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A nemzetség nevét Linné a görög 
sílphion szóból vette át, emlékez
tetve az ókori görögök szílfionjára, 

ami egy különleges, ernyősvirágzatú fű

szer- és gyógynövény volt. A rómaiak ál-
tal is nagy becsben tartott – egyebek kö
zött fogamzásgátló hatásúnak vélt – síl-
phion a mértéktelen gyűjtés miatt már az 

első században kihalt. A hagyomány sze
rint utolsó fellelt példányát Nérónak szállí
tották.
A botanikai szilfiumokat az amerikai 
szakirodalom a növényekben található ra
gadósgyantás anyag miatt gyantás gyo
mokként említi, erre egyik fajuk, a gyan-
táskóró magyar neve is utal. Európába  
a 18. század végén, mint dísznövény ke-
rült át észak-Amerikából. Erről a fajról 
1842-ben Alvor tábornok állapította meg, 
hogy leveleinek elfordulása, mint iránytű 
vagy tájoló (= com pass), az észak-déli 
irányt mutatja, azóta az iránytűnövények 
prototípusa.
A csészekóró (S. perfoliatum L.) latin nevé
ben a fajt jelölő perfoliatum név a levelekkel 
átnőtt szárra utal. Emiatt elfogadott ma
gyar neve az átnőttlevelű szilfium is. Angol 
köznapi nevei a levelekből képzett csészére 
utalnak (cupplant, Indian cup), így lett az 
elnevezése csészekóró. természetes élőhe
lyein az UsA-ban ontario államtól Dél-Da

a fészekvirágzatúak népes családjának sok faja közismert és kedvelt kerti dísznövény. 
a szilfiumok (silphium spp.) a család még kevéssé ismert és alig hasznosított nemzetségét alkotják 

17 növényfajjal, melyek többsége észak-amerikai és mexikói származású. 
közéjük tartozik a csészekóró, amely szoliterként, nagyobb pázsitos kertben egész nyáron szép látványt nyújt.
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kotáig, illetve Georgia déli részétől oklaho
máig terjedt el. Kedveli az erdős vidékeket, 
előfordul parlagokon, útszéleken, a prérik 
nedvesebb területein, a folyó- és patakpar
tokon. őslakos indiánok a megsebzett szár
ból szivárgó, gélesedő folyadékot „rágógu
miként” használták. Gyökérkivonatának 
erősítő és gyógyító hatást tulajdonítottak. 
Feltehetően már az 1700-as évek előtt Eu
rópába hozták. A nagy levéltömeget fejlesz
tő csészekóróval, mint takarmánynövény
nyel kísérleteztek oroszországban. Dísznö
vényként hasznosítják Angliában. Megtele
pedett németországban, Ausztriában és 
svájcban.
Az évelő növény 1,2-2,5 méter magas. Gyö
kérzete erős főgyökérrendszer. szára 
egyenes, erős, szabályos négyélű, a csúcsig 
leveles. A valódi levelek keresztben átelle
nesek, oválisak, hegyesedők, körben foga
zottak. színükön sötétzöldek, érdes tapin
tásúak, a levélfonák kékeszöld. Az alsó le
velek nyelesek, a többiek egyre rövidebb 
levélnyélen fülecskésen kiszélesednek. A 
felső levelek szárölelők, egymással szem
ben összenőve „csészét” képeznek. A fé
szekvirágzatok 5-8 centiméter átmérőjű
ek, viszonylag hosszú virágzati tengelyen 
képződnek, összetett, úgynevezett fészkes 
sátorvirágzatot alkotnak. A nyelves virá
gok sziromlevelei sárgák. A nemzetség jel
legzetessége, hogy csak a nyelves virágok 
termékenyek, és széles, lapos, szárnyacs
kás kaszatot érlelnek. A levágott zöld szár 
sebzési felületén gélesedő folyadék szivá
rog. Leveles szára télen a talajszintig visz
szafagy. tavasszal nagyszámú, erős gyö
kérsarjjal hajt.
A csészekóróra 1994-ben figyeltünk fel 
Berkeszen (SzabolcsSzatmárBereg me
gye), a Vay-kastély parkjában, ahol koráb
ban nem fordult elő. Botanikus kertek (Gö
döllő, Vácrátót, Debrecen) gyűjteményei 
segítettek azonosításában. Megfigyeltük a 
Margit-sziget dísztavának közelében is. 
néhány gyökérsarjat a 90-es években dísz
növénykertbe ültettünk. Az áprilisi ki-
hajtást követően a tövek május közepétől-
végétől erőteljes szárat nevelnek. Virágzá
suk június közepétől őszig folyamatos. 
Egy-egy szár a tenyészidőszakban 25-30 
virágzatot hoz. Feltűnő, sárga virágait  
méhek, poszméhek, legyek, lepkék látogat
ják. Kórokozókat, kártevőket a növénye
ken nem figyeltünk meg, üde fekvésben 
különösebb gondozást nem igényelnek. 
Magasra növő szárukat a viharok megdön
tik, ezért célszerű azokat összefogva lazán 
körbekötni. szoliterként, nagyobb pázsitos 
kertben a csészekóró egész nyáron szép 
látványt nyújt.
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kiváló kertészeti árudák 
2020-ban
A Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete 
(Makert) alapelvének tekinti, hogy az általa 
minősített kertészetekben ne csak az ott 
termesztett és árult növény legyen kifogás
talan, hanem hogy élménydús, hasznos ki
kapcsolódás legyen a vásárlás. Ennek része 
a széles és áttekinthető, nem csak növé
nyekből álló választék, valamint az is, hogy 
szakmai tanácsokkal tudjanak szolgálni az 
ott dolgozó kollégák.
A Makert-tagok árudái mind ilyenek, ami a 
vásárlók számára biztosíték. nemcsak ab
ban lehetnek biztosak, hogy a vásárolt nö
vény egészséges, hanem abban is, hogy a 
helyszínen is hozzáértő kezek gondozták.
Minden tavasszal meghirdetjük a Kiváló 
Árudák pályázatot, melynek célja, hogy fel
mérjük a hazai kertészetek színvonalát. A 
szakértő zsűri által feltérképezett árudák  
pontozása abszolút törekszik az objektivi
tásra. A bírálók nemcsak a szépet keresik, 
hanem tapasztalataikat is megosztják, ész
revételeikkel segítik még jobbá tenni az áru
dákat. Így egy szak
értői, külső kontroll 
alapján tudják fej
leszteni magukat.
A Kiváló Áruda elis
merést szerzők egy 
évig viselhetik a cí
met, az üzletben ki
helyezhetik a díj emb
lémáját, amit a vásárlók már tudatosan ke
resnek, hiszen ez garancia részükre.

Az idei évben a pályázaton a következő 
árudák nyerték el a kitüntetést:
• Alsótekeresi Faiskola – 8130 Enying, Fe

nyő u. 4.
• Horváth Kertészeti Árudák – 4031 Deb

recen, Balmazújvárosi út 23. (oázis Ker
tészet)

• Horváth Kertészeti Árudák – 4320 nagy
kálló, Korányi Frigyes u. 78.

• Horváth Kertészeti Árudák – 4400 nyír
egyháza, Korányi Frigyes út 204. (oázis 
Kertészet)

• KEFAG zrt. juniperus Parkerdészet – 
6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.

• Mester és társa Kft. – 7700 Mohács, Pécsi 
út, Ipari park (oázis Kertészet)

• nasteBau Kft. Apátfa Kő és Kertcentrum 
– 8900 zalaegerszeg, Gazdaság u. 70.

• Virágszekér Kft. – 6000 Kecskemét, 
Máriahegy 171/a. (oázis Kertészet)

• Virágzó Dunakanyar Bt. – 2132 Göd, 
révay u. 33.

Keressék emblémánkat tagjainknál!

A négyszögletes száron összenőtt 
levelek „csészét” alkotnak, 
melyben összegyűlik az esővíz

Virágzatai sziromhullás után

A csészekóró augusztusban


