
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Az ültetés a következő hétvégétől indul, és a tervek szerint december 10-ig elkészül, hogy a
növényeknek virágzásáig elegendő idő álljon rendelkezésre. Ezúttal a városvezetés úgy döntött,
hogy egyszínű tulipánfajtákat ültet.
„Nem rendeltünk többszínű hagymákat, mert a visszajelzések nem voltak pozitívak. Tapasztalatuk
szerint tulipán esetében az egyszínű sorok szebbek" - tette hozzá a tisztviselő.
Ezeket az importált növényeket csak december-márciusi időszakban lehet Delhiben tartani, ha a
hőmérséklet 5 és 20 Celsius fok között mozog. Ezenkívül más téli fajtákat is telepítenek, mint például
a krizantém, szegfűfélék, a verbena, a petúnia, a salvia és a flox" - tették hozzá a tisztviselők.
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