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Azért ne essünk pánikba, mert ha az el-
ménk nem is képes az egész Földet a 
szó szoros értelmében behálózó glo-

bális gombarendszert felfogni, azért kicsiny 
logikai gombakapcsolatok és jól érzékelhető 
gombalátványok még könnyűszerrel megért-
hetők, feldolgozhatók. Itt vannak például a 
taplók. Mindenki tudja, hogy ha kinő egy fán 
valami, úgy, mintha egy ferde fül lenne, akkor 
az a tapló. Jól értesültek azt is hozzáteszik, 
hogy taplógomba. 

A jó taplók
A gombák egy része a talajban él, és korha-
déklakó élőlényként a lebontó folyamatok-
ban vesz részt. Mondjuk, valamilyen okból 
kifolyólag elpusztul egy fa, és a szerves 
anyagait ezek a korhadéklakó, idegen szóval 
szaprofita gombák kezdik el egyre kisebb  
és kisebb egységekre bontani. A bomlás so-
rán keletkező anyagokat és a felszaba duló 
energiát fogják ezek a gombafajok hasznosí-

tani, részt vállalva ezzel a szerves anyagok 
örökös körforgásában, amit életnek is ne-
vezhetünk. Ezekkel az élőlényekkel a leg-
többünk könnyedén tud rokonszenvezni, hi-
szen senkinek és semminek nem ártanak, 

sőt, segítenek a szerves hulladék, a kivágott 
fák helyén maradt gyökerek, a földre hullott 
ágak eltüntetésében, humusszá alakításá-
ban.
Erdőben, parkokban sétálva egy-egy fatus-
kón gyakran láthatunk változatos gomba-
termőtesteket, amik ezeknek a lebontó élőlé-
nyeknek a szaporodását segítik, spórákat rej-
tenek. A gombák sejtjei fonalakat (hifákat), 
összegubancolódva pedig fonalkötegeket 
(micéliumot) alkotnak. Ezek a talajszemcsék 
között fejlődnek, és ha rábukkannak egy na-
gyobb tömegű táplálékra, például egy elhalt 
fatönkre, a gomba a bőséges táplálkozásnak 
köszönhetően turbó fokozatra vált, fonalai-
val behálózza a fatönk szivacsos tömegét, fel-
használja, feléli annak szerves anyagait és az 
abban tárolt energiát, majd összesűrűsödő 
gombafonál-tömegéből termőtesteket képez, 
amelyek spórákat, szaporítósejteket rejtenek 
magukban. Ezeket a látványos, sokszor za-
varba ejtő alakú és különleges termőtesteket 
hívja a köznyelv taplónak.

A gombák sokak számára titokzatos élőlények. bár jó néhányuk a talajból bukkan elő 
és olyanformán növekedik, mintha növény lenne, mégsem lehetnek növények, 

hiszen nincsenek zöld színtesteik és nem képesek a fotoszintézisre. Akkor állatok? 
nem, hiszen nem legelésznek, mint a növényevők, és egymást sem falják fel, 

ahogy a húsevő állatok teszik. el kell fogadnunk, hogy a gombák az élőlények teljesen különálló 
országát alkotják a növények és az állatok mellett. A gombákról már irdatlan mennyiségű 

információt felhalmoztunk, de ez még mindig csak töredéke annak, 
ahogy a gombák ökoszisztémái működnek. A meglévő információkat a biológia rugalmasságával kell 
kezelnünk, azaz nem állandóak, gyakran és sokszor teljesen kiszámíthatatlan módon változnak meg. 

belátható, hogy az a rendszer, ami ilyen összetevőkkel bír, egy olyan kártyapartihoz hasonlít, 
amit ismeretlen szabályok szerint játszanak egymás nyelvét nem beszélő népek, egy tök sötét szobában. 

KuLcsinFormÁciÓK 
A gomBÁKrÓL
• Változatos megjelenésűek: lehetnek 
egy- és többsejtűek, szabad szemmel 
vagy láthatóak, vagy nem.
• szaporodásuk sokrétű: spórákkal 
vagy a testük feldarabolódásával is 
működhet.
• Élőhelyük is sokféle: megjelenhetnek 
a talajban, az élőlényeken, sőt az élőlé-
nyek belsejében is.
• táplálkozásuk történhet élősködő 
és/vagy korhadéklakó módra.

Jó taplók és rossz taplók
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A rossz taplók
Van azonban a taplós filmnek egy második 
része is, amely azokról a taplókról szól, amik 
nem ilyen udvariasak, hogy először megvár-
ják, míg a fáink szépen visszaadják a lelküket 
a teremtőnek, és utána tapintattal, halkan-
csendben, finoman bontják le a testüket, ha-
nem kegyetlenül rátámadnak az élő fákra is.
Ezeket a kórokozók közé soroljuk, hiszen jár-
ványos megbetegedést, régiesen szólva kór-
ságot okoznak. Ha mechanikai sérüléseken, 
letört vagy lemetszett ágak helyén vagy felre-
pedt kérgen keresztül jutnak be a növénybe, 
akkor a tudomány sebparazitának hívja eze-
ket a fajokat. A fák úgy épülnek fel, hogy vé-
dekezni tudnak az ilyen korhadásokat okozó 
sebparazita fajok ellen. A fenyők például 
gyantát termelnek, és ezzel zárják el a táma-
dók útvonalát, a fiatal, életképes fák pedig a 
gyors sejtosztódásukban bíznak: kisebb se-
beik olyan gyorsan hegednek be, hogy a fa-
rontó gombáknak esélyük se legyen megkez-
deni a fejlődést, a parazita életmódot.
A fák nagyobb felületű vagy roncsolt sebei 
azonban már csak nagyon nehezen vagy egy-
általán nem forradnak be. nyitott kapuk, hi-
szen utat jelentenek a sebeken keresztül tá-
madó gombáknak, így jó néhány taplófajnak 
is. Ezek a fák sok esetben már legyengült pél-
dányok: vagy koruknál fogva veszítették el 
életképességüket, vagy a városi kedvezőtlen 
körülmények miatt gyengültek le. Maga a seb 
kialakulása is nagymértékben rontja a nö-
vény túlélési esélyeit, hiszen nagy felületénél 
fogva óriási mennyiségű víz párolog rajta ke-
resztül, és a szövetsérülések miatt fokozódó nö-
vényi légzés is rengeteg energiát von el a fától. 

A halálos fűnyíró
Ha a gombák nagy, mindent átfogó egyenletét 
nem is tudjuk felfogni, még mindig megis-
merkedhetünk egy kisebb volumenű egyen-
letükkel, ami a városi fákat, a városi kertész-
kedést és a taplókat, a farontó gombákat 
érinti. Ez az egyenlet egy érdekes, de szomo-
rú tényre hívja fel a figyelmet. A statisztikák 
szerint a városi fák legnagyobb része amiatt 
pusztul el, hogy a zöldfelületek fenntartása, 
konkrétan a fűkaszálások során megsérül a 
fiatal fák gyökérnyaka. Furcsa, nem? A fák tö-
meges elvesztéséért éppen a fákat elültető, és 
azokat gondozó kertészkedés a felelős. Járjuk 
körbe egy kicsit alaposabban ezt a jelenséget, 
hogy könnyebb legyen megérteni.
A városokban telepített fákat faiskolákban ál-
lítják elő. A kertészetek érdeke az, hogy a cse-
mete minél hamarabb eladható, szabványos 
méretűvé cseperedjen, ezért mindent meg-
tesznek, hogy a fiatal fák gyorsan és életerő-
sen fejlődjenek. A törzseket a faiskolai állo-

mány sűrűn álló példányai árnyékolják, a rend-
szeres öntözés, a növényvédelem és a tápanya-
gok utánpótlása megoldott. Az ilyen helyen élő 
növények sejtjei nagyok, szöveti állományuk 
ritka, lágy. Ez elsősorban a fásodott részek alap-
szöveti területeire igaz, így például a gyökér-
nyakra. természetes körülmények között a nagy 
fák árnyékában növekedő magoncok nagyon 
lassan tudnak csak fejlődni, emiatt a sejtjeik 

kicsik, kemények, ellenállóak. A fiatal növények 
kérge még amúgy is vékony, sérülékeny, hi-
szen nem, vagy alig indultak be a kéregrésze-
ken a parásodási, vastagodási folyamatok.
A telepítéskor alapelv, hogy a fiatal növény-
nek igyekszünk jó körülményeket teremteni. 
Ezért ültetésnél fellazítjuk a talajt, és na-
gyobb mennyiségű szerves anyagot, trágyát, 
komposztot juttatunk az ültető gö dörbe. nem 

ritka, hogy ez előzőleg már elpusztult fa ma-
radványai is a közelben vannak, amit felaprí-
tottunk, hogy a lebomlás során ez az anyag is 
gazdagítsa a talajt, növelje annak humusztar-
talmát. ültetéskor jól beöntözzük, beiszapol-
juk a környéket, hiszen a gyökerek fejlődésé-
hez nemcsak tápanyagokra, oxigénre, hanem 
vízre is szükség van. Ha ez még nem lenne 
elég, a fiatal fa tányérját mulccsal, azaz bomló 

szerves anyaggal, faaprítékkal, fenyőkéreg-
gel jó vastagon betakarjuk. Csakhogy észre 
kell vennünk, hogy mindaz, ami a fiatal fának 
kedvez, tökéletesen megfelel a talajlakó, kor-
hadéklakó élőlényeknek is. Ez a gombák szá-
mára megfelelő televény, ez a melegágy adja 
az egyenletünk második tagját.
Elültettünk tehát egy jó karban lévő fiatal fát, 
minden földi jót megteremtve számára a tele-

A kivágott fák elhalt tuskói rengeteg 
korhadéklakó élőlénynek, így sokféle taplógombának is 
élőhelyül szolgálnak

Egyes taplófajok az élő fákat is képesek 
megtámadni: termőtesteik 
leggyakrabban a fák törzsein jelennek meg

A korhadéklakó taplógombák fontos 
szerepet töltenek be a szerves hulladékok 
lebontásában, komposzttá alakításában

Egyes gombafajok megtámadhatják a már kiszárított, 
feldolgozott, beépített, sőt felületkezelt építőipari faanyagokat is. 
Kertekben leginkább a pergolák szerkezetét károsítják

A leggyakoribb mechanikai sérülések: a motoros kaszálás okozta gyökérnyaki sebzések, a szakszerűtlenül 
ifjított díszcserjék metszlapja, a helytelenül lemetszett ágak felülete és a be nem forradó fagylécek, repedések
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pítés során. Csakhogy mostantól fogva nem a 
faiskola védett közegében kell továbbfejlődnie, 
hanem egy szennyezett levegőjű, síkos ság men-
tesítő anyagokkal agyonszórt, légköri aszály-
lyal, tűző nappal, alacsony páratartalommal 
megvert városi környezetben. Nem ritka, hogy 
a talaja a környező járműforgalom miatt meg 
is tömörödik, levegőtlenné válik, sőt előfor-
dul, hogy az arra járó kan kutyák is megkí-
nálják egy kis tömény ammóniával... a vanda-
lizmusra már nincs is szükség. A fák a hirte-
len megromló, megváltozó életfeltételek sokk-
hatása miatt legyengülnek. Ez a legyengült 
állapot tekinthető az egyenlet harmadik tag-
jának.
És végül megérkezik a fiatal fa életébe a vég-
zet. Méghozzá egy kertész, egy „damilos” mo-
toros kasza képében. A kaszálás során lenyír-
ja a fa körül előtörő gyomokat, a felmagzott 
fűszálakat. Ez már bőven elég ahhoz, hogy a 
néhány sejtsornyi vastag kéreg megsérüljön, 
felrepedjen, és a mechanikai sérülés megnyí-
ló kapuként szabad utat engedjen a farontó 
gombáknak, sebparazitáknak. Hasonló ha-
tást eredményeznek a kapálás során ejtett 
talajfelszíni sebek és a fagyrepedések, fagylé-
cek is. Tehát ez a nyílt seb, ez a mechanikai 
sérülés az, ami az eddig emlegetett rendszer 
negyedik és egyben utolsó tényezője.
sajnos szinte törvényszerű, hogy ilyenkor az 
egyenlőségjel másik oldalán csak egyetlen 
szomorú dolog állhat, mégpedig a fiatal fács-
ka pusztulása.

megérkezett 
a hasadtlemezű gomba
Kapargassuk meg egy kicsit az egyenletnek a 
gombás összetevőjét, hiszen valami nem stim-
mel. Eddig arról volt szó, hogy a taplók vagy 
korhadéklakók, vagy kórokozók. Most meg, 
mintha összemosódna ez a két áramlat. Mert-
hogy így is van. Az utóbbi időben kiderült, hogy 
jó néhány gombafaj képes egyszerre, a körül-
mények függvényében jámbor lebontó és tá-
madó élősködő is lenni. Ezt már korábban is 
megfigyelték egy-egy fajnál, de a tapasztalat 
azt mutatja, hogy több faj vagy fajcsoport ké-
pes erre, semmint eddig feltételeztük volna.
Az utóbbi évek megfigyelései szerint van egy 
gombafaj, ami különösen nagy teret hódított 
magának, és szinte minden pusztulófélben 
lévő fán igazolható a jelenléte: ez hasadtle-
mezű gomba (Schizophyllum commune). Van, 
hogy a kalapos (lemezes) gombák közé, és 
van, hogy a taplószerű gombák közé sorolják. 
Érdemes a fajjal alaposan megismerkedni, 
mert nagyon elterjedt, és ezért fontos tudni, 
hogyan védekezhetünk ellene.
A magyar és a latin neve is a spórákat rejtő 
lemezek megkettőződött falára, hasadtságá-
ra utal. Ez a tulajdonság a gombák világában 

ritka, igazából erre az egy fajra jellemző, és 
nagyon hatékonnyá teszi a terjedést, a szapo-
rodást. A hasadt lemezek száraz levegőben 
összezáródnak, védik a spórákat és megaka-
dályozzák szóródásukat. Párás, nyirkos idő-
ben viszont, amikor a fertőzőképességhez 
minden tényező adott, a lemezek szétnyílnak 
és a spórák nagy tömegben kerülnek a leve-
gőbe. A nyirkosságnak köszönhetően köny-
nyen megtapadnak a felületeken és szinte 
mindenütt csírázásnak indulnak.
A gomba termőtestei tönk nélküliek, 
csak kalapok rögzülnek a felüle-
tekre. Kisméretűek, általában 
egy centiméter körüliek, de 
főleg nyirkosabb helyeken 
nagyobbak is lehetnek. 
Formájuk szabálytalan, le-
gyezőhöz hasonlítanak, ál-
talában több kis kalap fejlő-
dik egymás közelében, tető-
cserépszerűen átfedve egy-
mást. Erre utal a latin fajnév 
(commune – közös, közösség) is. A termő-
testek felső felülete fehéres, halványszürke, 
vagy frissen kifejlődve rózsaszínes árnyala-
tú. Az alsó felületen a két irányba kunkorodó 
lemezkék a rögzülés helyétől sugárirányba 
futnak. A termőtestek kemények, rugalma-
sak, egymás felett helyezkednek el, több hé-
tig, akár hónapokig is megmaradnak.

A megelőzés 
a legjobb védekezés
A faj rendkívül sokféle környezetben életké-
pes. Alapvetően korhadéklakó, a talajban 
évekig fennmarad az elhalt tuskókon, gyöke-
reken, faágakon, faaprítékon, de szalmabálá-
kon is megtelepszik, sőt, a megmunkált épí-
tőfát, faanyagot is károsíthatja. Mechanikai 
sérüléseken képes fertőzni az élő növényeket 
is, amik a fertőzést követően általában rövid 
időn belül elpusztulnak. szinte minden lom-

bos fafajon megtelepszik, gyakori a díszfá-
kon, díszcserjéken, gyümölcsféléken és a sző-
lőn is. A gyantás fenyőkön viszont nem jel-
lemző. szinte mindenütt előfordul, általános 
egész Európában, a városi parkokban, ker-
tekben csakúgy, mint az erdőkben.
Amikor a termőtestek már megjelentek, azaz 
a fertőzés megtörtént, nagyon kicsi az esélye 
a gyógyulásnak. Ha a behatolás a gyökérnyak 
környékén történt, a gomba a fa törzsében 
szaporodik föl, és ilyenkor gyakorlatilag már 

semmit sem tehetünk ellene. A beteg 
növényt, bármennyire is fájdal-

mas, de el kell távolítani, és 
inkább égessük el, semmint 

komposztáljuk. Ha egy met-
szési seb környéke fertőző-
dik, azaz a kórokozó egy 
ágon keresztül lépett be a 

növénybe, még meg lehet 
próbálni visszavágni a koro-

nát, és a sebeket tömény rezes 
oldattal, valamint felszívódó gom-

baölő szerrel ecsetelni, majd beszáradás 
után azonnal lezárni. Ez a megoldás sem hoz 
feltétlenül gyógyulást, de esetenként a gom-
ba visszaszorítható. A fertőzött növényekről 
a kórokozó átvihető az egészséges példá-
nyokra növényi nedvekkel, emiatt a metsző-
ollókat, ágvágókat, a fűrészek pengéjét hasz-
nálat után fertőtlenítsük.
A hasadtlemezű gombával szembeni védeke-
zés alapelveit ne csak akkor tartsuk be, ha 
fertőzés ütötte fel a fejét a kertünkben, ha-
nem legyen mindez része a zsigeri cselekvé-
seinknek, azaz mindig így járjunk el. Ez azért 
fontos, mert ezekkel a lépésekkel egyben 
rengeteg más sebparazita ellen tudunk véde-
kezni. Alkalmazásukkal kiküszöbölhető 
szinte az összes olyan farontó gomba- és bak-
tériumfaj, sőt a vírusok jó része is, melyek a 
talajból vagy a levegőből fertőzik a kerti nö-
vényeinket.

Kaszab László 

HOgyan 
eLőZZüK meg? 
• A fák fenntartása során kerüljük a gyö-
kérnyaki sérüléseket.
• A motoros kaszák okozta sebek meg-
előzhetők, ha a fiatal fák törzsének alsó 
részére egy műanyag védőcsövet húzunk.
• A metszés során a keletkezett sebeket 
kezeljük oltóviasszal, fasebkezelő anya-
gokkal, rezes oldatokkal.
• A letört ágak, roncsolt sebek felületét fű-
résszel, késsel simítsuk el, majd kezeljük le.
• A fákat tartsuk jó kondícióban, de a túl-
öntözést és a nitrogénbőséget érdemes 
kerülni.
• A kémiai kezelések, a permetezések 
nem hatékonyak.

Magyar és latin nevét is a kettéhasadt, sugárirányban 
elhelyezkedő lemezkéiről kapta a hasadtlemezű gomba. 
Ezek száraz időben összezárulnak, párás környezetben 
kinyílnak, és lehetővé teszik a spórák szóródását

FoNToS
A parazita taplógom-

bák többsége az egészsé-
ges, ép, fiatal, életképes fá-
kat nem tudja megtámadni, 
de a legyengült, különösen 

a sérült példányok fertő-
ződése általános.
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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

FüVÉSZKerT
1083 Budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

Október 31-ig a nyári nyitvatartás 
szerint látogatható a kert, 

mindennap 9–17 óráig.
november 1-jétől a téli nyitvatartás 

szerint 16 órakor zárnak.

A szamóca Kiskertész tanoda 
programjai a Füvészkertben:

Szeptember 26.: 
Kertészkedés mesehősökkel

október 10.: 
színes lombok kincskereső 

– kertészkedés mesehősökkel
október 31.: 

Tökfaragás 
– kertészkedés mesehősökkel

NeMZeTi BoTANiKuS KerT
Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.

www.botanikuskert.hu
www.facebook.com/

nemzetibotanikuskert
+36-28-360-122

Október 31-ig a nyári nyitvatartás 
szerint, 8.00–18.00 óráig várják 

az érdeklődőket a szabadtéri 
gyűjtemények.

november 1-jétől a téli nyitvatartás 
szerint 17 órakor zárnak.

Az üvegházak, illetve a túl nagy 
lábon élünk kiállítás biztonsági 

óvintézkedés miatt zárva tartanak.

SZeGeDi FüVÉSZKerT
szeged, Lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

szeptember végéig érvényes a nyári 
nyitvatartás (9–18 óráig),

októberben 9–17 óráig 
tart nyitva a kert,

november 1-jétől a téli nyitvatartás 
szerint 9–16 óráig látogatható.

(Hétfőnként az üvegházak zárva 
lehetnek növényvédelmi 

munkálatok miatt.)

BuDAi ArBorÉTuM
1118 Budapest, Villányi út 29-43.

budaiarboretum.szie.hu

Október 23-ig érvényes a nyári 
nyitvatartás: az alsó kert 

mindennap 8–18 óra között látogat-
ható, a felső kert csak hétfőtől 

péntekig, 8–18 óra között.

Október 24-től a téli nyitvatartás 
szerint az alsó kert mindennap 

8–16 óra között látogatható, 
a felső kert hétfőtől péntekig 

8–16 óra között.

SZArVASi ArBorÉTuM
szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

október 16. 
szorgos hangyák napja 

– arborétumi kertészkedés civilek, 
iskolák, családok, önkéntesek 

bevonásával
November: 

Felkészülés a télre – bemutató,
hogyan készítsük fel 

növényeinket a tél zordságaira, 
teknősök teleltetése

November: 
madárbarát foglalkozás 

– Eleségek készítése, etetők 
barkácsolása családok bevonásával

KeCSKeMÉTi ArBorÉTuM
Kecskemét, nyíri út 48.

kecskemetiarboretum.hu

Az arborétum mindennap 
8–20 óráig, a szent Hubertus 

Parkerdő (nyíri-erdő) csütörtöktől 
vasárnapig 9–18 óráig látogatható.

Szeptember 29.: 
Erdők Hete – vezetett interaktív 

erdészeti foglalkozások óvodásoknak 
(előzetes bejelentkezéssel)

október 1.: 
Erdők Hete – vezetett interaktív 

erdészeti foglalkozások iskolásoknak 
(előzetes bejelentkezéssel)

JeLi VAráZSKerT
Szombathely

www.jelivarazskert.hu

szeptember 30-ig még látogatható 
a varázskert és a lombkoronasétány, 
9–17 óra között (utána télre bezár).

TuZSoN JáNoS 
BoTANiKuS KerT

Nyíregyháza
www.botkert.nye.hu

Október végéig érvényes 
a nyári nyitvatartás: keddtől 

péntekig 8–16 óra között látogatható 
a kert, szombaton pedig 10-18 óráig 

(hétfőn és vasárnap zárva).

ÉDeNPoNT 
KerTLáToGATáSoK

www.edenpont.com

október 3.: 
zen tündérkert 

(Budapest XXII. kerület)
október 17.: 

zen tündérkert 
(Budapest XXII. kerület), 

Erdő ölelésében (Gödöllő)
október 24.: 

Kert lépésről lépésre (szárföld)

szeptember 25–27. 
európai Dísznövény 

és Kertművészeti Napok
Károlyi Kastélypark 

(8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.)
Pénteken 14–19.30-ig 

(10–14 óra között a szakma 
képviselőit várják),

szombaton és vasárnap 
9–19.30-ig.

Pénteken és szombaton 
17 órakor az Alba Regia 

Szimfonikus Zenekar 
ad koncertet.

FIGYELEM!
A járványügyi helyzet 

változásával a programok is
 változhatnak, 

erről az egyes helyszínek 
internetes elérhetőségein 

érdemes 
naprakészen tájékozódni.
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Július–augusztusi számunk megfejtése: Babits Mihály: A régi kert
„Itt csak egyszerű virágok vannak: árvácskavirág, petúnia, muskátli, dáhlia és georginák, és rózsa, rózsa!” 

A felajánlott könyveket Kiss Rózsa nagycsepelyi; Molnár Tamásné budaörsi; Vetőné Mária érdi rejtvényfejtőinknek postázzuk.



65

nyolc növény nevét szóta-
gokra bontottuk, ebből hét 
fűszernövény. Keresse meg 
őket! Kakukktojásként egy 
az ókor óta termesztett kul-
túrnövény nevét rejtettük 
el a többi közé. ősszel ve-
tett fajtájának termesztése 
megegyezik az őszi reteké-
vel. A fehér vagy fehér-lila, 
sima héjú, gömb alakú gu-
mója 6-12 cm, nyersen, főz-
ve és savanyítva is fo-
gyasztható. 

Por, TYáN, MA, VAJ, Bor, roZ, Tár, 
LES-, -PA, -FŰ, ZSÁ-, KA-, KA-, -LYA, -RING, 
KuKK, rÉ, CSoM, KoNY
A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: Kertbarát Magazin, 1591 Budapest, Pf.: 294. 
Beküldési határidő: 2020. november 15.

A Kertbarát Magazin július–augusztusi számában 
közölt rejtvény helyes megfejtéséért felajánlott könyvet 
Garan Marcell  miskolci olvasónk nyerte.

következő számunkból   

Megjelenés: 
2020.

november 20.

Így tartsuk a lakásban a szivárvány 
minden színében virágzó, 
egzotikus megjelenésű broméliákat.

Az atlaszcédrus csodálatos terebélyes, kékesszürke lombozatával a 
legismertebb és legkedveltebb örökzöld fák egyike.

A növényorvos tanácsot ad, 
mit kell tudni a csigákról, és mit tehetünk ellenük.

A bors a világ 
minden 
konyhájában 
nélkülözhetetlen 
fűszer, 
története pedig 
kész regény.
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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

KÓSA GÉZA
dendrológus, botanikus, 

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

HALMoS MoNiKA
fitoterapeuta

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

MoLNár PÉTer
kertészmérnök, 
természetfotós 

molynary@freemail.hu

MeGYeSi ÉVA
kertészmérnök 

megyesie@index.hu

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

THALMeiNer TüNDe
kertészmérnök

tunde.thalmeiner@gmail.com






