
Zöldségnövény ismereti beszámoló anyaga Kertészmérnök BSc-sek számára 

Család Tudományos név Magyar név Géncentrum Életforma Fogyasztott rész 

Amaryllidaceae Allium cepa cultigroup aggregatum (syn. Allium 

ascalonicum) 

salottahagyma Mediterráneum évelő hagyma(test) 

Allium cepa cultigroup cepa vöröshagyma Közép-Ázsia évelő hagyma(test) 

Allium fistulosum téli sarjadékhagyma Közép-Ázsia évelő elhúsosodott levélalap 

Allium porrum (syn. Allium ampeloprasum) póréhagyma Mediterráneum évelő elhúsosodott levélalap 

Allium sativum fokhagyma Közép-Ázsia évelő hagyma(test) 

Allium schoenoprasum metélőhagyma Mediterráneum évelő levél 

Asparagaceae Asparagus officinalis spárga Mediterráneum évelő hajtáskezdemény 

Poaceae Zea mays cultigroup sweet corn (convar. saccharata)a csemegekukorica Közép-Amerika, andesi régió egyéves éretlen szemtermés 

Zea mays cultigroup popcorn (convar. microsperma) 
pattogatni való 

kukorica 
Közép-Amerika, andesi régió egyéves éretten szemtermés 

Aizoaceae Tetragonia tetragonoides új-zélandi spenót Új-Zéland egyéves levéllemez 

Portulacaceae Portulaca oleracea portuláka Közép-Ázsia egyéves leveles hajtás 

Amaranthaceae Beta vulgaris culitgroup garden beet (syn. var. conditiva) cékla Mediterráneum kétéves répatest 

Beta vulgaris cultigroup leaf beet (syn. var. vulgaris) mángold Mediterráneum kétéves levélnyél és/vagy levéllemez 

Spinacia oleracea spenót Közép-Ázsia egyéves levéllemez 

Polygonaceae Rheum rabarbarum (syn. Rheum rhaponticum) rebarbara Mediterráneum évelő levélnyél 

Rumex acetosa sóska Eurázsia évelő levéllemez 

Fabaceae Arachis hypogea földimogyoró Dél-Amerika egyéves mag 

Phaseolus coccineus tűzbab Közép-Amerika egyéves mag 

Phaseolus vulgaris 
zöldbab Közép-Amerika, andesi régió 

egyéves 
éretlen hüvelytermés 

kifejtő bab mag 

Pisum sativum  zöldborsó Közép-Ázsia, Mediterráneum egyéves mag / éretlen hüvelytermés 

Vicia faba lóbab Közép-Ázsia egyéves mag 

Cucurbitaceae Citrullus lanatus görögdinnye Etiópia egyéves kabaktermés 

Cucumis melo sárgadinnye Közép-Ázsia  egyéves kabaktermés 

Cucumis sativus  uborka Közép-Kína, India egyéves kabaktermés 

Cucurbita maxima; Cucurbita moschata sütőtök; pézsmatök andesi régió egyéves kabaktermés 

Cucurbita pepo 
spárgatök 

Közép-Amerika egyéves kabaktermés 
cukkini 

Brassicaceae Armoracia rusticana (syn. Armoracia lapathifolia) torma Dél-Kelet-Európa évelő függőleges helyzetű rizóma 

Brassica oleracea cultigroup palm kale leveles kel Mediterráneum kétéves levéllemes 

Brassica oleracea cultigroup kale fodros kel Mediterráneum kétéves levéllemes 

Brassica oleracea cultigroup cauliflower karfiol Mediterráneum egyéves elhúsosodott virágzat kezdemény 

Brassica oleracea cultigroup capitata forma alba fejes káposzta Mediterráneum kétéves óriás rügy 

Brassica oleracea cultigroup capitata forma rubra vöröskáposzta Mediterráneum kétéves óriás rügy 

Brassica oleracea cultigroup broccoli brokkoli Mediterráneum egyéves elhúsosodott virágzat kezdemény 

Brassica oleracea cultigroup brussels sprouts bimbóskel Mediterráneum kétéves oldalrügy 

Brassica oleracea cultigroup kohlrabi karalábé Mediterráneum kétéves szárgumó 

Brassica oleracea culitgroup savoy cabbage kelkáposzta Mediterráneum kétéves óriás rügy 

Brassica rapa cultigroup chinensis bordás kel Közép-Kína egyéves levélrozetta 

Brassica rapa cultigroup chinese cabbage (syn. Brassica 

pekinensis) 

kínai kel Közép-Kína egyéves óriás rügy 

Brassica rapa cultigroup vegetable turnip étkezési répa Mediterráneum kétéves répatest 



Brassicaceae Eruca sativa rukkola 
Mediterráneum 

egyéves 
levéllemez 

Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolia (vad) rukkola évelő 

Raphanus sativus 
hónapos retek 

Közép-Kína egyéves 
szik alatti szár 

nyári és téli retek répatest 

Malvaceae Abelmoschus esculentus okra Etiópia egyéves éretlen toktermés 

Convolvulaceae Ipomoea batatas  édesburgonya Közép-Amerika egyéves gyökérgumó 

Solanaceae 
Capsicum annuum 

étkezési paprika andesi régió, Közép-Amerika 
egyéves bogyótermés 

fűszerpaprika 

Solanum lycopersicum (syn. Lycopersicum esculentum) paradicsom andesi régió egyéves bogyótermés 

Solanum melongena tojásgyümölcs India egyéves bogyótermés 

Solanum tuberosum burgonya Andesi régió, Chile egyéves gumó 

Apiaceae 

Anthriscus cerefolium turbolya Mediterráneum egyéves levél 

Apium graveolens culitroup celeriac gumós zeller Mediterráneum kétéves gyökgumó 

Apium graveolens cultigroup celery halványító zeller Mediterráneum kétéves levélnyél 

Daucus carota  sárgarépa Közép-Ázsia kétéves karógyökér 

Foeniculum vulgare gumós kömény Mediterráneum évelő levélnyelek elhúsosodott alapja 

Pastinaca sativa pasztinák Mediterráneum kétéves karógyökér 

Petroselinum crispum petrezselyem Mediterráneum kétéves karógyökér / levél 

Valerianaceae Valerianella locusta madársaláta Mediterráneum egyéves levélrozetta 

Asteraceae Cichorium endivia endívia Mediterráneum egy- vagy kétéves levélrozetta 

Cichorium intybus cikória  Mediterráneum évelő 
levélrozetta 

etiolált hajtáskezdemény 

Cynara cardunculus cultigroup cardoon kárdi Mediterráneum évelő levélnyél 

Cynara cardunculus cultigroup globe artichoke (syn. 

Cynara scolymus) 

articsóka Mediterráneum évelő elhúsosodott virágzati kezdemény 

Lactuca sativa saláta Mediterráneum egyéves levélrozetta 

Scorzonera hispanica feketegyökér Dél-Európa évelő karógyökér 

 

Hazánkban nagyobb jelentőségű fajok 

tudományos nevek az EU közös fajtalistája alapján 


