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A z ébenfafélék családjának (Ebena
ceae) főként trópusi, szubtrópusi 
származású képviselőit színes gesz-

tű fájuk miatt elsősorban értékes faipari 
alapanyagokként telepítik eredeti élőhelyü-
kön, de számos faj a kérge, levele révén fon-
tos gyógynövény is, illetőleg többek termése 
kedvelt gyümölcs. Közülük a Diospyros nem-
zetség tagjaival, azaz a datolyaszilvafélékkel 
hazánk több gyűjteményes kertjében is 
megismerkedhetünk. A Budai Arborétumban 
három faj képviselői élnek, s bár a miénknél 
melegebb tájakról származnak, a Gellért-
hegy védett, déli lejtőjén jól érzik magukat 
és évente bőséges termést is hoznak.
A Kelet-ázsiában honos Diospyros lotus ma-
gyar elnevezése lótuszszilva vagy mandzsu 
datolyaszilva, illetve kaukázusi hurma. Mu-
tatós, mélysötét lombú díszfaként, és gyü-
mölcséért  egyaránt  termesztett  növény.  
Eredeti hazája nyugat-ázsiától Közép-ázsi-
án át Mandzsúriáig, japánig, Koreáig ter-
jed, ahol erdőkben, elegyfaként fordul elő. 
dísznövényként és gyümölcsfaként is gyak-
ran ültetik az egész Mediterráneumban, 
valamint Európa és Amerika kontinentális 
területein is. Ezenkívül a termesztett, par-
tenokarp, mag nélküli ázsiai datolyaszilva-
fajták alanyaként használják széles körben.
A lótuszszilva nagyobb cserje vagy többnyi-
re 10-12 méter magasra növő, kissé göm-
bölyded koronájú, lombhullató fa. Kérge fia-
talon sima, szürke, idős korban azonban jel-
legzetesen, mélyen, szögletesen repedezett.
szórt állású, fénylőn mélyzöld, vastag, bőr-
nemű, ép szélű levelei hosszúkásak vagy 
tojásdadok, hosszúságuk 6-15 cm, csú-
csuk kihegyezett. A nyári meleg időszak-
ban a lombozat enyhén kellemetlen szagú 
is lehet. 

június eleji virágzása nem feltűnő, apró, 
halványpirosas vagy zöldesfehér virágai 
kis  harangocskákra  emlékeztetnek.  A  ló-
tuszszilva kétlaki, azaz külön növényen fej-
lődnek a hímivarú, s külön növényen a nő-
ivarú virágok. A csomókban elhelyezkedő 
hímvirágok alig fél centiméter nagyságúak, 
a magányos termős virágok mintegy 8-10 

milliméteresek.  Nagyobb  cseresznyényi,  
gömbölyded, néha kissé lapított, 1,5-2,5 cm 
átmérőjű, lédús bogyótermései kezdetben 
hamvasan zöldessárgák vagy narancsos-
barnáspirosak,  ekkor  még  kemények,  s  az  
ízük ehetetlenül fanyar. A fán teljesen meg-
érve,  megpuhulva  a  termések  barnáslilára  
vagy kékesfeketére színeződnek, ekkorra a 

A diospyros nemzetség 
legismertebb faja talán 

a Kínában, Koreában élő 
kakiszilva, 

de a Kelet-ázsiában honos, 
mutatós lótuszszilva is 

kedvelt növény, díszfaként
és gyümölcséért 
egyaránt ültetik.

Fotó: Wikimedia Commons, Pexels

A	kAkiszilvA
A Diospyros nemzetség képviselői dél-
kelet-ázsiában, illetőleg Észak-Ameri-
kában  honosak.  A  legismertebb  fajuk  
talán a Kínában, Koreában élő Diospyros 
kaki,  amelynek  nagyobb  kajszibarack-
nyi, narancssárga, fénylő, sima héjú ter-
méseit világszerte számos néven forgal-
mazzák a boltokban és a piacokon, hasz-
nálatos  egyebek  között  a  kákiszilva,  
kakiszilva, az égiszilva vagy hurma, de 
a sharonfruit és a persimmon elnevezés 
is,  magyarul  mégis  a  legjobb,  ha  ázsiai  
datolyaszilvának nevezzük. Ez a faj 
ázsia szubtrópusi területéről szárma-
zik, őshazája Kína, japán, thaiföld, dél-
Korea, Burma.

Görög eredetű 
nemzetségnevük  is  

a jóízű termésekre utal, 
hiszen  a  diosz  jelentése  is-

teni, a pürosz pedig termés, 
mag. Magyarra „az iste-

nek gyümölcsének” for-
díthatnánk. 
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cseranyagok  nagy  része  lebomlik,  s  a  ter-
mések íze többé-kevésbé édeskéssé válik, a 
fogyasztók szerint az aromájuk aszalt szil-
vára vagy datolyára emlékeztet. A termé-
sekben  márványos  rajzolatú,  lapos  magok  
foglalnak helyet. A gyümölcsöket ázsiában 
gyakran frissen fogyasztják, de sűrített le-
vet és aszalványt is készítenek belőlük.
A  lótuszszilvát  szoliterként,  vagyis  magá-
nyos állásba, védett, napos és meleg fekvés-
be, mélyrétegű, tápdús, jó vízáteresztő talaj-
ba ültessük. Fiatal korában fagyérzékeny, 
ezért ekkor még érdemes a tövét lombbal, 
forgáccsal takarni. A Budai Arborétumban 
rendszeresen bő termést hoz, a gyümölcsö-
ket a madarak fogyasztják, s 
így a kikelő magoncok gyak-
ran gyomosítanak.
A  magvetést  mi  is  könnyen  
elvégezhetjük. Az október–
novemberre megérő mago-
kat célszerű a már puha ter-
mésekből kitisztítani, majd 
nyirkos  homok  közé  kever-
ve a szabadban, védettebb 
helyen  tavaszig  rétegezni.  
de a tél végén a fa alá lehul-
lott  terméseket  is  össze-
gyűjthetjük, s kinyomkod-
hatjuk belőlük a magokat. A 
vetésre április végén, májusban kerülhet sor. 
A magokat normál kerti földdel megtöltött 
tálcába, ládába vagy egyszerű cserépbe is el-
vethetjük.  A  magokat  csak  vékonyabban,  
mintegy 1,5 cm vastagon takarjuk földdel. A 
közeg ne száradjon ki. Mivel a csemeték fagy-
érzékenyek, az első években célszerű őket 
védett helyen, téli takarás mellett nevelni. 

sütöriné diószegi magdolna
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   KÉrHEtEK MAGOt

Küldjön 145 forinttal 
fölbélyegzett válaszborítékot 

a következő címre:
Magyar Agrár- 

és Élettudományi Egyetem  
dísznövénytermesztési 
és dendrológiai tanszék

sütöriné dr. diószegi Magdolna
1518 Budapest, Pf.: 53. 
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Január–februári számunk megfejtése: Benedek Elek: Dal a hóvirágról
„Mikor a földet hó borítja még, / Nevetve bújsz ki: ihol, itt vagyok! / A nap alant jár, szomorú az ég, / De a te arcod örömtől ragyog.”

A felajánlott könyveket Berecz Gyuláné parasznyai; Galbovy Katalin kecskeméti; Takács Lászlóné szentesi rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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Az  anagramma  egy  olyan  szójáték,  melyben  értelmes  szavak  vagy  
mondatok betűinek sorrendjét úgy változtatjuk meg, hogy az ered-
mény szintén értelmes szó vagy mondat legyen. játsszunk a KErtÉsz 
szó betűkészleté-
vel! Egészítse ki 
az  ábra  vízszintes  
sorait a KErtÉsz 
szó betűiből kira-
kott értelmes, oly-
kor  ragozott  sza-
vakkal! több meg-
oldás is lehetséges.

A helyes megfejtést 
beküldők között 
egy nyertes részé-
re könyvet sorso-
lunk ki.

címünk: 
kertbarát magazin, 
1591 budapest, pf.: 294. 
beküldési határidő: 2021. 
május 15.

A Kertbarát Magazin
január–februári
számában közölt rejtvény 
helyes megfejtéséért 
felajánlott könyvet 
Ginál luca rácalmási 
olvasónk nyerte.

következő számunkból   

újdonságok a virágnemesítésben: váltsunk korszerű fajtákra

Megjelenés: 
2021.

május 21.

mondj igent 
a csokrokra!

az emberiség hatvan százalékának fő tápláléka, 
sokkal érdekesebb növény, mint azt elsőre gondolnánk, 

még cipő és cigarettapapír is készül belőle – ez a rizs. 

gyomok 
és környezetkímélő 

visszaszorításukdrágakő, élősdi, 
gyógynövény, 
vagy csak simán 
egy gyom 
a borostyán?
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