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A növény a Lonicera  nemzetség  tagja-
ként  a  loncfélék családjába (Capri fo
liaceae) tartozik. A nemzetségbe 

csaknem  kétszáz  fajt  sorolnak  a  botaniku-
sok,  melyek  megjelenése  igen  változatos,  
örökzöldek, télizöldek és lombhullatók, sőt 
csavarodva kapaszkodó szárral a magasba 
kúszó cserjék is előfordulnak körükben. A 
nemzetség tagjainak közös jellemzője, hogy 
leveleik többnyire átellenes állásúak, tago-
latlanok, ép szélűek. A rendszerint párosával 
álló virágaik alakja is nagyon jellemző, pár-
tájuk kétajkú, felül négy, alul egy pártacim-
pával. Álbogyó terméseik mutatósak, sok-
szor csillogón feltűnőek, több fajnál gyakran 
ikerál bogyóvá nőnek össze.
A Lonicera maackii, azaz a bordáskérgű lonc 
különlegesen szép faj, a magas termetű 
loncfajok közé tartozik, melyek ágrendsze-
rükkel, kérgükkel, lombozatukkal, vala-
mint látványos virágzásukkal és színes ter-
méseikkel igen mutatósak.
lombhullató, terebélyes, mintegy 4-5 méter 
magas, erőteljes növekedésű cserje. A legna-
gyobb levelű loncok közé tartozik. A levelek 
színe sötétzöld, fonáki oldaluk halványabb, 
többnyire mindkét oldalukon finoman, leg-
alább az erek mentén szőrözöttek. A levelek 

ősszel sokáig fennmaradók, későn és zölden 
hullanak le.
Május–júniusban nyíló, igen kellemes illatú, 
mintegy 2 cm-es virágai hófehérek, a levél-
hónaljakban párosával állnak, elnyílásuk-
ban a színük sárgává válik. néha a nyár fo-
lyamán elszórtan többször is megjelenhet-
nek még virágok.
Gyöngyökre emlékeztető álbogyótermései 
közel fél cm átmérőjűek, gyönyörűen, sötét-
pirosan csillogók, s a lombhullást követően 
is nagyon sokáig a bokron maradnak, akár 
még télen is díszítenek.

jó tűrőképességű cserje, a szárazabb, pára-
szegényebb és szennyezett levegőjű városi 
klímában is viszonylag jól érzi magát. na-
pos vagy félárnyékos fekvésbe, üdébb és la-
zább szerkezetű talajba ültessük. szoliter-
ként vagy kisebb csoportba telepítve is igen 
mutatós, a legszebb loncok egyike.
többnyire magvetéssel szaporítják, dugvá-
nyozni ritkábban szokták, mert nehezen gyö-
keresedik. A tél eleji érést követően az apró 
magokat nyomkodjuk ki a termésekből, s mű-
anyag tasakban, hűtőszekrényben tároljuk ta-
vaszig. Ekkor a magvetést normál kerti föld-
del megtöltött szaporító lá dákba, cserepekbe 
végezhetjük el. A magokat a közeg tetejére 
szórjuk, majd egész vékonyan, mintegy fél cm 
vastagon takarjuk. A láda tetejére üveglapot 
helyezve megvédhetjük a kikelő növénykéin-
ket a kiszáradástól. A cserépben nevelt növé-
nyek kissé védett helyen a szabadban is telel-
hetnek. Amikor megerősödnek, bátran végleges 
helyükre ültethetők, nem fagyérzékenyek.

sütöriné diószegi magdolna

	a	bordáskérgű 

lOnc
A budai Arborétum igen gazdag 

loncgyűjteményének 
képviselői mind a felső, 

mind az alsó kert területén 
díszlenek. 

Közöttük is az egyik legszebb 
cserje a bordáskérgű, 

más néven koreai lonc.

  HOGYAn 
     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. 

? 

a lOncOk névadója
A Lonicera nemzetséget a német Adam Lonicer, vagy latinosan Adamus Lonicerus (1528–
1586) természettudósról, orvosról nevezték el. Matematikaprofesszorként is híres volt, 
de legismertebbé mégis Füveskönyve megjelenésével vált, melyben a növényekről első-
sorban gyógyászati vonatkozásban írt. Munkáját többször is kiadták, s Európa számos 
botanikusára volt nagy hatással a 16. században. Hazánkban Méliusz Juhász Péter az ő 
könyve nyomán írta meg az első magyar nyelvű füveskönyvet „Herbarium – Az fáknak, 
füveknek nevekről, természetekről és hasznairól” címmel 1578-ban.

koreai	Vagy	bordÁskérgű
A koreai lonc elnevezés arra utal, hogy a növény eredeti hazája Észak-Kína, Mandzsú-
ria, Kelet-szibéria, Korea és japán, elsőként 1880 körül került Mandzsúriából szentpé-
tervárra. Másik magyar nevét, a bordáskérgű lonc elnevezést onnan kapta, hogy a vas-
tagabb ágakat, törzsrészeket hosszan futó, hatszögletű kéregrajzolat teszi jellegzetes-
sé, különösen lombtalan állapotban látványos.
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kedves 
konyhakertészkedő, 
kertművelő!

A 2021. évben is keressük Magyarország 
legszebb konyhakertjeit, balkonjait!

Ha olyan településen él, ahol a település 
nEM csatlakozott „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 
országos programhoz, nincs helyi verseny, 
de ön szívesen megmutatná konyhakertjét, 
balkonját, gyümölcsösét, jelentkezzen!

az alábbi kategóriákban várjuk 
jelentkezését:
1. Balkon – erkélyen kialakított kert
2. Mini – 50 m2-nél kisebb kert
3. normál – 50 m2-nél nagyobb kert
4. zártkert 1. – zöldséges
5. zártkert 2. – gyümölcsös
6. zártkert 3. – vegyes
7. Közösségi – óvodák, iskolák, 
    csoportok

A program célja, hogy a kertek versenyével 
a kertművelés hagyományait megőrizzük, a 
kertművelő embereket, kitartó munkáju-
kat megbecsüljük, és az ő példájuk nyomán 
egyre többen műveljenek konyhakertet, 
hogy az évszázadok során összegyűlt tu-

dás, tapasztalat továbböröklődhessen a ge-
nerációk között.
Az Agrárminisztériummal együttműködve 
kilencedik éve dolgozunk azon, hogy a 
konyhakerti kertművelés minél megbe-
csültebb legyen, a kertművelők munkája 
kapjon kellő figyelmet, elismerést, és pél-
dájuk nyomán minél többen műveljenek 
konyhakertet.
A kialakult vírushelyzet még inkább ráirá-
nyította a figyelmet a településszintű önellá-
tás és az otthoni kertművelés fontosságára.

dÍJazások
• „Magyarország legszebb konyhakertje” 
országos díj – magánszemélyek által egyé-
nileg vagy közösen művelt konyhakert, fű-
szer- és gyógynövénykert, gyümölcsös ne-
vezhet.
• „Magyarország legszebb óvodai konyha-
kertje” országos díj – óvodák által művelt 
konyhakert, fűszer- és gyógynövénykert, 
gyümölcsös nevezhet.
• „Magyarország legszebb iskolai konyha-
kertje” országos díj – általános és középis-
kolák, főiskolák, egyetemek kertjei, diákkö-
rök, szakkörök vagy egyéb formában diá-
kok által művelt konyhakert, fűszer- és 
gyógynövénykert, gyümölcsös nevezhet.
• „Magyarország legszebb önkormányzati 
konyhakertje” országos díj – önkormány-
zatok, szövetkezetek, egyéb szervezetek 

közmunkaprogramban művelt konyha-
kertje, fűszer- és gyógynövénykertje, gyü-
mölcsöse nevezhet.

Jelentkezési határidő: 
2021. július 15.
A programmal kapcsolatos információk, 
valamint a részletes kiírás 
és díjazás megtekinthető 
a www.alegszebbkonyhakertek.hu 
weboldal 2021. Kertnevezés aloldalán.

Várom jelentkezését, legyen büszke kertjé-
re és tiszteljen meg nevezésével!

sári kovács szilvia
ötletgazda, programigazgató

Karcag város alpolgármestere

Legyen  zöldség  és  gyümölcs  Magyarország  
minden balkonján, udvarán és kertjében!

„a	legszebb	konyHakertek”	
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos program

Eredetileg a Földközi-tenger mellékéről származó, felálló szárú, egy-
éves szegfűféle növény a 2021-es év vadvirága. Magyarország egyet-
len védett gyomnövénye. Vetések, főként kalászosok egykor közönsé-
ges, ma ritka növénye, minden része mérgező. tökéletesen alkalmaz-
kodott a gabonatermesztéshez. Egyéves növényként az őszi vetésű 
búzával, rozzsal, árpával együtt csírázik, velük együtt áttelel. Évszá-
zadokig félelmetes méreg volt embernek és állatnak, de a modern 
gyomirtás annyira jól sikerült, hogy védetté kellett nyilvánítani.
Kiegészítve a kétszótagos szavakat, a zöld mezőkben fentről lefelé 
olvasva alakul ki az év vadvirágának neve.

1. tréfásan: málnapásztor  2. Félbe  3. akkumulátor, biz.  
4. hozzátartozó  5. éles kiáltás

A helyes megfejtést beküldők között egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.
Címünk: kertbarát magazin, 1591 Budapest, pf.: 294. Beküldési határidő: 2021. július 15.
A Kertbarát Magazin március–áprilisi számában közölt rejtvény helyes megfejtéséért felajánlott könyvet Wilhelm zoltán kurdi olvasónk nyerte.

FElHÍVÁs
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Előfizetési megbízás
Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapkézbesítőknél,
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, a +36-1-767-8262-es
telefonszámon, vagy a honlapunkon: www.magyarmezogazdasag.hu
Kérjük, olvashatóan töltse ki, s küldje a Magyar Posta Zrt. Levél
Üzletág Központi Előfizetési és Árucsoport címére: 1900 Budapest
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Március–áprilisi számunk megfejtése: Szécsi Margit: Március
„Pacsirtának kék magasság, / vetőmagnak tiszta föld, / Jöjj el tavasz, földről, égről / már a telet eltöröld!”

A felajánlott könyveket Bendéné Babodi Csilla balatonkeresztúri; Cseri Andor szolnoki; Pápai Lajosné kápolnásnyéki 
rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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következő számunkból   

ha nyár, akkor kerti parti: 
ötletek, hangulatok, grillételek…

gyomok 
és környezetkímélő 

visszaszorításuk

tenyérnyi víz, 
tengernyi élet a kertben 

kártevők, amelyekkel még 
a szivárvány istennőjének is meggyűlik a baja

a fészekvirágzatúak családjának sok tagja él 
az alpok magasabb csúcsain, többek között a mindenki által 

ismert (de vajon tényleg ismert?) havasi gyopár

Megjelenés: 
2021.

július 23.
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