
BEMUtAtJUK

58

besZédes nevek A-Z
lévén a latin a legtöbb indoeurópai nyelv (egyik) őse, vannak olyan növénynevek, 

amelyek legtöbbünknek ismerősek, jelentésük magától értetődő. többségük azonban nem: 
vagy azért, mert nem latin, hanem ógörög eredetű, vagy azért, mert annyira átformálta a névalkotó, 

hogy már nem igazán lehet fölismerni benne az eredeti latin szót. 
sorozatunkban kis segítséget nyújtunk ezeknek a megértéséhez és talán kedvet csinálunk 
a további kutakodásra a növénynevek birodalmában. Most a h-i betűvel kezdődő nevekből 

válogattunk néhányat, amelyeket érdekesnek vagy fontosnak gondolunk.

A Helian
the mum, magya-

rul napvirág neve a 
helios = nap és anthemos 

= virág szavak összetételé-
ből keletkezett. A képen a 
havasi Helianthemum gran

di florum, vagyis a nagy-
virágú napvirág 

látható.

Hemerocallis. A sásliliom jól ismert kerti növény, 
sok-sok különböző színű és virágformájú fajtával. 
Görög eredetű latin nevében (Hemerocallis) a virá-
gok egyetlennapos élettartama jut kifejezésre: 
hemera = nap (nem az égitest!), kallos = szépség.

Hydrangea. A hortenziák latin nevét a hydor = víz és 
angos = kehely ógörög szavak összetételével alkot-
ták, mert termésük kehely alakú. A képen a meranói 
trauttmansdorff kert hortenziás része látható.
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A humilis azt jelenti: alacsony növé-
sű, kis termetű. Ez az orchideaféle 
igen rövid szárakon hozza a virágát, 
ezért Pleione humilis a neve.Hepatica. Már Dioszkoridész óta voltak olyan nézetek, miszerint a növények 

valamilyen részének formája, színe stb. utal arra, hogy milyen betegségre le-
het gyógyírként használni. E tévhittől vezérelve aztán Jakob Böhme (1575–
1624), német cipészmesterből lett filozófus egész könyvet írt De signatura 
rerum címmel, mondván, Isten minden növénybe elrejtett egy jelet, azzal se-
gítve az embernek, hogy betegségeire gyógyszert találjon. ennek a nem túlsá-
gosan tudományos, és gyakran veszélyes elgondolásnak lett az eredménye 
például a májvirág latin és magyar neve is. levele máj alakú, ezért régen úgy 
gondolták, hepatitiszt és más májbetegségeket lehet kúrálni vele. A képen az 
amerikai alfaj (Hepatica americana) fehér változata látható.

Hirsutus, hir-
tus, hirtellus: mind-

három szó azt jelenti, 
szőrös. Például ennek a ha-
vasi rózsának a levélzete 
és szára durva szőrökkel 

borított, ezért Rho do
den dron hirsu tum 

a neve.

Az integrifolius jelentése tagolatlan levelű. 
Ilyen például a Clematis integrifolia.

A görög mitológiában Hya kinthos szép-
séges ifjú volt, akit Apolló véletlenül 
megölt, miközben diszkoszvetésre ta-
nította. Ezen ifjú véréből egy virág 
nőtt ki, amit róla neveztek el. A jácin-
tot (Hyacinthus) valószínűleg minden-
ki ismeri, képünkön egy másik faj, a 
Hyacinthella látható, ami a Hya cinthus 
kicsinyítőképzős alakja.
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Az incanus szürkét jelent, és általában a levelekre vonatkozik. 
A képen a Senecio incanus nevű havasi aggófűfaj látható.

Összeállította: Józsa Kata

Imbrica-
tus = szabályo-

san, tetőcserépsze-
rűen egymásra fek-
vő. Akárcsak ennek a 
daravirágnak a le-

velei (Draba im b
ri cata).

Az ionanthus azt jelenti: lila színű virágok-
kal rendelkező. több növényt is ezzel a faji 
jelzővel illettek, legismertebb talán az af ri-
kaiibolya, a Saintpaulia ionantha, amelynek 
virágai eredetileg lilásak.
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Helyezze el a rejtvényhá-
lóban a felsorolt növények 
nevét! A számozott négy-
zetek betűiből egy tágas 
növénynemzetség nevét 
kapja megfejtésként. éve-
lő növényként hazánkban 
kb. 30 fajtájával találkoz-
hatunk, a bokros, törpe 
növésűtől egészen a csün-
gő vagy kúszó fajtákig, te-
hát a kert és terasz min-
den részébe ültethetjük.

aranyFa, gyöngyikE, 
HóViráG, HUNyor, 
orGoNA

A helyes megfejtést 
beküldők között 
egy nyertes részére 
könyvet sorsolunk ki.

Címünk: Kertbarát Magazin, 
1591 Budapest, Pf.: 294. 
beküldési határidő: 
2020. május 15.

A Kertbarát Magazin január–februári számában 
közölt rejtvény helyes megfejtéséért felajánlott könyvet 
Paulik Jánosné rákóczifalvai olvasónk nyerte.

A téli  hónapok alatt szobanövényeink leg-
többje hajlamos kondícióvesztésre.
A mikulásvirág, a fokföldi ibolya, a fuk-
szia- és ciklámenfajok esetében gyakran 
tapasztalunk levélkókadást vagy a levél 
elszíneződését. Mivel ezen virágoknak el-
térő a páratartalom-, hőmérséklet- és 
fényigénye, ezért nehéz megtalálni szá-
mukra az optimális helyet a lakásban. 
Ugyanakkor a „programszerűen” (vagyis 
szakszerűtlenül, nem a növény igényének 
megfelelően) végzett öntözésnek is jelent-
keznek ilyenkor már a negatív hatásai.

SZürkEpEnéSZES TŐpuSZTuLáS:
A kondícióvesztés mellett, ha az elnyílt 
virágokat, fonnyadt leveleket ollóval vág-
juk le, akkor a keletkező sérülés miatt 
számolnunk kell a gombabetegségek 
közül a szürkepenész (botrítisz) megje-
lenésével. Ilyenkor a tőlevelek, virágten-
gelyek, bimbók megbarnulnak. Végső stá-
diumban rothadásnak indul a növény, 
melyen szürke, pókhálószerű bevonat je-
lenik meg.

FigyELEm! a mikulásvirág, a fokföl-
di ibolya, a fukszia- és ciklámenfa-
jok kifejezetten fogékonyak a szür-
kerothadásra.

jó hír, hogy van mEgoLdáS! 
SWiTCH 62,5 WG, A NAGyáGyÚ
A készítmény kimagasló hatékonyságot 
mutat szürkerothadás ellen virágokban, 

dísznövényekbe n. A védekezést a hajtás 
és a virágrészek védelmére összpontosít-
suk kis kézi permetező segítségével.

FŐbb ELŐnyEi:
• Blokkolni tudja a gombafertőzést.
• A növényre permetezve nem hagy foltot.
• engedély nélkül megvásárolható termék.
• Munkaegészségügyi várakozási ideje 
    0 nap.
• élelmezés-egészségügyi várakozási 
    ideje nincs korlátozva.
• Kis kiszerelésben kapható (10 g).

SWiTCH 62,5 WG 
KÖlTSÉGHATÉKoNy 

mEgoLdáS, 
kErESSE 

A GAZDABolToKBAN.

sZobAnöVényeK nöVényVédelMe
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FüvéSZkErT
1083 Budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

Március 21.: Fák oltása 
a gyakorlatban – szakmai nap

április 4–5.: sakura-ünnep
április 17.: sakura-virágzás 

– éjszakai program
április 18–19.: sakura-ünnep

április 22.: Föld napja
április 25.: olajfanap a spanyol 

nagykövetség támogatásával
április 30.: Beporzók napja 

(Pollinator’s day) 
– kiállítás az amerikai nagykövetség 

támogatásával
Május 9.: Mi micsoda nap 

gyerekprogramokkal
Május 16.: Varázskert

Május 22–24.: Kaktuszkiállítás
Június 6.: orchideanap 

(Magyar orchidea társaság)

A szamóca Kiskertész Klub 
programjai a Füvészkertben

március 28.: Bíborka 
és a varázsfőzet – könyvbemutató-

val összekötött foglalkozás
április 4.: Kaland a veteményesben

nEmZETi boTanikuS kErT
Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.

www.botanikuskert.hu
www.facebook.com/

nemzetibotanikuskert
+36-28-360-122

Március 21., április 4.: A botani-
kus kert virágai – akvarellfestészeti 

foglalkozás 
(előzetes bejelentkezéssel)

április 10–13. (húsvéti hétvége): 
önállóan bejárható „Mesés növények, 

növényes mesék” tanséta
április 18.: Kerttörténeti 

és kertművészeti séta ingyenes 
szakvezetéssel a műemlékvédelmi 

világnap alkalmából

MAGyAr róZSATárSASáG
magyarrozsatarsasag.blogspot.com

Kertlátogatások:
április 25.: Gyuri bácsi kertje 

tolna-Mözsön (hagymások)
Május 23.: Majosháza, díszkert 

és zöldséges (ökológiai gazdálkodás)
május 30.: decsi virágözön 
(gyűjteményes rózsakert)

cSapody vEra 
NÖVÉNyBAráT KÖr

tIt stúdió Egyesület 
(Bp., XI., zsombolyai u. 6.). 

www.tit.hu

április 2.: Botanikai élmények 
a sierra de Guadarrama vidékén 

(dr. szlamka József)
április 16.: Klubnap, növénybörze
Május 7.: Ausztrál úti beszámoló,

első rész (Antalffy Katrina)

Május 21.: egy gondolat, 
egy évtized, egy gyűjtemény 

– a Váli-völgyi kert a kezdetektől 
napjainkig (németh norbert)

SZEgEdi FüvéSZkErT
szeged, lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

május 1. – szeptember 30.: 
Repülő virágok – trópusi lepkekert

BUDAi ArBorÉTUM
1118 Budapest, Villányi út 29-43.

budaiarboretum.szie.hu

április 24–26.: 
Tavaszkert – dísznövény-

szakkiállítás és –vásár 
(www.tavaszkert.hu)

SZArVASi ArBorÉTUM
szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

Május 23.: Pepi manó napja 
– nyitott az üvegház és a Varázstanya

kEcSkEméTi arboréTum
Kecskemét, nyíri út 48.

kecskemetiarboretum.hu

április 17. Virágzó tavasz 
– szakvezetéses túra 

(előzetes bejelentkezéssel)

jELi varáZSkErT
Szombathely

www.jelivarazskert.hu

Rododendronvirágzás 
és pünkösd idején 

hosszabbított nyitvatartás.

édEnponT kErTLáTogaTáSok
www.edenpont.com

Március 21.: A boldogság kertje 
(Budajenő)

április 4.: zöld pagony 
(Budapest XVII.), 

A boldogság kertje (Budajenő)
április 18.: Csipetnyi szanazug 

(Gyula), 
Gyümölcsös díszkert 

(szombathely), 
zöld pagony (Budapest XVII.)
április 19.: évelők és rózsák 

társaságában (székesfehérvár), 
Modest garden (telki)

április 25.: 1000 írisz kertje 
(tolna-Mözs), 

zöld pagony, Esti ködök kertje 
(Felsőörs)

Május 2.: Miniarborétum 
a völgyben (Óbánya)

Május 9.: Zen Tündérkert 
(Budapest XXII.)

május 10.: Ilona-kert (Göd)
Május 16.: Csipetnyi szanazug 

(Gyula), 1000 írisz kertje 
(tolna-Mözs)

Május 17.: 1000 írisz kertje

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

Előfizetem a Kertbarát Magazin című kiadványt.
Éves előfizetési díj ápr. 1. és máj. 31. között akciósan 3390 Ft.
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Január–februári számunk megfejtése: Kányádi Sándor: Télifák
„Egyedül a fenyőerdő / nem hódol meg hónak, fagynak: / zöldell akkor is, ha a nap / sugarai meghervadnak.”

A felajánlott könyveket Kruzicsné Kozma Erzsébet tahitótfalui; Sárhidi Jánosné hőgyészi; 
Dr. Takács Ildikó budapesti rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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következő 
számunkból   

Együttműködési megállapodást kötött a 
Net Média Zrt. – a legolvasot tabb online 
gazdasági újság, a Portfolio.hu és az 
agrarszektor.hu portálok üzemeltetője –, 
valamint a Magyar Mezőgazdaság Kft.,  
a hazai legnagyobb agrármédiacég,  
a Magyar Mezőgazdaság piacvezető  
agrárgazdasági hetilap kiadója, a 
magyarmezogazdasag.hu agrárhírportál 
üzemeltetője.

A megállapodás létrejöttét többéves si-
keres közös munka, valamint kölcsönös 
pozitív tapasztalat előzte meg, hiszen a 
két cég eddig is rendszeresen és haté-
konyan működött együtt, támogatták 
egymást a piacon.

A megállapodás keretében a cégek 
még magasabb szintre emelik együtt-
működésüket, melynek legfontosabb 
célja, hogy a piac szereplői számára 

hiteles és hasznos szolgáltatásokat 
biztosítsanak felületeiken, nyomta-
tott szaklapjaikban, online hírportál-
jaikon és rendezvényeiken.

Kölcsönösen támogatják egymást az 
Agrárium 2020, a Nyugat-magyarországi 
Agrárfórum 2020 és az Agrárszektor 
Konferencia 2020 rendezvények kap-
csán, mely helyszíneken a Magyar Me-
zőgazdaság Kft. kiemelt médiapartner-
ként fog megjelenni.

Szintén fontos elemei a megállapodás-
nak, hogy online tartalommegosztás te-
kintetében, és a Magyar Mezőgazdaság 
Kft. által kiadott agrárszaklapok kiemelt 
előfizetési kampányainak népszerűsíté-
se céljából is együttműködnek.

A megállapodás azért is példaértékű, 
mert megmutatja, hogy a bizonyos vo-

natkozásban versenytársnak tekinthető 
cégek is ki tudnak alakítani olyan kölcsö-
nös előnyökkel járó konstrukciót, mely 
egyértelműen a hazai mezőgazdaság 
szereplőinek javát szolgálja.

Megjelenés: 
2020.

május 22.

együttMűKödés A Még nAgyobb HAtéKonyságért

Horváth Roland, a Magyar Mezőgazda-
ság Kft. marketingvezetője, és Bán Zoltán, 
a Net Média Zrt. igazgatósági tagja

Folytatjuk 
a levéltetvek elleni 
küzdelmet

Minden erkélyen, 
teraszon legyen 
cserepes rózsa!

tovább kalandozunk 
a növénynevek világában

A világ egyik
 legszebb parkjában, 

Versailles-ban 
barangolunkkövetkező 

számunkból   



       

Ké szült a Ker té szet és sző lé szet 
szer kesz tő sé gé ben

Ala pít otta Bálint György 1977-ben

43. év fo lyam, 2020./3–4. szám,
2020. március 20.

FőszERKEsztő:
BiZA KlárA
szERKEsztő:
SárKÖZi JUDiT
tERVEzőszERKEsztő:
Végh György
olVAsÓszERKEsztő:
tömpe Anna
tIt KÁR sÁG: Kiss Já nos né

szER KEsz tő séG és KI ADÓ: 
1141 Bu da pest, Mirtusz u. 2.
Pos ta cím: 1591 Bu da pest, Pf. 294
te le fon: +36-1-273-2290
Fax: +36-1-470-0410
E- ma il: titkarsag@kerteszetesszoleszet.hu

Címkép: Floradania

KI AD JA 
a Ma gyar Me ző gaz da ság Kft.
Fe le lős ki adó: 
sÁ RI EnI Kő ügy ve ze tő igaz ga tó
HÁ Jos lÁsz lÓ ügy ve ze tő igaz ga tó
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tel.: +36-1-273-2285, +36-1-273-2290
titkarsag@kerteszetesszoleszet.hu 

Minden jog fenntartva!
A lapból értesüléseket átvenni 
csak a Kertbarát Magazinra való 
hivatkozással lehet.
A hirdetések és egyéb 
reklámkiadványok tartalmáért 
a kiadó felelősséget nem vállal.

tERJEsztés:
Előfizetésben terjeszti 
a Magyar Posta zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető 
az ország bármely postáján, 
a hírlapot kézbesítőknél, 
a www.posta.hu webshopban 
(https://eshop.posta.hu/storefront/), 
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a +36-1-767-8262 
számon, levélben a Magyar Posta zrt.
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www.magyarmezogazdasag.hu
– az Agrárhírportál
onlineüzletág-vezető: práger ádám
Szerkesztők: mizsei károly, Szőnyi judit

magazin

sZáMunK sZerZői

KASZAB láSZló
növényorvos

kaszablacza@gmail.com

FráTEr ErZSébET
biológus, az MtA nemzeti 
Botanikus Kert kurátora 

frater.erzsebet@okologia.mta.hu

mErényi aLEXandra
kertészmérnök 

merenyi.alexandra@t-online.hu

AMBrUS MáriA
kertészmérnök, 

táj- és kertépítőmérnök 
kertterapia@gmail.com

Dr. BáliNT GyÖrGy
kertészmérnök

KóSA GÉZA
dendrológus, botanikus, 

MtA nemzeti Botanikus Kert 
kosa.geza@okologia.mta.hu

sZáMunK sZerZői

HAlMoS MoNiKA
fitoterapeuta

www.rozsakunyho.hu 
moni.halmos@gmail.com

moLnár péTEr
kertészmérnök, 
természetfotós 

molynary@freemail.hu

mEgyESi éva
kertészmérnök 

megyesie@index.hu

UliCZKi DórA 
kerttervező 

ulidora@gmail.com

SüTöriné 
dióSZEgi magdoLna

kertészmérnök 
dioszegi.magdolna@kertk.szie.hu

SZakácS-nagy ZSuZSa
kertészmérnök

Szamóca Kiskertész Tanoda 
szamocatanoda@gmail.com

sZáMunK sZerZői

hErcZEgné 
GHyCZy ZSUZSANNA

táj- és kertépítész tervező
ghyczy.zsuzsa@argus-kft.hu

sZáMunK sZerZői

JóZSA KATA
kertészmérnök

jozsa.kata1@gmail.com

SárKÖZi JUDiT
újságíró, szerkesztő

sarkozi.judit@
magyarmezogazdasag.hu






