
A borsócserjék között a legismertebb 
a sárga borsófa, más néven termetes 
borsócserje (Caragana arborescens), 

de a négylevelű borsócserje (Caragana 
frutex) is figyelemre méltó, szép lombozatú, 
bájos virágzású növény. Hazája Bulgária 
keleti vidékeitől Románián, Moldován, Uk-
rajnán, az orosz Kaukázuson át Kazahsztá-
nig, Kirgizisztánig, s tovább Nyugat-Szibé-
riáig, Nyugat-Kínáig terül el.
Felálló hajtásrendszerű, 1-3 méter magas 
cserje. sárgászöld hajtásai, ágai vékonyak, 
kopaszok. tarackolva terjedő tövű, így idő-
vel terebélyes foltot alkot.
Csinos, finom lombozatát ujjasan, négy le-
vélkéből összetett, nyeles, sötétzöld, ko-
pasz levelek alkotják, amelyek visszás to-
jásdad vagy kissé hosszúkás visszás tojás-
dad formájúak.
nagy, akár 2-2,5 cm hosszú, pillangós virá-
gai igen szépek, áprilisban, május elején 
egy-hármasával nyílnak. Vékony, hegyes 
végű hüvelytermései közel 3 cm hosszúsá-
gúak, kissé lapítottan hengeresek, kopa-
szok, éretten barnás színűek. Amikor meg-
érnek, hirtelen felnyílnak, és szétszóród-
nak belőlük az apró, barnás színű magok. 

Főként napos fekvésben érzi jól magát, de 
némi árnyékolást még elvisel. Nagyon érté-
kes, gyors növekedésű cserje, a talajjal szem-
ben nem igényes, kiváló szárazságtűrő, a 
meszes, laza és meleg talajokat kedveli. Akár 
extenzív, öntözés nélküli parkokba, kertek-
be is telepíthetjük, célszerű csoportokban 
elhelyezni. tarackolva terjedő tövű növeke-
dése miatt például rézsűk megkötésére, na-
gyobb területek beültetésére is alkalmas.

A négylevelű borsócserjét magvetéssel igen 
könnyen szaporíthatjuk. A nyár közepén 
érő magvakat még a termések felnyílása 
előtt gyűjtsük be, majd szárazon tároljuk a 
következő év májusáig. A magok egyébként 
akár 3-4 évig is megőrzik csíraképességü-
ket. Kemény héjuk miatt vetés előtt célsze-
rű a magokat legalább 12 órára, de még 
jobb egy egész napra langyos vízben áztat-
ni. normál kerti talajjal megtöltött tálcába 
vagy cserépbe is vethetők, alig 1 cm vasta-
gon takarva, majd tartsuk a közegüket 
nyirkosan. Gyakran már a vetés után két-
három héttel csíráznak, de a kelés néha 
vontatott lehet. A kikelő növényeket becse-
repezhetjük, majd kellő edzés után kihe-
lyezhetjük a szabadba. Az első télre célsze-
rű a cserepeket lombbal, forgáccsal takarva 
a fagytól védeni. Megerősödésük után a nö-
vények végső helyükre is kerülhetnek.

Sütöriné Diószegi Magdolna 

MAGOt KüLdünK

43

  HOGyAn 
     KéRHEtEK MAGOt

Küldjön 135 forinttal fölbélyegzett 
válaszborítékot a következő címre:

szIE KERtK dísznövénytermesztési 
és Dendrológiai Tanszék

Sütöriné dr. Diószegi Magdolna
1518 Budapest, pf.: 53. 

?

A négylevelű borsócserje

a tavaszi meleg 
és a napsütés gyönyörű, 

sárga virágpompába öltöztette 
a borsócserjéket, amelyek 

az áprilisi, május eleji virágzásuk 
időszakában a legmutatósabbak. 

aranysárga virágaikkal 
szépen díszítik a kerteket, 

parkokat, és akár sövényként is 
megállják a helyüket.

népes csAlÁd 
A borsócserjefélék, a Caragana nemzet-
ség tagjai a pillangósvirágúak (Fa ba-
ceae) növénycsaládba tartozó, eltérő 
magasságú, többnyire erőteljes, vi-
szonylag gyors növekedésű és kifeje-
zetten ellenálló cserjefélék vagy kisebb 
fák. nagyon sok, közel 80 fajuk ismert, 
amelyek a Balkán-félszigettől, Bulgári-
ától Afganisztánon át Szibériáig, Kíná-
ig, a Himalája vidékéig fordulnak elő. A 
Caragana nemzetségnév a borsócserje 
kazah eredetű elnevezéséből származik.

A mÁgIkus pÁFrÁnyvIrÁg
FO

tó
: s

üt
ör

in
é d

ió
sz

eg
i m

ag
dO

ln
a,

 W
ik

im
ed

ia
 C

Om
m

On
s


