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2. kép Kaktuszok kúszó növények mögött
Fotó: Sági Gábor

Szerkesztői

üzenet

Kiállítás évfordulóra
Zusammenfassuna: Der Chefredakteur schrelbt über die Wichtigkelt der im
August von dem Vérein zu organisierende AussteUung, über den dazu
knüpfenden Jaiirestag des Vereines und betont dabei derén kontaktknüpfenden
und-behaltenden Cfiarakter.
Abstract: Ttie editor-in-chief, ttie president ofthis association writes about f/ie
importance of tlie exlilbition whicli wiii be organized in August by them. He
empiiasizes tliat tliese occasions sucli as this anniversary are offestive and
fortn connection between people keeping them forawhiie.

Az évek gyorsan peregnek, és a gyakoribb-ritkább találkozások barátainkkal,
gyűjtőtársainkkal még jobban erősíti bennünk ezt az érzést. Néha visszagondolva az
emlékeinkre, az eltelt idő a döbbenet erejével hat ránk. „Kaktuszos" életünkben is, ha
ezek a találkozások jelentőségteljesek, sokrétűek és sokakkal történnek egyszen-e,
rendkívüli hatásúak. Ezért van fontos szerepe ebben a kiállításoknak is, ünneppé téve
az együttléteket. Ha ezt az ünnepet alkalomhoz köthetjük, így várhatóan ily érzéseink
csak fokozódhatnak. Egyesületünk is reményteljes kiállításra készülődik augusztus
18-20 között, és igyekszik ennek sikeréért mindent megtenni, legfőképpen azért, mert
mi még soha sem szerveztünk ilyet, fennállásunk nemsoká elkövetkező öt esztendeje
óta. Augusztus 20. nemcsak hazánk fontos ünnepe, de Debrecené is, s ez alkalom
közel van a már többször kiemelt megalakulásunk öt évvel ezelőtti dátumához, talán
ezért is meg kell tartanunk. Három esztendeje egy augusztus vége felé határoztuk el,
hogy folyóiratot adunk ki, s most itt ebben a fórumunkban próbálom kihangsúlyozni
emberi és kaktuszgyűjtő létünk napjait is széppé tevő ünnepek jelentőségét. E kiállítás
hitünk szerint megszületik tehát, mert több dátum köthető hozzá, de legfőképpen mert
újra összehoz barátokat és nem barátokat, fiatalt és öreget, kezdőt és tapasztaltat,
ismeretségeket szül, és emberi szívek és elmék boldogságát.
En-e a lehetőségre hívom fel minden társunk figyelmét, formáljuk meg együtt az
augusztusi kiállítást, hogy újra átéljük együtt az ünnepet, s a legjobb szándékú
együttlét lélekemelő sugaraival ragyoghassa be hétköznapjaink zátonyait, a szeretett
növényeinkért, s mindenekfelett egymásért!

Papp László
A DKKE elnöke - főszerkesztő

Sági Gábor
Kis epizódok egy nagy kontinensen
Zusammenfassuna: Der Autor ist nach Venesuela gelangt, eigentlich ohne
Absichten eines KakteenbeobacMers, aber zufalllg hat er bel Como und Punto
Fijo, auf der Insel Curacao, mehrere Kakteenwáider gefunden, wo er auf mit
IVleereswasser gesprengte Melocacteen gestolSen ist
Abstract: The author and hís friend managed to go to Venezuela. They happened
to walk to a „wood of cacti" at Coro, Punto Fijo and Caracao Island. At the latter
piacé they found Melocactus speciments watered with sea-water.

Még a múlt században, 1991 novemberében jutottunk el Venezuelába, egy
rendkívül kedvező, akciós repülőjeggyel. Nétiány napot Caracasban töltöt
tünk, azután - szokás szerint - nekiindultunk az ismeretlennek. Hatórás
buszozás után az ország északi közepén, Coróban kötöttünk ki, aminek a
magyar kiejtésű „szinonimája"
(kóró) tökéletesen tükrözte a város és
vidéke hangulatát. Lapos, álmos, forró, kietlen, csontszáraz és teljesen
„érdekte-len", 120 ezres település. Falcon megye központja, úgy tíz
kilométerre a langyos Karib-tengertől. Tulajdonképp csak ott tűnt fel, hogy
az addigi út során látott nagyon gazdag vegetáció egyik percről a másikra
Szaharái homoksivataggá változott: hogy Coro végül is honnan nyeri a
vizét, ami a városban pálmafákat, szökőkutakat és egyáltalán az embereket
élteti, arra nem sikerült rájönnünk. Bácskai Tamás barátommal utaztam,
akkor még egyáltalán nem „kaktusz-keringőre". Vele és Balogh László,
budapesti „kaktusz-nagymesterrel" 1995-ben már célzott növénytúrát
tettünk az USA délnyugati államaiban. Tízéves korunk óta szerelmesek
voltunk a kaktuszokba, ebben az időben viszont - különböző okok miatt nem gyakoroltuk, csak hordoztuk magunkban ennek a jóindulatú
betegségnek a csíráit. Mivel jó ideig nem foglalkoztunk velük intenzíven,
így nem meglepő, hogy ez a látencia felszínre tört akkor, mikor Coróból ki
akartunk jutni a tengerpartra. Belegyalogoltunk ugyanis egy kaktuszerdőbe.
Coro La Velába szerettünk volna elérni, hogy megfürödjünk a tengerben, de
a busz nem ment odáig. A homoksivatag közepén letett bennünket egy
olyan rogyadozó épületnél, amit talán még a Cortez - féle inkvizíciós sereg
állított oda, mindenki okulására. Elindultunk északnak: hogy a homok forró
és a nap égető volt, ezek a közhelyek csak akkor állták meg a helyüket, ha
megszoroztuk
kettővel. Alig tapostunk
150-200 métert,
hihetetlen
környezetbe kerültünk: kaktuszdzsungelbe! Olyan helyre értünk, ahol egy
opuntiás aknamezőt egy Cereoid légvédelmi üteg váltott fel - ha pedig a
kettő egymásra talált (1 sz. kép), akkor egy (általunk) meghatározhatatlan
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2-3 méter magas és széles, szúrós fa tette igazán lehetetlenné a tovább
jutást. A növények neveit csak találgatni tudtuk: Opuntia ficus-indica (?)
keverve Op. cochineliferával (ezek aljnövényzetnek számítottak itt), belőlük és
mellettük ágaskodtak ki a Piloso - és Acanthocereusok (3 sz. kép). Itt aztán
beindult a „gyűjtő-motor", lehetett válogatni kicsi gyökeres, sarj - vagy amit igen
meglepőnek találtunk - „aprított" Cereusok között. Az itt élő nagyon szegény
emberek ugyanis a levágott és kiszárított növényeket tüzelőnek használták fel:
így leltünk rá aztán néhány csapásra, amik utat nyitottak az erdőn keresztül - a
semmibe. Egyszerre vége szakadt a kaktuszdzsungelnek, és megint előttünk
fodrozódott a sivatag, olyan hosszan, hogy nem láttunk el a tengerig. Egy
viszonylag keskeny csíknak tűnt a kaktuszerdő: szélessége 50 és 200 méter
közt váltakozott, hosszúsága
viszont elérhette akár a 20 kilométert is.
Olyannak tűnt, mint egy gyilkos élő sövény a tengerről támadókkal szemben.
Elképzelhető, hogy valamikor annak is szánták? Nem tartottuk valószínűnek.
Következő kirándulásunk a Paraguana - félszigetre v e z e t e t t , Punto
Fijoba. A félszigetet egy kb. 30 kilométer hosszú „libanyak" köti össze a
szárazfölddel, aminek a szélessége éppen annyi, hogy egy kétszer
kétsávos autóút és a mellette húzódó olajvezeték elfér rajta. A h o l
elágazott az út - balra Punto Fijo, egyenesen pedig Adicora felé -,
hasonló kaktuszdzsungelt láttunk m e g , ezért leszálltunk a buszról.
Ö t v e n kilométer távolságra s e m m i : mintha a világ v é g é r e értünk v o l n a .
Á m a /fél/sivatag és a kaktuszerdő mellett egy e r ő d í t m é n y s z e r ű e n
körbevett épület állt. Mint kiderült, kocsmaként működött, de aznap
éppen zárva volt. Ahogy a busz elment, ömleni kezdett az eső: meleg
tusfürdőt vettünk, és d ö r ö m b ö l n i kezdtünk a kapun, ami úgy húsz perc
m ú l v a meg is nyílt előttünk, éppen akkor, amikor az eső elállt. Rossz
arcú, puskás e m b e r nyitott ajtót, aki közölte, hogy a kocsma z á r v a , ám
bennünket mégis beengedett. A mellettünk tébláboló négy vagy öt
feketét, akik valószínűleg olajmunkások lehettek, őket kizárta. Meg is
mondta, hogy miért: azon kívül, hogy ő egy rasszista
holland
bevándorló, m i , fehérek szerencsét hoztunk: itt 11 hónapja nem esett az
eső, tehát mi v a g y u n k a "two rainmen", esőemberek. Attól kezdve
valóban
így
történt:
ahová
mentünk,
követett
bennünket
a
felhőszakadás. Kb. két liter j e g e s rum-tonic után azt is m e g t u d t u k , hogy
ő itt a v a d s z a m a r a k réme, akik kaktuszt és szúrós cserjét z a b á l n a k
(mivel más nincs) és sorban áldozatul esnek a kétcsövű m o r d á l y á n a k .
Még egy adag hasonló ital hatására aztán azt is elárulta, hogy neki
csakis nőstény v a d s z a m a r a k az áldozatai... Mikor m e g l á t t u k a
függőágyról lefolyó feleségét, ez a passziója már nem is tűnt olyan
„perverznek"...
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II.
Coróból elmentünk volna délre, a hegyekbe, ahol biztos, hogy egészen más
kaktuszkultúrával találkozunk. Á m , mivel ez a lehetőség északon is fennállt, és
ami egy másik ország más tájaival kecsegtetett (amit tetőzött két hivatásos
kerítő agresszivitása is), hát elrepültünk Curacaóra, a Holland-Antillák középső
szigetére. Ez Corótól légvonalban éppen száz kilométerre fekszik. Nyolcszáz
méteres magasságból, a négyszemélyes Cessna repülőből olyan panorámát
láthattunk, amivel a legexkluzívabb utazási irodák prospektusai csábítják a
pénzes nyaralni vágyókat - mi mindezt száz amerikai dollárért tettük meg, odavissza. Curacaón a forróság túltett a sivatagos venezuelai homoktengeren, de
immár, mint avatott "Rainmanek", másnapra meghoztuk az orkánszerű esőt
Willemstadra, a fővárosra is. Ha bérelt kocsink ajtaját ki tudtuk nyitni, akkor
beömlött rajta az esővíz. Ez a kb. 60 kilométer hosszú és legszélesebb pontján
is alig húsz kilométer széles sziget kaktuszokban - első ránézésre - semmi
különöset nem mutatott. Emberileg volt más: az évszázados keveredés máig
sem tüntette el a fekete többség "holland" habitusát, ami azt jelenti, hogy a
hollandok Afrika más területeiről importálták a rabszolgákat, mint a közeli
Venezuela spanyoljai. Agresszivitás és durvaság szempontjából messze
túltesznek a spanyol rokonaikon, tetézve ezt azzal, hogy minden drágább és
rosszabb minőségű amazokénál. Sötétedés után félelmetes volt az utcákon
járkálni, szemben Coróval, ahol még éjjel háromkor is éneklő, mulatozó és
jóindulattal befogadó csoportokba keveredhettünk.
Mint mondtam, semmi különöset nem találtunk egészen addig, míg el nem
jutottunk a St. Christoffeigberg "hegyig", Curacao legmagasabb, 372 méteres
pontjáig. Innen visszatérőben azonban 3-5 méter magas Subpilocereus
repandus erdőben találtuk magunkat, ami az országút két szélén több kilométer
hosszan húzódott. Mint a képen is látható (2 sz. kép), a kaktuszok szinte
elvesznek az „élősködő" kúszónövények között. Ezt tetézte a következő
felfedezés. Knip Bay előtt letértünk az országútról, és egy nagyon régóta
elhagyott, valaha gyönyörű kastélyhoz kacsáztunk: szó szerint, mert az az
ösvény még a kacsákat is elszédítette volna. Ekkor láttuk meg az első
Melocactus mezőt. Melocactusok az egycentistől a negyvencentisig!
A
telepítés gyanúja föl se merülhetett, úgy éltek itt, mint nálunk sok helyütt a búza
között a pipacs. Innen kerültek ki az első "import" növények, melyekből alig
tudtunk választani, mert tonnaszámra lehetett volna gyűjteni belőlük. Sajnos a
következő tavaszra lelkeik már az égi prérire költöztek, testük pedig, mint
nemzetségük mártírjai, csak emlékművekként éltek tovább. A nagy szavak
mögött egyszerűség rejlik: azok a növények, amelyek nem rothadtak el és
haláluk után is megtartották eredeti alakjukat, mint pl. a venezuelai Cereusok,
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az amerikai Eciiinomastusok, Ariocarpusok, Echinocactus polycephalusok,
Scierocactusok stb., színes agyagcserépbe kerültek, gipsszel körülöntve, vagy
egyszerűen homokba ültetve. Ezek első látásra még ma is élőknek tűnnek,
Curacao érdekessége, hogy a nyugati part a nyugalom édene, fehér
homokú, pálmafákkal körülvett csodálatos kis öblök sorából áll, ahol több
méterig le lehet látni a kristálytiszta tengerbe: strandok és fürdőzők csak itt
vannak. A keleti oldal viszont a káini düh, egész hosszában sziklás vidék.
Itt hat-nyolc méteres hullámok ostromolják a partot és a szétzúduló
tengervíz állandó sós párában tartja azt a néhány százméteres területet,
ahol a Melocactusok úgy élnek - egy rossz hasonlattal -, mint hal a vízben.
Ezek a növények sós lében élnek, virágokat és utódokat hoznak létre!
Ugyanezt teszi néhány Cereus és Opuntia faj is. így nem csoda, hogy amit
onnan elhoztunk, az néhány hét alatt elpusztult. Érdekes felfedezése lenne
a genetikának, ha választ találna arra, hogy a néhány kilométeres távolság
hogyan is tette őket élettanilag ennyire különbözővé, míg viszont alakjuk
alapján szinte megkülönböztethetetlenek! Valószínű, hogy egyikük sem
tudna a másik oldalon megélni! A keletiek sós tengeri párát kapnak
(bizonyára egész évben), míg a túloldaliak hónapokig esőhöz sem jutnak.
Mégis mindkettő virul, ahogy a Melocactus Magyarországon nem tud virulni.
Fölfedezéseink nem bírtak túlzott jelentőséggel, főleg azért, mert egyik
növény sem élte túl a klímaváltozást. A tapasztalat csupán annyi: ezek az
igen kényes kaktuszok élőhelyükön a szaporodás és fennmaradás minden
útját megtalálják a túlélésre, itthon viszont a leggondosabb "mesterkedések"
ellenére is nagyrészük elpusztul, és ami megmarad, azt odaadó
gondoskodással kell őrizni. Persze, akkor is sokszor hiába az igyekezet,
mert azok inkább az égi prérit választják.
Sajnos időnk (és pénzünk) miatt Venezuela más tájaira nem jutottunk el,
pedig biztos, hogy lett volna részünk jó néhány meglepetésben. Majd
legközelebb!

Sági Gábor
Szeged

Epresi László

H I B R I D , V A Q Y M^m

HATÁSÁRA*' HOZOTT TERMÉST?

Zusammenfassung: Die Pilosocaraus paimerí, so wie wir es fieute wissen, ist
l<ein Selbstbestauber. Der Autor wusste das und iiat einen Versucli mit
Hybridization gemaciit. Mit Cieistocaldus itat er die Frucitt gewonnen. Die sich
aus Samen entwicl(elten Pfíanzen waren l<eine Hybride. Der Verfasser meint,
dass es entweder um Seibstbestaubung geht oder die Enzyme des
Clelstocactus habén die Polienzeiien auf die Narbe geholfen, welches eine
belfannte bioiogische Erscheinung ist.
Abstract: The species Piiosocereus palmeri is not self-fertiie according to the
resuit ofthe scientific research. Knowing this the author tried to hybridizate it
with the species Cieistocactus. A fruit was developed but the seedlings were not
hybrids. According to the author it could happen as a resuit ofa spontaneous
self-poliination or the enzymes of Clelstocactus have encouraged the acces of
the cells of pollen into the stigma which Is a known biological phenomenon.

Elméletileg a Pilosocereus palmeri beporzásához két növény szüksé
ges, ezt én is igazolni tudom, mert saját virágporával (4 sz. kép) többszöri
próbálkozással sem tudtam magot fogatni vele.
Kísérletképen egy alkalommal próbaként Clelstocactus virágporával
poroztam be a bibéjét,* az eredmény egy szép nagy, kissé lapított göm
bölyded termés volt (5 sz. kép).
A beérés után a termés levált. A magokat kiszedtem, majd egy hetes
pihenés után próbavetést csináltam. Az eredmény 100%-os kelés. A
növények szépen, szinte veszteség nélkül felnőttek és nem mutattak
semmi hibrid jelleget.
Azóta növényem többször virágzott és termést csak ezzel a módszerrel
hozott.
Leírások szerint a Pilosocereus 1,2-2 m és példányai virágoznak. Az én
növényem az elsö virágzásánál 30 cm magas volt. Azóta minden évben
kihoz 2-3 db virágot. Jelenleg 60-65 cm magas.
Pilosocereusok,:
A „vattakaktuszok" nemzetségeinek mintegy 60 faja Dél-Amerika északi
részén és Közép-Amerikában őshonos. Oszlopos termetűek, gyakran
kékeszöld színűek. A fejlett példányok csúcson, a virágzási zónában
pseudocephalium fejlődik.

Hibrid, vagy inger hatására
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Egyetlen nyári vagy őszi éjszakában kinyíló, változatos színű, tölcséres
virágaik kellemetlen szagúak. Nagy, húsos bogyóik zöldek, majd bíborszínűek. Fény - és hőigényesek.
(1.- 2. sz. kép)

Felhasznált irodalom:
Hewitt, T. 1997.: Kaktuszok és pozsgások
Epresi

László

Komárom

A föszerk. megjegyzése : Az idegen megporzás (allogamia) kérdése
bonyolult jelenség, több kombinációja lehet. Minden esetre azt tudjuk,
hogy előfordulhat, hogy az önbeporzás (autogamia) azért nem jön létre,
mert a felismerő összetett fehérjerendszer (az ún. lektinek, amelyek
glikoproteidek) nem ismerik fel a saját bibesejtjeit, ill. nem kezd el
sejtfalbontó ún. pektinázenzim termelést indukálni a virágporban
(pollen), ill. az azt alkotó sejtekben. Ha viszont egy másik - idegen pollen kerül a bibére az egyed saját pollenjével, annál kiváltódik a
pektináztermelés vagy aktiválódás, és jó esetben ekkor nem az idegen
pollen sejtjei, hanem a saját pollen sejtjei (vegetatív és ivarsejtek) jutnak
be és termékenyítik meg a petesejtet és a központi sejtet. A Jelenséget
ne fogadjuk el az önbeporzás általános gyakorlataként az idegen
porzóknál, mert könnyen keletkezhetnek hibridek is, viszont a leírt
jelenség, mint ahogy írtam, nem lehetetlen.

Augusztinyi Béla
A nagy virágú Mammillariákról II.
Zusammenfassuna Der sehr bekannte Autor, mit vielen Kenntnissen berichtet
vom Anfang d. Kakteensammelns, von den Ursachen, Umstanden und
Erfahrungen. Dazu gehőren Sonoralarten u. Arten d. Kalifornischen Haibinsei.
Abstract: The well-known author having important experiences writes about what
kind of cactus species he has began to collect and why. He also telis us his
experienses got in breedíng Mammilíaria species and describes these plants btlelly
(species ofKalifomia Peimsiria and Sonora State).

M. standleyi Orc.
In Cactograph. 8,1926.
Neve P. C. Standleyre utal.
Teste magányos vagy sarjadó,
négyzetméternyi nagy telepeket is
képez, az egyes fejek közel göm
bölyűek, színük fényes, erős zöld.
A szemölcs kemény, kónuszos, 9
mm hosszú, alul 6-7 mm széles.
Az areola eleinte sűrűn filces. Az
axilla fehér sörtés és sűrű fifces a
virágzási zónában. A peremtövise
(16-19 db) 4-8 mm hosszú, a
felsők a legrövidebbek, finoman
tűszerűek, fehér, sötét csúccsal.
Középtövise (4 db) 6-8 mm
hosszú, a legalsó a leghosszabb,
mind egyenes, sima, piros-barnás.
A virág tölcséres, koszorúban a
csúcs körül, 1,2 cm hosszú és át
mérőjű. A külső lepellevél zöldes,
bíbor széllel, sötétebb közép
csíkkal, a széle szinte ezüstös. A
porzószál halvány bíbor, a bibe

szál sárga. A portok mélysárga, a
bibe 5 ágú, világoszöld. A termés
skarlátpiros, bunkós, 1,5 cm hoszszú. A mag barna.
Élőhely: Mexikó: Sonora Szöv.
Állam, Sierra de Alamos,
Alamos helységnél.
Száraz köves talajon nő.
L 086 Alamos, Son.
M. shurliana Gat.
In Cact. Succ. J. Gr. Brit.
4:14,1935.
Neve Mr. E. W. Shurlyra utal.
Teste gömbölyű, később oszlo
pos, 10 cm hosszúságig, 3,5 cm
átmérővel. Ritkán sarjad, olajzöld
színű. A szemölcsök hosszúká
sán hengeresek. Az axilla kissé
szürkés filces. A peremtövise (1620 db) 0,5-0,6 cm hosszú, tűszerű,
sugarasan álló, barna. Közép
tövise (3 db) a talp felé barna,
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fent feketés, a legalsó a leg
hosszabb, vastagabb, horgas.
A virág 2 cm hosszú 3 cm
átmérővel, csúcs közeli. A belső
lepellevél a világos rózsaszíntől a
fehéresig, erős kárminpiros közép
csíkkal, mely befelé szélesedik, e
miatt két színűnek tűnik. A porzó
szál bíbor, a portok narancs szí
nű. A bibeszál fehéres rózsa
színű, a bibe 6-8 ágú, sárgászöld.
A termés narancs-piros, 2 cm
hosszú. A mag fekete, 1 mm alatt,
fényes, gömbölyded, körte alakú.
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, a
Mequital ranchtól nyugatra.
Gránittőrmelékes talajon él.

peremtöviséhez, valamivel hoszszabb és erösebb.
A virág kb. 2 cm-es átmérőjű és
hosszú. A külső lepellevél rózsa
színes, erősebb középcsíkkal. A
belső lepellevél fehér. A porzó
szál fehér, a portok fehéres sár
ga. A bibeszál rózsaszínes, a
bibe fehéres. A termés piros, 1
cm hosszú. A mag fekete, majd
nem gömbölyű.
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifomia,
San Jósé és San Francisco
szigetek.
Köves domboldalakon nő. Hasonlít
az M. albicansra, de zömökebb
termetű és sötétebb tövisű.

Egyike a legszebb virágú Mammillariáknak. Ma is vitatott, hogy egy
jó faj, vagy csak egy változata a
M. blossfeldiananak.

LH 191 La Paz
SB 1251 San Jüan del Costa, BCS

(7. sz. kép)

M. sonorensis Craig

(6. sz. kép)

M. slevinii Bőd.
In Mam. Vergschl., 44, 1933.
Neve J. R. Slevinre utal.
Teste magányos, hengeres alakú,
10 cm magas, 5-6 cm átmérővel.
A test színe a sűrű tövisek alatt
szinte eltűnik. Az axilla kevés
filces. A peremtövise számos, tű
szerű, szétálló, alul rózsaszínes, a
csúcsnál barnásfekete. Közép
tövise (kb. 6 db) színe hasonló a

In Cact. Succ. J. Amer. 12: 155,
1940.
Neve lelőhelyére utal.
Teste magányos, de idős korban
sarjad is, gömbölyded alakú,
csúccsal bemélyült. A szemölcs
sötétzöld, 8-15 mm hosszú, alul 68 mm széles. Az areola ovális,
kezdetben fehér filces. Az axilla
fehér filccsomóval, néhány sörté
vel fedett. A peremtövise (8-15
db) 20 mm hosszú, a felső a
legrövidebb,

A nagy virágú Mammillariákról

66 DEBRECENI POZSGÁS-TÁR

vékony tűszerű, fehértől a krém
színig, pirosasbarna csúccsal.
Középtövise (1-4 db) hosszúk
változatos 0,5- 4,5 cm-ig, egyenes
merev, alul vastagabb, vöröses
barna színű.
A virág harang alakú, 2 cm hoszszú és széles. A külső lepellevél
barnás olajzöld középcsíkkal, szé
les mély rózsaszínű. A belső
lepellevél mély rózsaszín, fino
mabb középvonallal. A porzószál
pirosasbíbor, a bibeszál olajzöld.
A portok sárga, a bibe 7 ágú,
olajzöld. A termés skarlátpiros,
bunkós, 1,5 cm hosszú. A mag
barna, körte alakú, kicsi, 1 mm
alatti átmérővel.
Élőhely: Mexikó: Sonora Szöv.
Állam délkeleti része, Guirocoba,
Alamos.
Nagyon változatos faj.
SB 706 Tesopaco, Son.
(8. sz, kép)

M. swinglei Bőd.
In Mam. Vergl. 33, 1933.
Neve Mr. Swingle-re utal.
Teste magányos vagy alulról
sarjadó, 10-20 cm magas, 3-5 cm
átmérővel, sötétzöld színű. A
szemölcs kemény, 8-10 mm
hosszú. Az areola ovális, kezdet
ben kevés filccel. Az axillán néha
kevés sörte van. A peremtövise

(11-18 db) 7-14 mm hosszú, elég
erősen tűszerű, egyenes, matt
fehér,
sötétebb
csúccsal.
Középtövise (1-4 db) 8-15 mm
hosszú, az alsó a leghosszabb, ez
horgas, de lehet egyenes is, sötét
barnától a feketéig.
A virágai harangszerűek, 3 cm
átmérőig, a csúcs közelében jelen
nek meg. A külső lepellevél zöl
des rózsaszínű, bíborbarna közép
csíkkal. A belső lepellevél fehé
res vagy krém-rózsaszínű közép
csíkkal. A portok narancssárga. A
bibe 7-9 ágú, sárgászöld.
Élőhely: Mexikó: Sonora Szöv.
Állam, Guayamas és végig a
sivatagon.
Lávatörmeléken él elsősorban.
HK 277 Bacum, Son.
(9. sz. kép)

M. yaquensis Craíg
In M. Handb. 320-321,1945.
Neve lelőhelyére utal.
Erősen sarjadó, az egyes szárta
gok kicsik, legfeljebb 7 cm hoszszúak, 1,5 cm átmérővel. Az
egyes sarjak könnyen leválnak. A
szemölcsök rövid kónuszosak, 3
mm hosszúak. Az areola kerek,
csupasz. Az axilla csak filc nyo
mokkal. A peremtövise (18 db) 56 mm hosszú, finoman tűszerű,
egyenes, merev, sima, krémszínű
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barna csúccsal. A középtövise (1
db) 7 mm hosszú, erősen horgas,
pirosasbama.
A virág harang alakú, 2 cm hoszszú és széles. A külső lepellevél
rózsaszínes zöld, bamás közép
csíkkal. A belső lepellevél enyhe
rózsaszínij, nagyon finoman ár
nyalt. Egyike a legszebb Mammil
laria virágoknak. A porzószál és a
bibeszál világos bíbor. A portok
sárga, a bibe világos bíborpiros. A
termés rövid bunkós, 9 mm
hosszú, 5 mm átmérőjű. A mag
gömbölyded körte alakú, fekete,
kicsi.
Élőhely: Mexikó: Sonora Szöv.
Államban a Yaqui folyó völgyében,
lapos
mélyföldön, bokrok alatt.
Nyáron a legnaposabb helyen legyen,
csak így virít, s a teste is annál
pirosabb.
Hunt szerint szorosan rokon M.
thomberivel.

Teste magányos, de később oldal
ról sarjad, 30 cm magasságig, 4
cm átmérővel, csúcsa kerek, a
tövisek sűrűn takarják. A sze
mölcs hengeres-bunkós, 7 mm
hosszú. Az areola kerek, eleinte
fehér filccel, később csupasz. Az
axilla filces, fehér sörtével. A pe
remtövise (20 db) vékony, sárgás
fehér, a leghosszabb felső 8 mmes. Középtövise (4-6 db) egye
nes, 1,2 cm hosszú, vastagabb,
sárgásfehér, csúcsa sárgásbarna, a
legalsó horgas.
A virág tölcsér alakú, 2 cm hosszú
és széles. A külső lepellevél
halvány olajzöld, piros közép
csíkkal. A belső lepellevél fehér.
A porzószál és a bibeszál rózsa
színű. A portok aranysárga, a
bibe 8-9 ágú, rózsaszín. A termés
bunkós, narancssárga. A mag
fekete, pontozott.
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifomia,
Los Angeles Bay.

M. verhaertiana Bőd.

Lehetséges, hogy csak a M.
phitauiana szinonimája, de van
olyan vélemény Is, hogy az M.
angelensissel azonos.

In Monatschr. Kakteenk. 22:152,1912.
Neve begyűjtőjére utal.

Felhasznált

irodalom:

Backeberg, C. 1 9 6 1 . : Die Cactaceae V. Jena. 3091-3485.1.
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Augusztinyi Béla
Edelény

GONDA ISTVAM
Külföldi

g y ű j t e m é n y e k

Zusammenfassuna: Der Verfasser berichtet von den 3 bedeutendsten Garten
im Katalanland. Der Sukkulentensammler erwáhnt auch die weiteren Werte der
Garten.
Abstract: The author has visited two famous Siovaklan collectors of cactus
and has seen plenty ofnice and valuable plants breeded in right conditions.

Az utóbbi évektjen igyekeztem pár napomat szabaddá tenni, hogy meglátogathassak
néhány, gyűjteményt külföldön. Általában Szlovákia volt a cél. Komáromban élő bará
tommal, Epresi Lászlóval összefogva, először Érsekújváron (Nővé Zámky) élő barátun
kat, Fábián Lászlót kerestük fel, aki megszervezte számunkra a többi gyűjtemény
megtekintését. Az egyik figyelemre méltó kollekció Július Matisé, aki Sereden él.
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Ő kaktuszos körökben nagy népszerűségnek ön/endő szakíró, több könyvnek
társszerzője. Rendszeresen jelennek meg írásai a Cactaceae etc. című szlovák
kaktuszos újságban. Fő érdeklődési területe az egyéb pozsgások, bár sok szép kak
tusza is van. Gyűjteményének zömét olyan szukkulens növények alkotják, amelye
ket nagyon kevés gyűjteményben letiet látni nálunk. Néhány név ízelítőül: Ipomoea
holubii, Ibervillea sonorae, Testudinaria elephantipes, Pelargonium* klinghardtense,
Pyrenacantha malvifolia, Welwitschia mirabilis, de lehetne folytatni a sort az
Euphorbia, Pachypodium, Haworthia, stb. nemzetségek ritka fajainak felsorolásával.
Egyes fajokat a könnyebb nevelhetőség kedvéért oltva tart, pl. Pachypodium
lamerei f eristata alanyául a nonnál P. lamerei-t használja: Sajnos nem mindegyik
ritkaságból rendelkezik fiatal, eladó növénnyel, de így is bőséges választék volt
nála. A növények alatt (mint mindenütt, ahol jártam) rozsdamentes lemezből készült
tálcák voltak. Az öntözés ezek segítségével történik alulról.
Több gyűjteményben (a tulajdonos elmondása szerint) tenyészidöszakban ki sem
fogy belőlük a víz. Körülbelül 2-3 cm mély vízben állnak a cserepek. Ennek ellenére
semmi jelét nem mutatták annak, hogy ez ártalmukra volna. A talajuk erősen kavi
csos, téglatönneléket is kevernek hozzá, még kókuszrostot is felhasználnak, vagy a
talajba keverve vagy a cserép, más esetben a láda aljára vékony rétegben terítve.
A másik gyűjtemény, amelyről szeretnék néhány sorban beszámolni, Fábián
Lászlóé. Ö Érsekújváron lakik panelházban, de vásárolt az egyik szomszédos
faluban egy kertes házat és a gyűjteménye itt van elhelyezve. Nyáron többségük
fóliasátorban, télen pedig mind a házban van.
Ebben a gyűjteményben már túlsúlyban vannak a kaktuszok. A nagyobb tennetű és
a tűző napot jól elviselő növényeket a ház déli oldala mellé állított polcokon tartja.
Kora tavasztól késő őszig védelem nélkül. A kényesebb növények a fóliasátorban
kaptak helyet minimális árnyékolással. Nehéz lenne felsorolni a nemzetségeket,
mert ez egy igazán vegyes gyűjtemény. A növények jeltábláin feltünteti azt is, hogy
mikor és kitől szerezte be őket.
A magvetést és a magoncokat legutóbbi évekig a lakásában, mesterséges fény alatt
nevelte, csak egy év után, a tűzdelést követően lettek természetes fényhez szok
tatva.
Ott jártunkkor sok szép, fiatal magonc volt, főleg Notocactus, Mammillaria, Echino
cereus.
Az a néhány nap, amit itt eltölthettünk, sajnos nagyon gyorsan eltelt. Nem jutottunk
el minden helyre, amit terveztem, de remélem, hogy ebben az évben az elmaradt
látogatásokat pótolni tudom.
(10-14. sz. képek)

Gonda István
Mezőtúr

Papp

László
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British Cactus & Succulent Journal 2000/1
„Nemzetközi Pozsgás ajánló kettőezerre" címmel jelent meg az első cikke az
angol folyóiratnak ebben az évben H. Mays-től, aki válogatást ad az ISI által
termesztésre ajánlott legutolsó növénylistából. [74 új fajt és fajtát mutat be a
Nemzetközi Pozsgás Ajánló (ISI), amelyből 44 kaktuszfaj.].
Henk Verkouw
számol be eseménydús kirándulásáról a Havasupai Indián Rezervátumban, a
Scierocactus havasupaiensis kutatásakor, és e növények érdekes kiválogatódásáról, növekedésük színtielyén (A S.havasupaiensis-t Belknap 1941-ben
találta meg, 1942-ben CIover írta le, de az intenzív kutatás ellenére sotia sem
találták meg újra, a szerző kirándulása előtt. Valószínűen S. parviflorus egy,
tielyi kis egyedszámú változata.) -f A spanyol nevén „cardocillo"-ként ismert
Ceropegia (dictiotoma subsp.) fusca „vadászatáról" Gran Canarian mutatja be
C. Howard e szárpozsgás faj élőhelyét, -f Üvegházukban érzett saját
boldogságaikról olvashatunk Tiny és Suzanna Mace-tól, Nyugat Sussexből, akik
gyűjteményük növényeinek (főleg Opuntia-k) virágzásáról lelkendeznek. •¥ „A
kaktuszok télállóságának (tűrőképességének) mértéke" címmel született meg
Milán Kurka cseh szerző cikke, amelyben a saját megfigyeléseit ajánlja
figyelmünkbe, a tűrőképesség változatos formáit a kaktuszoknál, amelyek a
fűtetlen
üvegházakban történt „megpróbáltatásokon" alapulnak
KeletEurópában. (Megemlékezik az egyedek közötti tűrőképesség-különbségekről,
nemcsak a hideg, de a hőtűrési különbségekről, az egyedfejlődési és fiziológiai
állapot által meghatározott hőtűrésekről, felsorolja az ő tapasztalatában - 20°C
alatti hőmérsékletet is elviselő fajokat.) Megegyeznek a mi tapasztalatainkkal !
(A szerk.) -¥ E. Pendleton állandó rovatában, az angol egyesület (BCSS)
csoport mozgalmának (specializációs csoportok) helyzetéről, egy-egy területtel
foglalkozó tagszervezetek létszámáról olvashatunk, stb. • A továbbiakban a
„Bánninemű kérdések" szintén állandó rovatban a gyűjtőknek válaszolnak. •••
Az. angol egyesület (BCSS) csoportjainak hírei után a „könyvespolc" című
könyvajánló oldalain például az „ Új kaktusz-kultivarietas-ok", „Az új Királyi
kertészeti Társaság kertészeti szótárából", a „Pachypodium (Apocynaceae)
rendszerezése, élőhelyei és gondozása" című művekből olvashatunk G. D.
Rowley, C.C. Walker, K.V. Mortimer tollából. •¥ Az „Összefoglalók", folyóiratismertető oldalon az amerikai (C.S.J.US.), valamint a Mammillaria Társaság
lapját (Journal of the Mammillaria Society) mutatják be. 4 S. Collenette, a
szaúd-arábiai Dracaena serrulata populációnak jellegét és területi megoszlását
fejtegeti írásában, nagyszerű fotókkal illusztrálva. •••

Folyóiratszemle
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Brownigia candelaris (MEYEN) BR. et R.-ról ír G. Ctiarles, felelevenítve útját a
különös és ritkásan növő dél-amerikai faj élőhelyéről, valamint ismertet néhány
érdekes és korábbi, leíratlan megfigyelését. ••• R. Mackie új ismereteket nyújt a
saját Opuntia pachypus növényéről, amelyről a folyóirat korábban már írt.
(Feloltott fejlődéséről, virágzásáró,! ami sokkal hamarabb érhető el, mint ahogy
azt a korábbi írás vázolta.) • Végezetül „Másként látni a Sulcorebutia-kat"
címmel ad egy közelebbi áttekintést e taxonról*, leszámítva a Sulkorebutia
canigueralli alatti szinonimákat, a Cites Cactaceae listájának második
kiadásának alapján J. Pilbeam. Az írást jó pár kiváló fotó színesíti.

Papp László
Debrecen

EGYESÜLETÜNK 2000. II. FÉLÉVI PROGRAMJA
Augusztus 18-19-20.: Kiállítás és vásár a Nagyerdei Kultúrparkban.
Szeptember 30.: Az egyesületi feladatok megbeszélése.
Termésgyűjtés, magtisztítás mint a sikeres szaporítás egyik
alapja.
(Beszélgetés az egyesület tagjai körében.)
Október 25.:

Nagy Imre; Még egyszer az Euphorbiákról (Diaképes előadás).

November 25.: Agócs György: Dél-amerikai törpekaktusz-nemzetségekről.
Az elkészült falinaptárunk bemutatása.
December 16.: Közgyűlés. Az év eredményeinek értékelése.
(Gonda István: Szlovákiai pozsgásgyűjtemények.)
Összejövetelek helye: Nagyerdei Kultúrpark.
A kezdések időpontja: 15,00 óra.

Kácz

LászCó

A

Notocactus

nemzetségről

5.

(A természetes taxonok és cultivarok részletes leírása 4.)
Zusammenfassuna: Der Autor setz seine Artikelserie ohne nach Vollstandigkeit strebend
mit der detailiierten Darlegung der Notocactus-Arten, der darunter stehenden
taxonomischen Einheiten und Cultivaren fort.
Abstract: The author continues his series giving exact description of Notocactus species,
the ciassificational units under species and cultivars avoiding to mention ali the "taxons".
He aiso criticizes whether they are real ornot.

"Scopanae" faj csoport
Idősebb korban, rövid oszloppá fejlődő, sokbordás fajok. Az egyenes lefutású
bordákat sűrű, serteszerű tövisek borítják. Színük fetiértől a sötétbarnáig
terjedtiet. Virágaik szélesre nyílók, tölcsér alakúak. Sziromlevelek sárgák, bibe
vörös. Az előzőekhez képest keveset sarjadnak (két faj kivételével). A nagyon
öreg példányok, melyek elérték a teljes méretüket, rendszerint nem bírják el a
saját súlyukat, ezért lefekszenek a talajra. A szépségüket teljes napsütésben
tartják meg, erős árnyékolás mellett a tövisezetük sokat veszít a színéből, ezzel
a szépségéből.
N. s c o p a (Sprengel

1825) Berg. 1959

Teste magányos, csak idős korban és ritkán sarjad. Fiatalon gömb
alakú, később 35-50 cm hosszú oszloppá is megnő. Átmérője 8-12 cm,
színe levélzöld, csúcsa kissé besüllyed, fehér, könnyen lehulló gyapjú
filccel borított. A 25-35 egyenes lefutású bordája alacsony, 1-2 mm
magas és széles, az areolák között enyhén púpozott. Az areolák
kerekek, kicsik és fehér filcesek. A (30-40) peremtövisek 5-7 mm hoszszúak, üvegesen fehérek, teljesen beborítják a testet. A 4 középtövis
keresztben álló, felmeredő, színe a világos barnáspirostól a feketés
barnáig változhat.
Virágai a csúcson koszorúban állnak, 4 cm magasak és szélesek, töl
csér alakúak. Színük fémesen csillogó, kén-vagy kanárisárga. A szirom
levelek lándzsa alakúak, hegyben végződnek. A porzószál halvány
sárga, a portok sötétebb sárga, bibeszál bíborpiros, bibe sötétbíbor szí-

12. kép Euphorbia balsamifera Július Matis
gyűjteményéből
Fotó: Gonda István

13. kép Pachypodium namaquanum Július Matis
gyűjteményéből
Fotó; Gonda István
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nű. Termés gömb alakú, barna gyapjúfilccel és merev, szúrós sörtével
tDorított. Magvak sisak alakúak, mattfeketék, 1 mm nagyok.
Élötiely: Uruguay és Brazília tiatárvidéke a tengerparton,
Punta Ballene, Pan de Azucar, Siera de Minas.
Uruguay más vidékein is: Piriapolis, Marmaraja.
(15 sz. kép)

f. albispjnus n. n.
Csak a tövisek színében, számában van eltérés az alapfajhoz képest.
Peremtövisei hófehérek, puhábbak, mint a típusnál, középtövisei (4 db)
közül általában csak egy sárgás, vöröses vagy barnás, a többi fehér. Az
areolakon fejlődő fehér filc csak idős korban hullik le, a fiatal areolákat
mindig sűrűn fedi.
Élőhely: ismeretlen.
Előfordulhat, hogy egy a tömeges szaporítás során létrejött alak.
f. candidus (Pfeiffer)

Krainz1961

Perem - és középtövisei hófehérek. A középtövisei (1-2 db) hosszabbak
és puhábbak, mint az alapfajnál, hegyük néha rózsaszín árnyalatú. A
termés fehér gyapjúval és világosbarna sertékkel fedett.
Élőhely: Uruguay, közelebbi meghatározás nélkül.
f. cobrensís Gerloff 1990
Nagyon sok hófehér, rövid, puha peremtövis borítja, szinte teljesen
eltakarja a testet. A 4 db rövid, keresztben álló vörösesbarna közép
tövise nem nagyon szúrós. A fiatal areolái sűrű fehér filcesek, később
ezek lehullanak. Már fiatal korban is szívesen hoz sarjakat. így idősebb
korban nagy csoportot képez. Ritkábban és kevesebbet virágzik, mint
az alapfaj.
Élőhely: Minas do Camagua.
f. daenikerianus Krainz 1961
Tőben sarjadó, fiatalon gömb alakú, csak idős korban lesz 15-20 cm
magas 6 cm átmérővel. A 25 db, 4 mm magas és széles, háromszög
alakú bordája enyhén csavarodott lefutású. A 35-40 peremtövise
sárgás, később szürkéssárga. A 3-4 középtövise sötétebb, általában
mézsárga színű, 6-8 mm hosszú, merev, idős korban törékennyé válik.
Virága 3 cm magas és széles. Sziromlevelek fémesen csillognak, vilá-
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gossárgák. Termés sárgásbarna gyapjúval fedett, néhány világosbarna
sörtével védve. Porzószál sárga, porzó tojássárga, bibeszál világos
vörös, bibe halovány kármin színű. Magvak
nagyobbak, mint a
típusnál, 1,2-1,3 mm nagyok, mattfeketék.
Élőhely: Uruguay és Brazília határának mindkét oldalán.
(16 sz. kép)

f. erythrjnus n.n.
Érvényes leírása nincs. Peremtövise több, mint a típusnál, általában 45-50
db., hosszuk mintegy 6 mm, színük üvegesen fehér. A 3 középtöviséből
egy felfelé, egy lefelé mutat, a hannadik mindig az areola közepéb»ől
fejlődik, színük vörösesbarna. A fejlődő bimbó világosszürke gyapjúval
fedett, melyet bamásszürke szúrós serték védenek. Virága csak 2 cm
magas és átmérőjű, erős kénsárga színű, a nektártartó vöröses. Porzószál
tövénél pirosas, feljebb sárga, portok tojássárga. Bibe bíborvörös.
Élőhely: Ismeretlen.
A virág mérete érdemel figyelmet, amely ezen a kisebb virágú fajon
belül is szokatlanul kicsi. A pirosas nektártartó erre a fajsorra egyálta
lán nem jellemző.
f. glauserianus Krainz 1961
Idősebb korban is rövid oszloposra fejlődik 6-7 cm átmérővel. A 40 db
peremtövise halványsárga. A 2-3 középtövise 10 mm hosszú, kétszínű.
Tövénél középtájig narancsszínű, vagy barnásvörös, csúcsa mindig
sárga. Virágok csak 2 cm magasak és 3 cm szélesek, fémesen csillogó
halványsárgák. Porzószál sárga, porzó aranysárga. Bibeszál és a bibe
sötét kárminvörös.
Élőhely: Uruguay déli területén.
f. rubrispinus n. n.
A típustól csak a vérvörös középtöviseivel tér el, melyek elérhetik a 2-2,5
cm hosszúságot is, egyes példányokon a 3 cm is. Számuk 4-6 db, egy az
areola közepéből fejlődik, ez a legerősebb, a többi sugarasan szétálló.
Élőhely: Ismeretlen.
V . elachísanthus n. n.
12-14 cm magas és 5-7 cm átmérőjű. 17-18 db egyenes lefutású
bordáján sűrűn állnak a kicsi kerek areolák, melyek fehér filcesek.
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A sok (35-40 db), 1 cm-nél hosszabb peremtövise hajlékony, fehér
színű, részben testre simuló, részben felálló. A felmeredő tövisek
csúcsa sárgás, vagy világosbarnás. A 3-5 db középtövise 1,5-2 cm
hosszú, vékony, a peremtövisektől nehezen megkülönböztethető, sárga
vagy világosbarna, esetleg barna színű. Virága kisebb, mint az
alapfajnál, 2 cm széles és magas, halovány citromsárga színű. Bibeszál
és bibe világosvörös. A termés világosbarna gyapjúval és egy kevés
apró, de szúrós, a gyapjú színével megegyező sertével fedett. Magja
apró (0,6 mm), hosszúkás, fekete.
Élőhelye: Ismeretlen.
Talán újra megtalálták Brazília és Uruguay határán, a tengerparttól
néhány kilométerre, egy sziklás területen. Sajnos pontos helymeg
határozás ismét nem került közlésre.
Leírásra került Echinocactus elachísanthus (Weber 1904. ) néven egy
új faj. Ezt Backeberg átsorolta a Brasilicactus nemzetségbe Brasilicactus elachísanthus néven (Cactaceae Jena 1959.). A névazonos
ságból adódó problémák akkor kezdődtek, amikor a Brasilicactusokat,
Eriocactusokat és a Wigginsiakat alnemzetség szinten besorolták a
Notocactus nemzetségbe. Több alkalommal előfordult, hogy N.
elachísanthus „faj" magját próbáltam beszerezni, de rendre N. scopa
kelt a magvakból és nem Brasilicactus típus. Ráadásul ennek a N.
scopa alaknak kicsi a virága és a színe is halovány, a magja meg
alakra hasonlít a Brasilicactus-magokhoz. így utólag már nem is
csodálkozom a „faj"-illetve a magvak összecserélésén. (Magának A.
Basilicactus elachísanthus „fajnév" sorsáról az említett alnemzetség
ismertetésénél teszek említést.)
V . machadoensis Ábrahám

1988

Apró, üvegesen fehér peremtövisei 4 mm hosszúak,
középtövise 6-7 mm hosszú, rózsaszínű, a csúcsa barna.

a 4-6

db

V . marchesii Ábrahám 1989
Kistermetű, 5-6 cm magas és átmérőjű, tőben gazdagon sarjad. Perem
es középtövisei fehérek, a középtövisek néha halványsárgák, 2 cm
hosszúak és puhák. Az areolák erősen fehér filcesek. Virága 5 cm
széles és magas, citromsárga színű, bíbor bibével. A porzószál és
porzók világos citromsárgák.
Élőhely: Észak-Uruguay: Treinta y Tres.
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V . muriellii n. n.
A típustól csak a világosvörös középtöviseivel tér el. Saját virágporával
is jól termékenyül, ami erre a fajra nem jellemző.
Az utódok a tövisek színében semmilyen szórást nem mutatnak,
teljesen egyformák.
Élőhelye: ismeretlen.
Csak azért említem, mert az egyik leglátványosabb scopa, igazán nem
is tudom, hogy „var.", „form." vagy csak egy „cv." besorolást érdemel.
Napsütésben a fehér peremtövisek fölött szinte izzanak a vörös
középtövisek. Még az idős areolakon lévők is megtartják a színüket,
nem szürkülnek el.
v. ramosus Backbg.

1959

Bőségesen sarjad, nagy csoportokat alkot, de termesztésben nem éri el
az élőhelyi, illetve a típus faj nagyságát.
Élőhely: Uruguay, Aguira.
V . xicoi Ábrahám

1988

Teste kifejlett korban 40 cm magas és 10 cm széles lehet. 4-6 db lila
vagy lilásbarna középtövise 15-18 mm hossztj. Magvak nagyobbak,
mint az alapfajnál, 1,2-1,3 mm lehet, színük fekete.
Élőhely: Pedras Altas, Hevral.
V . xiphacanthus Ábrahám

1987

Teste szürkészöld, átmérője 10-12 cm, magassága 40 cm lehet. Perem
tövisei száma 20-25 db (a szokásosnál kevesebb), szürkésfehér színű.
Középtövisei (4 db, esetleg 5) lilásbarnák. Virága 4 cm széles és
magas. Bibeszál fehéressárga, bibe sárga, bibeágak végei vörösek.
Élőhely: Uruguay: Lavalleja tartomány.
Az egyik legrégebben felfedezett faj, amely a Notocactusokhoz tartozik.
Ez alatt a hosszú idő alatt sokan, sokszor járták be az egyébként is
nagy élőhelyét. Szinte átláthatatlan, nyilvántarthatatlan mennyiségű
változatot, formát próbáltak szabályos vagy szabálytalan leírással
ellátni, de legnagyobb részt csak névadás történt a leírások teljes
hiányával. Jobb esetben az egyes élöhelyi formákat gyűjtőszámmal
látták el, és így hozták forgalomba, az élőhely megjelölésével.
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N. glomeratus Gerloff 1991
Teste rövid henger alakú, magassága 6-8 cm, 4 cm átmérővel. Csúcsa
sűrű fehér tövisekkel fedett. Az egyenes lefutású bordák szinte eltűnnek
a sűrű perem- és középtövisek alatt. Peremtövisei merevek, testre
simulok, fehér színűek. Középtövisei (általában 3 db) világosbarnák
vagy vörösesbarnák, 1 cm hosszúak. Az areolák közepéből fejlődő
előre meredő és erősebb, mint a többi.
Virága 2 cm magas és 3 cm széles. Szirmai keskenyek, végük
lekerekített, színe világos citromsárga. Porzószál és porzó citromsárga.
Bibeszál fehéressárga, bibe színe megegyezik a szál színével, de lehet
halvány citromsárga is. Termés gömbölyű, világos gyapjúval sűrűn
beborított. Mag mattfekete.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Santana de Boa Vista.
N. neobuenekerí Ritter 1979
Teste henger alakú, 3-3,5 cm átmérővel. Magassága elérheti a 20-22
cm-t is. Erősen sarjadó, először csak a test alsó részén, később a
hosszúra nyúlt test felső részén is. Soha sem a gyökérzónából, mindig a
föld feletti areolákból fejlödnek a sarjai. így egy központi „ág" köré
fejlődik a kisebb vagy akár egészen nagy telep. 20-22 alacsony bordája
egyenes lefutású, melybe besüllyednek az 1 mm ármérőjű, enyhén
sárgás filces areolák. 15-18 halványsárga peremtövise 6-9 mm hosszú.
6-9 középtövise sárga felmeredő, általában 2 (esetleg 3) db sokkal
erősebb, sötétebb sárga, kellemetlenül szúrós.
Virága 35-40 mm magas és széles kénsárga színű. Porzószál sárga,
portok aranysárga. Bibeszál világosbíbor, bibe bíbor színű. Termése
golyó alakú, barna gyapjúval és sötétebb tövisekkel fedett. Magja sisak
alakú, 1 mm nagy, mattfekete.
Élőhely: Minas do Camaqua.
(17 sz. kép)
Egy nyolcéves példányom 11 cm magas. Az alsó idős areolákból
négy sarjat hozott néhány éve. Ezek már 6-7 cm magasak, tehát
gyorsan nőnek. Az egyik sarjon a közepe táján megjelent egy újabb
kis sarj. Valóban sarjad, de nem mértéktelenül. Az első virágaikat
csak a sarjadást követő évben hozták. Nálam keveset virágoznak,
egyedenként kettőt-hármat. Magot is keveset teremnek, termé
senként úgy 20-25 szemet. Még sohasem termett 30 szemnél több.
A virágoknak csak mint egy fele termékenyül, a többi nem terem
magot.
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N. rudibuenekeri Ábrahám

1988

Teste tienger alakti, 20 cm magas, 6 cm széles, bőrszíne szürkészöld.
25-30 egyenes lefutású bordája alacsony. Csúcsa sűrű fetiér filccel és
tövissel fedett. A 25-40 db peremtövise 15 mm tiosszú, a 3-7 db
középtövise 25-30 mm lehet, minden tövise üvegesen fehér. A 2,5 cm
széles és magas virágait csúcsán a sűrű gyapjúból, koszorúban hozza.
Szirmok halovány zöldessárgák, mindig hegyben végződnek. A
porzószál vílágossárga, a portok kanárisárga. A bibeszál és a bibe
zöldes citromsárga.
Termés golyó alakú, piszkosfehér gyapjúval fedett. Magvak feketés
szürkék.
Élőhely: Brazília: Pedra do Segredo
N. soidtianus van Vliet 1975
Teste henger alakú, 6 cm átmérőjű, 30-35 cm magasságú, fűzöld színű.
A csúcsa enyhén besüllyed, sűrű fehér filccel borított. A 20 egyenes
lefutású borda háromszög alakú, melynek az élébe bemélyednek az
areolák. így az areolák között a borda élén kiemelkedések képződnek.
Az areolák kerekek, fehér gyapjúfilccel fedettek, amelyek később
megkopaszodnak. A 30-35 db 8 -12 mm hosszú peremtövis egy része
fehér színű, tűszerű, a testről kissé felemelkedik. A legalsók sugarasan
szétállnak, bamák, ezek színe megegyezik a középtövisek színével. Az 5-6
db 14-18 mm hosszú középtövisek két színösszetételűek lehetnek: alul
világosbamák, csúcsuk pirosas, vagy tövüknél barnák, a csúcsuk narancs
vörös.
A virágok tölcsér alakúak, 45 m m magasak és ugyanilyen
átmérőjűek. A lándzsa alakú, enyhén fogazott, citromsárga szirom
levelek külső oldala halványrózsaszín, zöldes középsávval a he
gyükön. A porzószál világossárga, a portok sárga, a bibeszál vilá
gospiros, a bibe piros. A termés golyó alakú, apró pikkelyleveles,
barna gyapjúval és szúrós sötétebb sörtével fedett. A magok sisak
alakúak, 1 m m nagyok, feketék.
Élőhely: Uruguay: Cero Largo tartomány Brazíliával határos területe,
ahova át is nyúlik a termőhelye.
Tartásánál figyelembe kell venni, hogy több humuszt és egy kevés
homokot is igényel a talajába. Gyökér elvesztése után csak nehezen
hoz újakat. Átültetésnél is csak mérsékelten vágjuk vissza a
gyökereit.
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N. sucíneus Ritter 1970
Teste 35-50 mm átmérőjű, fiatalkorban gömb alakú, később rövid
oszloppá fejlődik. Színe fűzöld, csúcsa enyhén besüllyedt, mindig
tövises. A 20-24 egyenes lefutású bordája a fiatal areolák dudoraiból áll
össze. Az areolák kerekek, fehér vagy sárga filccel fedettek, ami
később lekopik. A 20-30 db borostyánsárga peremtövise 5-6 mm
hosszú, merev, törékeny, a testtől kissé elálló. A 10-12 db középtövise
12-20 mm hosszú, aranysárga, az areolákból előre meredő.
A tölcsér alakú, 35 mm magasságú és átmérőjű kénsárga virág a
csúcson, fiatal areolából fejlődik. Porzószál citromsárga, portok
halványsárga, a bibeszál bíbor, a bibe feketésbíbor színű. A termés
világosbarna gyapjúval fedett, melyet kellemetlenül szúrós, barna
sörték is védnek. Termés fehéressárga gyapjúval és hajszerű,
csavarodó világossárga sertékkel fedett. Megszáradásig a húsa pirosas,
a magvak 0,75 mm nagyok, feketék, hosszúkásak.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Sao Gábriel.
Az első leírásban szereplő „feketésbíbor bibeágak" nem minden
példányra jellemzőek. Élőhelyen gyűjtött magvakból keltetett és
felnevelt példányok kb. 40-50 %-a bíbor bibeágakat produkált feketés
színezet nélkül.
(18sz. kép)
f. albíspinus n. n. Hu26a
A perem- és középtövise fehér, esetleg a középtövis fehéressárga.
Minden tövise puhább, mint az alapfajnál. Virága kisebb (30 mm),
fénylő citromsárga, magja apróbb (0,5 mm), mint a típusnál.
f. sulphureus n. n.
A tövisei - a nevének megfelelően - kénsárgák. Minden egyéb jellem
zője megegyezik az alapfajjal.
Nagyobb magvetésekben (sok száz mag) sárgától a fehér színűig talá
lunk utódokat, ha csak néhány darabot is. Ez jellemző a sárga tövisű
szülőktől, de a fehér tövisű szülőktől származó utódokra is. A tövisek
hajlékonysága is egyedenként a tövis színével együtt változik. Ezért
még a forma rendszertani kategória is kétségbe vonható. Ráadásul
szabályos leírásuk sincs, élőhely megadásáról már nem is beszélve.
Termesztésben a test mérete lényegesen megnövekszik, nálam 75 mm
átmérőjű példány is található, kora még csak nyolc év, így a teljes
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magasságát nem ismerem. A szakirodalom szerint ez is lényegesen
megtialadhatja az élöhelyi méretet.
Érdekes, hogy a fentiek csak az élőhelyről származó magvakból kelt
növények utódaira igaz, mert a kultúrákból, főleg az európai kultúrákból
származó növények, ha külalakra egyformák, az utódaik is a szülőkhöz
hasonlóak és teljesen egyformák lesznek (sárgáknak sárga tövisű
utóda, fehérnek fehér tövisű utóda).

„Herterianae" faj csoport
Széles, lapított gömb alakúak, a csúcsuk mindig tövismentes, sűrű vagy ritkás
gyapjúval borított. Bordáik állszerű csúcsokból alakulnak ki. Az areolák a
bordák éleibe mélyen besüllyednek. Általában egy középtövis és 10-12
peremtövisük fejlődik, melyeknek színe a szaru színűtől a barnáig terjedhet.
Virágaik fajonként halovány sárgától a sötétliláig változhat.
N. arachnitis Ritter 1970
Növénytest magányosan fejlődő, széles, lapított félgömb alakú,
átmérője 5-10 cm. 12-14 bordája egyenes lefutású, lapos, az
areolák között enyhén dudoros. Az areoláik 4-5 mm átmérőjűek,
fehér filccel sűrűn borítottak. Színe a napsütés mennyiségétől
függően fűzöldtől szürkészöldig változhat. A csúcsa csak az intenzív
fejlődés idején tövismentes, ekkor egy kevés fehér filc is képződik,
egyébként a testre teljesen rásimuló
szürkéssárga tövisekkel
borított. Perem- és középtöviseit szinte lehetetlen megkülön
böztetni, a kettő együtt 10-15 db körüli, hosszuk 8-12 m m . Sok
egyeden, a nevéhez méltóan, a tövisek póklábaknak megfelelően,
két oldalra simulnak a bordák közé, a többi egyeden kuszáitan
összefonódnak.
Virága 4 cm magas, 5 cm széles, világos citromsárga. Szirmok
keskeny lándzsa alakúak, hegyben végződnek. A porzószál és porzó
citromsárga, bibeszál sárga, bibe világos liláspiros. Termése golyó
alakú, zöld, fehér gyapjúval és sárgás sertékkel borított, éréskor
általában megsárgul, termésenként 25-30 szem magot tartalmaz.
Magja sisak alakú, fekete, 1,2-1,3 mm nagyságú.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Serra de Herval
(19 sz. kép)
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V. minor Ritter 1970
A teste csak 4-6 cm átmérőjű, az areolái is csak 2-3 mm átmérőjű.
Tövisek vékonyak, puhák és rövidek esetenként csak 4-5 m m . A virág
mérete megegyezik a típussal, színe citromsárga. A sziromlevelek
szélesebbek, kevésbé hegyesek. Termése éréskor a tövénél pirosas ár
nyalatot kap, kevés magot terem, 20 szem már nagyon jó eredménynek
számít. Magvai nagyobbak, kb. 1,5 mm.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, St. Ana de boa Vista.
Nem tartozik az egyszerűen nevelhető és tartható fajok közé. Eleve
nehéz beszerezni a magvaikat, ha sikerül is, a keltetés után sok a
gombás megbetegedéseknek esik áldozatul. Sokszor még a csávázás
és a gondos fertőtlenítés sem segít. A sikeres termesztésnek alap
feltétele a jó tartási hely megválasztása, főleg a megtalálása. Nem
szeretik sem az erős árnyékolást, sem az állandó tűző napsütést. Mind
két esetben fogékonyak lesznek az összes, a kaktuszainkat megtámadó
gombák fertőzésére. Az eredeti leírásban szereplő vörös bibe sok
egyedre nem igaz. Az élőhelyről származó magvakból nevelt példá
nyok, úgy az egyharmadánál sárga és fehéres sárga bibe jelentkezett.
Ezek utódai között is vannak vörös és sárga bibéjű egyedek. A fentiek
több élőhelyről származókra is igazak.
N. crassigibbus Ritter 1970
Teste félgömb alakú, színe levélzöld, 15-16 cm átmérővel. A 10-15
egyenes lefutású bordája állszerű csúcsokból áll össze. Csúcs enyhén
besüllyed, fehér filccel borított, ebből fejlődnek a bordákat alkotó
állszerű dudorok. Ezeknek megfelelően az areolák mélyen besüllyednek
a bordák éleibe. A sárgás 7-10 db peremtövise 10-20 mm hosszú,
ráhajol a testre. Az 1 db középtövise kb. 30 mm hosszú, ívesen lefelé
hajló, színe megegyezik a peremtövisével. Nem minden areolából fejlő
dik középtövis.
Virága 6-8 cm magas, 10 cm átmérővel. A sziromlevelek lándzsa alakú
ak, fénylő kénsárgák, a külső oldalukon vörösesbarnás középcsíkkal. A
porzószál, porzó és a bibeszál színe megegyezik a szirmokéval, a bibe
bíborvörös. A termés zöld, hordó alakú, sűrűn borítva fehér gyapjúval,
amit még néhány szúrós kemény, sárga serte is védelmez. Magvak si
sak alakúak, 1,2 mm nagyok, feketék.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Lavras.
(20 sz. kép)
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Nagyon változatos faj. Mind a töviseid méretében, számában, mind a
növény testszínében nagy eltérések letietnek az eredeti leírástioz ké
pest. Érdekes, hogy a sárgás színezetű példányok fejlődésben nem
maradnak el a zöld színű testvéreiktől. A megfelelő virágzáshoz sok
napsütést igényelnek, erős árnyékolásban nagyon keveset virágoznak.
V . gracilior n. n.
A teste csak 10 cm átmérőjű lehet. Az areolák közti csúcsok hegyesek.
A peremtövise több mint 20 mm, a középtövise 35 mm fölötti is lehet,
ívesen lefelé hajló, színük barnás árnyalatú szaru szín. Virága nagy, 10
cm magasság mellett akár 12-14 cm átmérőjű lehet. Sokat és szívesen
virágzik. Magvai nagyobbak, mint a típusnál, 1,5 mm átmérőjű, sisak
alakú, feketésszürke.
Élőhely: Megegyezik a típussal.
(21 sz. kép)
Nagyon lassan fejlődik. Az alapfajjal keresztezve az utódok fele-fele
arányban megegyeznek a szülök méretével, tövisezetével és virágával.
Számomra érthetetlen ez az elnevezés, mert a neve alapján valamilyen
kecses, karcsú növényekre gondolhatnánk, helyette a fajsor legerősebb
tövisezetű, legszúrósabb, igaz az Notocactus nemzetség egyik
legnagyobb és legszebb virágú egyedeivel találkozunk.
N. meonacanthus Prestle

1986

Teste magányos, lapított gömb alakú. Színe mélyzöldtől a violaszöldig
terjed. Átmérője 4-6 cm, magassága 3-4 cm. Csúcs kissé besüllyedt,
tövismentes, sárgás areola gyapjúval erősen borított.
A 13-14 egyenes lefutású bordájának az élein az areolák között dudorokat találunk. Az areolák besüllyednek a bordák éleibe, oválisak, sűrű,
sárgásfehér gyapjúval fedettek. A tövisei pókszerűen, karomszeruen
hajlottak, melyek a testhez szorosan simulnak. A 10 db, 6-7 mm hosszú
peremtövise rugalmas, nem szúrós, színük borostyánsárgától a barnás
feketéig terjedhet. Az 1 db középtövis alig különböztethető meg a
peremtövisektől, csak egy kissé erősebb azoknál, színe megegyezik
azzal. Idősebb korban az összes tövis elszürkül.
Virága tölcsér alakú, 4-5 cm magas és 6 cm átmérőjű. Szirmok nyújtott
lándzsa alakúak, sárgásfehérek, fémes csillogással. Minden sziromlevél
csúcsi részének vörösen lakkozott fénye van, amely violaszínbe is
átmehet. A porzószálak világossárgák, a porzók világos aranysárgák. A
bibeszái sárga, a bibe kárminvörös. Termés hosszúkás, zöldesviola
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színű, barna gyapjúval sűrűn fedett és sötétbarna kemény sertékkel
borított. Magvak feketék, 1,2 mm nagyok, sisak alakúak.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Camaqua.
Amikor először sikerült néhány növénykét nevelnem magról, sokáig
gondolkodás nélkül rámondtam, hogy ezek csak egy érdekes, rövid tövisű
N. arachnitis-ek. Csak a harmadik vagy negyedik nyáron kezdték felvenni a
jellegzetes alakjukat, miután a humuszos talajukat ásványi anyagokban
gazdagra cseréltem. A színük is csak ekkor vált lilászölddé. Későn, csak a
nyolcadik tavasszal hozták az első virágot. Ez azután teljesen meggyőzött,
hogy nem arachnitis-ek. A szokásosnál is hosszabb nyári pihenőt
igényelnek, már június végén fejezzük be az öntözést és csak az első őszi
lehűléskor, úgy szeptember elején öntözzünk újra. Szabadban tartásával ne
próbálkozzunk, amit egyébként nagyon sok Notocactus jól elvisel, mert a
nyári esők miatt szinte biztos a pusztulásuk.
N. uebelmannianus Buining 1968
Test magányos, lapított gömb alakú, ragyogó zöld színű. 15 cm széles
és 12 cm magas. Csúcsa kissé besüllyed, enyhén fehér filces, tövis
mentes. A 12-16 egyenes lefutású bordája széles, melynek éleibe az
areolák bemélyednek. Az areolák nagyok (8-9 mm), sűrű, piszkos fehér
filccel borítottak. A 6-10 db, 10-12 mm hosszú peremtövise és 1 db,
akár 30 mm hosszú középtövise az élőhelytől függő mértékben a test
felé hajlik, színük sárgás piszkosfehértől a borostyánsárgáig terjed, idős
korban mind elszürkül. Az areola felső részéből néhány serteszerű tövis
is fejlődik, amelyek az areolát borító filccel együtt idősebb korban
lehullanak.
Virága 4 cm magas, 5 cm széles, rövid tölcsér alakú. A szirmok borvö
rösek, keskeny lándzsa alakúak. Porzószál és porzók krémessárgák,
bibeszál alul fehér, felfelé fokozatosan átveszi a szirmok színét, bibe
megegyezik a szirmok színével. Termése zöld, éréskor megvörösödik,
golyó alakú, barna filccel és sertével borított. Magja 1 m m , sisak alakú,
fekete.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Cacapava.
(22 sz. kép)
A tövisek hosszúsága, élőhely, és ezen belül is egyedi tulajdonság.
Vannak egyedek, amelynek már a terméskezdeménye a bimbófejlődés
idején is vörös, ezek az éréskor szinte sötétlilává válnak. Érdekes és
szokatlan látvány a Notocactusok között egy ragyogó zöld növény
csúcsán néhány lila termés. Sok gyűjtőnél, akik tartanak néhány Noto-
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Nagyon változatos faj. Mind a tövisek méretében, számában, mind a
növény testszínében nagy eltérések lehetnek az eredeti leíráshoz ké
pest. Érdekes, hogy a sárgás színezetű példányok fejlődésben nem
maradnak el a zöld színű testvéreiktől. A megfelelő virágzáshoz sok
napsütést igényelnek, erős árnyékolásban nagyon keveset virágoznak.
v. gracilior n. n.
A teste csak 10 cm átmérőjű lehet. Az areolák közti csúcsok hegyesek.
A peremtövise több mint 20 mm, a középtövise 35 mm fölötti is lehet,
ívesen lefelé hajló, színük barnás árnyalatú szaru szín. Virága nagy, 10
cm magasság mellett akár 12-14 cm átmérőjű lehet. Sokat és szívesen
virágzik. Magvai nagyobbak, mint a típusnál, 1,5 mm átmérőjű, sisak
alakú, feketésszürke.
Élőhely: Megegyezik a típussal.
(21 sz. kép)
Nagyon lassan fejlődik. Az alapfajjal keresztezve az utódok fele-fele
arányban megegyeznek a szülök méretével, tövisezetével és virágával.
Számomra érthetetlen ez az elnevezés, mert a neve alapján valamilyen
kecses, karcsú növényekre gondolhatnánk, helyette a fajsor legerősebb
tövisezetű, legszúrósabb, igaz az Notocactus nemzetség egyik
legnagyobb és legszebb virágú egyedeivel találkozunk.
N. meonacanthus Prestle

1986

Teste magányos, lapított gömb alakú. Színe mélyzöldtől a violaszöldig
terjed. Átmérője 4-6 cm, magassága 3-4 cm. Csúcs kissé besüllyedt,
tövismentes, sárgás areola gyapjúval erősen borított.
A 13-14 egyenes lefutású bordájának az élein az areolák között dudorokat találunk. Az areolák besüllyednek a bordák éleibe, oválisak, sűrű,
sárgásfehér gyapjúval fedettek. A tövisei pókszerűen, karomszeruen
hajlottak, melyek a testhez szorosan simulnak. A 10 db, 6-7 mm hosszú
peremtövise rugalmas, nem szúrós, színük borostyánsárgától a barnás
feketéig terjedhet. Az 1 db középtövis alig különböztethető meg a
peremtövisektől, csak egy kissé erősebb azoknál, színe megegyezik
azzal. Idősebb korban az összes tövis elszürkül.
Virága tölcsér alakú, 4-5 cm magas és 6 cm átmérőjű. Szirmok nyújtott
lándzsa alakúak, sárgásfehérek, fémes csillogással. Minden sziromlevél
csúcsi részének vörösen lakkozott fénye van, amely violaszínbe is
átmehet. A porzószálak világossárgák, a porzók világos aranysárgák. A
bibeszál sárga, a bibe kárminvörös. Termés hosszúkás, zöldesviola
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színű, barna gyapjiival sűrűn fedett és sötétbarna kemény sertékkel
borított. Magvak feketék, 1,2 mm nagyok, sisak alakúak.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Camaqua.
Amikor először sikerült néhány növénykét nevelnem magról, sokáig
gondolkodás nélkül rámondtam, hogy ezek csak egy érdekes, rövid tövisű
N. arachnitis-ek. Csak a harmadik vagy negyedik nyáron kezdték felvenni a
jellegzetes alakjukat, miután a humuszos talajukat ásványi anyagokban
gazdagra cseréltem. A színük is csak ekkor vált lilászölddé. Későn, csak a
nyolcadik tavasszal hozták az elsö virágot. Ez azután teljesen meggyőzött,
hogy nem arachnitis-ek. A szokásosnál is hosszabb nyári pihenőt
igényelnek, már június végén fejezzük be az öntözést és csak az első őszi
lehűléskor, úgy szeptember elején öntözzünk újra. Szabadban tartásával ne
próbálkozzunk, amit egyébként nagyon sok Notocactus jól elvisel, mert a
nyári esők miatt szinte biztos a pusztulásuk.
N. uebelmannianus Buining 1968
Test magányos, lapított gömb alakú, ragyogó zöld színű. 15 cm széles
és 12 cm magas. Csúcsa kissé besüllyed, enyhén fehér filces, tövis
mentes. A 12-16 egyenes lefutású bordája széles, melynek éleibe az
areolák bemélyednek. Az areolák nagyok (8-9 mm), sűrű, piszkos fehér
filccel borítottak. A 6-10 db, 10-12 mm hosszú peremtövise és 1 db,
akár 30 mm hosszú középtövise az élőhelytől függő mértékben a test
felé hajlik, színük sárgás piszkosfehértől a borostyánsárgáig terjed, idős
korban mind elszürkül. Az areola felső részéből néhány serteszerű tövis
is fejlődik, amelyek az areolát borító filccel együtt idősebb korban
lehullanak.
Virága 4 cm magas, 5 cm széles, rövid tölcsér alakú. A szirmok borvö
rösek, keskeny lándzsa alakúak. Porzószál és porzók krémessárgák,
bibeszál alul fehér, felfelé fokozatosan átveszi a szirmok színét, bibe
megegyezik a szirmok színével. Termése zöld, éréskor megvörösödik,
golyó alakú, barna filccel és sertével borított. Magja 1 mm, sisak alakú,
fekete.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Cacapava.
(22 sz. kép)
A tövisek hosszúsága, élőhely, és ezen belül is egyedi tulajdonság.
Vannak egyedek, amelynek már a terméskezdeménye a bimbófejlődés
idején is vörös, ezek az éréskor szinte sötétlilává válnak. Érdekes és
szokatlan látvány a Notocactusok között egy ragyogó zöld növény
csúcsán néhány lila termés. Sok gyűjtőnél, akik tartanak néhány Noto-
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cactus-t, találkoztam ezzel a fajjal. A népszerűségét valószínűleg a
nagy tűrőképességének és a virág színének köszönheti.
f. flaviflorus Buining 1968
Test alakja, mérete, a virág mérete megegyezik a típussal. A szirmok
kanárisárgák. Az élőhelyen a két virágszín előfordulásának aránya S í i 
hez a borvörös javára.
Élőhely: mint a típusnál.
(24 sz. kép)
V . nilsonii Königs 1992
Areolái feltűnően nagyok. Fehér gyapjúval olyan sűrűn fedett, hogy az
areola felső részéből fejlődő melléktövisek alig észrevehetők. A virága
4 cm nagy, a torka fehér, a szirmok a csúcs irányába halvány rózsa
színtől a sötét rózsaszínig változnak.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Ortes Minas do Camaquától
DNY-ra. A típusfaj lelőhelyétől mindössze 15 km-re délre.
V . pleiocephalus Gerloff et Königs 1992
Teste csak 7-8 cm széles, de sarjadó, így már akár 20 cm átmérőjű is
lehet. Areolái erősen gyapjasak. Virága 4 cm magas és átmérőjű,
tölcsér alakú. A szirmok halvány rózsaszínűek. Termése kicsi, zöld,
kevés maggal.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Arroio de Velhaco. A típusfaj
lelőhelyétől 50 km-re délre.
Az ide tartozó fajok termései az érés utolsó időszakában vala
melyest megnyúlnak, úgy kb. az eredeti méretük egyharmadával.
Ha ehhez a fajsorhoz tartozó növényeknek meg szeretnénk tartani a
képeken látható többé-kevésbé eredeti formáját, ne használjunk
tápdús talajkeveréket, mert ennek hatására a félgömb alakú növé
nyeink könnyen megnyúlnak. Az alakjuk oltás esetén is megvál
tozik, mind fordított körte alakot vesz fel. Ezek messze nem olyan
látványosak, mint ha az eredeti alakjukban pompáznak. A
tartásukhoz még annyit, szeretik az ásványi anyagokban gazdag,
egy kevés homokot is tartalmazó jó vízáteresztő talajokat.

19. Notocactus arachnitis

18. kép Notocactus sucineus
Fotó: Horváth László

Fotó: Horváth

kép Notocactus uebelmannianus f. flaviflorus
Fotó: Horváth László

kép Echinocereus triglochidiatus
Fotó: Barna János

26. kép Echinocereus reichenbachii v.
perbellus
Fotó: Barna János

34. kép Mammillaria heyderi
Fotó: Barna János

i. kép Mammillaria wrightii
Fotó: Barna János

. kép Echinomastus intertextus

36. kép Scierocactus parviflorus
Fotó: Barna János

38. kép Titanopsis Calcarea
Fotó: Barna János

Fotó: Barna János
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„Herterianae" faj csoport
Nagyméretű fajok, fejlődésük során rövid oszloppá fejlődnek. A virágzási kor
elérésétől kezdve általában tőben sarjadnak. 16-25 bordájuk egyenes lefutású,
néha spirális, a csúcsúk gyapjúfilccel fedett. Az areoláikon 10-20 peremtövis és
4-6 középtövis fejlődik, színük fehéressárgától a pirosasbarnáig változhat. A
közepesen nagy virágaik narancssárga, vörös vagy lilás színűek. Vannak önbeporzó és önsteril fajok is.
N. herteri (Werderm.

1936) Buining et Kreuzinger

1950

Teste világos fűzöld színű, átmérője 15 cm, idős korban rövid oszloppá
fejlődik, így a magassága elérheti a 35-40 cm-t is. Virágzóképes korban
tőben valamelyest sarjad. Csúcsa enyhén besüllyedt, fiatalon csupasz,
később sűrű fehér filccel borított, mindig tövismentes. A 20-22 éles
bordája egyenes lefutású, de előfordulhat spirális lefutású is. A fehér
filces areolák bemélyednek a bordák éleibe, és közöttük kúp alakú
dudorok találhatók. A 10 mm hosszú, 8-12 db peremtövise fiatalon felmeredők, később sugarasan szétállók. A 4-6 db erősebb, a 20 mm
hosszúságot is elérő középtövise keresztben állók, de egy mindig a
borda irányával megegyezően lefelé mutat. A tövisek színe egyeden
ként azonos, a sárgától a vörösesbarnáig terjedhet.
A virágok 4 cm magasak és 4,5-5 cm szélesek, tölcsér alakúak.
Színük a halovány rózsaszíntől lilásvörösig változhat. A szirmok keske
nyek, hegyben végződnek. A porzószál halovány rózsaszín, a porzók
világos aranysárgák. A bibeszál fehér, a bibe fehértől bíborszínűig. A
termés golyó alakú, sűrű világos vagy sötétebb barna gyapjú és néhány
sötétbarna sörte fedi.
A magok viszonylag kicsik, 0,9-1 mm-esek, feketék, sisak alakúak.
Saját virágporával gyengén, de termékenyül.
Élőhely: Uruguay: Rivera, Cerro Galgo.
Többen (Horst, Ritter, Ábrahám, Schlosser stb.) végigkutatták az
élőhelyét. Ennek az eredménye, hogy sok élőhelyi formát ismerünk,
melyek a virág és mag szerkezetét kivéve szinte mindenben
eltérhetnek egymástól. Ilyen pl.: sarjadás mértéke, tövisek száma,
mérete, színe, virágok színe, még a csúcsot borító areolaszőrök
színében is lehet eltérés. Ezeket az eltéréseket „jó" szokás szerint
valamilyen névvel illették, ezek szerencsére rendszerint nem mentek át
a köztudatba.
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A folyóiratunk I. évfolyam l.szám 20. számú képén látható példányt
„albo-rosea" néven kaptam. A sarjaik kis felületen kapcsolódnak az
anyanövényhez, ezért az átültetésnél vigyázzunk, hogy ne szakadjanak
le. Az elsö virágokat csak 7-8 éves korukban hozzák.
f. pseudoherteri (Buining 1971) Herm 1989
Teste magányos, fűzöld, 20 cm átmérővel és magassággal, a csúcs
mindig tövismentes, egy kevés piszkosfehér, vagy barnás filccel fedve.
Az éles, 24-26 db bordája egyenes lefutású, melynek az éleibe az
areolák besüllyednek, ezzel állalakú púpokat képezve. Minden tövise
barna, melyek később megszürkülnek. A 15 mm hosszú, 12-14 db
peremtövis párosával fejlődik, a 25 mm hosszú, 4 db középtövis
erősebb, kereszt alakban elrendezve.
Virágok 5 cm magasak és 5,5 cm szélesek, a sziromlevelek világos
kénsárgák. Porzószál fehér, portok sárga, bibeszál vörös, bibe
bíborvörös. Termés világos gyapjúval és sötétebb sörtékkel sűrűn
borított. Termés gömbölyű, éréskor megpirosodik, sok apró, sisak alakú,
fekete magot tartalmaz, öntermékenyülő.
Élőhely: Uruguay: Rivera, Livramentó, közel Brazília határához.
Eredetileg önálló fajként írták le, de vizsgálatok alapján csak a N. her
teri formájának bizonyult. Átültetésekor egy kellemetlen tulajdonságával
találkozunk: a tövisek nem tapadnak erősen az areolákhoz. Ezért a
lehető legóvatosabban kell bánnunk vele, különben a megfogott felület
összes tövispárnáját elveszítheti. Ez kárt nem okoz a növénynek, de
nagyon csúnyává tehetjük. A kiszakadt tövispárnák helyén új nem
fejlődik, így sokáig „gyönyörködhetünk" a félig kopasz növényünkben.
N. horstii Ritter 1966
Teste sötét fűzöld, 13 cm átmérőjű, kifejlődve 25-35 cm magas.
Virágzóképes korban a talajszinten sarjad, a sarjak gyorsan fejlődnek. A
13-17 bordája keskeny, alapnál 5-7 mm, 20-25 mm magas, éles,
melybe a 2-3 mm átmérőjű, fehér filces areolák kissé bemélyednek.
Tövisei tű alakúak, egyenesek, csak ritkán csavarodottak. 10-15
peremtövise 20-30 mm hosszú, vékony, felfelé meredő, piszkosfehérek
vagy halványbarnák. A 1-4 középtövise valamivel erősebbek és
hosszabbak (akár 35 mm i s ) , szétállók, pirosasbarnák vagy barnák.
Virágok 3-4 cm magasak és ugyanilyen szélesek, tölcsér alakúak. Belül
narancssárgák, kívül zöldessárgák. Szinnok lapát vagy lándzsa alakiíak,
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a végük vöröslő narancssárgába megy át.
Termés gömb alakú, fehér gyapjúval sűrűn, vörösesbarna sertével
ritkásan fedett. Éréskor megszárad. Mag 1 mm nagy, nyújtott sisak
alakú, felülete dudorokkal pontozott, fekete.
Teljesen önsteril.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Serre Geral.
A nagy melegben történő öntözéssel vigyázzunk, mert a sötét bőrű
egyedek nagyon könnyen „leforrázódnak", nehezen gyógyuló, párásodé
sebek keletkeznek rajtuk.
(23 sz. kép)
f. erythrinus n. n.
Egy kisebb termetű forma, csak 6-10 cm átmérőjű és 12-14 cm magas.
Tövisei puhábbak, színük általában sötétbarna, számra és elrendezésre
megegyeznek a típussal. Virága vörösesnarancs bíbor árnyalattal.
Többet és hamarabb sarjad, mint az alapfaj. Már a negyedik tavasszal
yirágzóképes.
Élőhely: megegyezik a típussal.
Sok esetben nem csak sarjad, de a csúcsa is ketté- vagy három felé
osztódik.
f. purpureiflorus (Ritter 1979) Herm 1993
Teste szürkészöld, bordái szélesebbek, alapnál mintegy 1 cm.
Peremtövisei (15 db) fehérek, középtövisei (5-6 db) vörösesbarna,
hosszúk majdnem egyforma, 15-16 mm. Virága 4 cm magas, 4 cm
széles, bíborvörös, szirmok szélesek. Porzószár és a porzó aranysárga,
bibeszál rózsaszín, bibe sötétebb rózsaszín.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Sao Martinho.
(címlapfotó)
f. muglianus i-lerm 1993
Bordái alapnál szélesek (12-15 mm is lehet), a test magassága nem éri
el a típusét. Areolái 8-10 mm nagyok, fehér filcesek. Perem- és közép
tövisei 20 mm hosszúak, vörösesbarnák. Virága 5 cm magas és széles,
narancsvörös. Porzószál és a porzó sárga, bibeszál és a bibe skarlát
vörös. Magok nagyobbak, 1,2 mm átmérőjűek, feketék.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Candelaria
Nevét Mugli kaktuszkertészről kapta. Nálam is sokáig helytelenül
muegelianus néven szerepeltek, Már régebben is voltak jelzések a
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helytelen névhasználatról, de csak az utóbbi időben vált véglegessé a
muglianus név.
N. purpureus Ritter 1970
Fiatalon lapos, gömb alakú később ék alakú, 13 cm átmérővel és 15 cm
magassággal. A csúcs kissé besüllyedt, fehér filccel borított, tövis
mentes. A 15-19 bordája egyenes lefutású, keskeny. A kerek, 2-3 mm
átmérőjű areolák fehérek, a borda élekbe mélyedtek, így közöttük apró
kúpokat képeznek. A 15 db fehér, egyenes peremtövise 12 mm hosszú,
sugarasan felmeredő. A 4-6 db középtövis pirosassárga, egyenes vagy
enyhén hajlott, 12-20 mm hosszú.
Virága 4 cm magas és széles, bíbor vagy lilás-piros, szirmok lándzsa
alakúak, a magház fölött serleg alakúra kiszélesedik. Porzószál hal
ványsárga, a porzó aranysárga, a bibeszál és a bibe fehér, egészen
halovány rózsaszín árnyalattal. Termés nyújtott gömb alakú, zöld,
éréskor pirosas árnyalattal. Magok feketék, sisak alakúak, 1 mm
nagyok. A köldök a Paródiákhoz hasonlóan dudorodva előre áll.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Serre Geral.
Az újabb besorolások szerint csak a N. horsti formája. Többszöri
keresztezési
kísérletem is eredménytelen maradt. Ráadásul saját
virágporával egyáltalán nem termékenyül, így megmaradtam a régebbi
besorolása mellett.
Az egész fajsorra jellemző és kellemetlen tulajdonság, hogy elég hamar
felparásodnak. Sokat tenni ellene nem tudunk, mert a természetben is így
viselkednek. Ezt a folyamatot lassítani, késleltetni lehet optimális termesztő
közeggel, a szokásosnál is több szellőztetéssel, de teljesen megszüntetni nem
lehet. A túlmelegedő, párás üvegházakban ez a folyamat még fel is gyorsul, és
szinte a tenyészcsúcsig hatol, csökkentve a zöld felületet, lassítva a fejlődést.
Takarás nélküli szabadban tartást mégsem javasolhatom, mert a túl sok esőtől
a gyökerüket könnyen elveszítik, anélkül, hogy maga a növény károsodna.
Jellemző a késő nyári virágzás, augusztus második felétől október végéig szép,
meleg idő esetén november közepéig is. Ha az őszi fejlődés erőteljes volt,
előfordul néha egy tavaszi (május közepe) virágzási hullám is. Nálam ez főleg
az átültetést követő években fordult elő. A tavaszi virágzás nem befolyásolja a
késő nyárit.
Rácz László
Debrecen
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Kaktuszok nevelése fűtetlen fóliában
Zusammenfassuna: Der Autor schrelbt über seine mehrere Jahre lange
Erfahrung in der Haltung von Kakteen und anderen Sukkulenten in einem nylon
FoHenzelt ohne Heizung. Die meísten von den In díesem Artikel aufgefüfrten
Arten sind also Winterfest.
Abstract: The author telis his experiences how he could keep his cactus and
other succulent speciments under the two iayer nylon in winter. So most of the
cactus species which are iisted in the articie became coid resistance.

Manapság az energiaárak emelkedésével egyre nagyobb a jelentősége a különböző
energiatakarékos módszerek használatának. Meglepő módon a legtöbb kaktusz partner
ebben, meglepően kevés hővel beéri. Néhány éve kísérletezem kaktuszok és egyéb
pozsgások fűtetlenül és minimális fűtéssel való tartásával. A hidegtűrésre esélyes
fajoknak még csak a töredékét sikerült kipróbálnom, de az eredmény máris nagyon
biztató: rengeteg faj tartható fűtetlen helyen szinte ingyen.
Jelenleg két növényházam van. Az egyik egy 3x5 méteres üvegház. Itt minimális fűtés
sel, egy kis hőszabályzós hősugárzóval fűtök. Az üvegház le van ásva a talajba kb. 60-70
cm-nyit, és télire fóliaboritást kap. A minimum hőmérséklet kb. 0 és mínusz 1-2 fok kö
zött szokott lenni. A kaktuszozás költségei már ehhez hasonló tartás mellett is jelentősen
csökkenthetők, idén télen kb. 20000 Ft-ba került a fűtés. Ilyen körülmények között tartom
az átlagos kaktuszokat. Tapasztalatom szerint a legtöbb kaktusz jól viseli ezt a tartást.
Amikkel problémák vannak, azok nagy része is tartható lenne, ha a hőmérséklet nem
süllyedne 0 fok alá. A problémás kaktuszfajok a következők: Melocactus, Discocactus, a
legtöbb oszlopkaktusz (kivéve Oreocereus, Cereus, Trichocereus), sok törpe Mammil
laria, Echinocactus gmsonii, Ferocactus latispinus, F. glaucescens, F. macrodiscus, Astrophytum omatum, A. myriostigma, és persze az őserdei és fán lakó fajok (Selenicereus,
Rhipsalis, Peireskia stb.). Ezeket a fajokat beviszem télire a szobába telelni. Az általában
tartott kaktuszok 99%-a azonban kiválóan elviseli ezt a teleltetést, persze teljesen
szárazon. Az egyéb pozsgások nagy része viszont nem bírja ezt a tartást. Ami jól érzi
magát nálam: a kristályvirágfélék, néhány Euphorbia (pl. cereifonnis, melocactifonnis),
néhány Haworthia és Gasteria faj, a legtöbb Agavé és Yucca.
A másik növényházam 5x4 méteres, dupla falú fóliaház. A két fal között 10-30 cm légrés
van. Ebben a házban az utak le vannak ásva kb. 50 cm-nyit, az eredeti talajszint szolgál
asztal gyanánt. Ennek nagyobbik részétjen a talajt kevés sóder és tőzeg felhasználásával
fellazítottam (egyébként kötött, agyagos a kerti föld), kb. 1/3 részben pedig cserepes
növényeket tartok. Ezt a házat nem fűtőm, így általában -10 és -15 fok között van az elő
forduló minimum hőmérséklet. Számtalan kaktusz és egyéb pozsgás él ilyen körülmé
nyek között. A fajok nagy része, leginkább a kiültetett növények sokkal egészségesebbek
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mint az üvegtiázban nevelt testvéreik. Több olyan nemzetség is kiválóan fejlődik itt, ami
egyébként kényesnek számít. A kiültetett rész sziklakertszerűen van kiképezve kövekkel
és törpecserjékkel. Ezek fellazítják a kaktuszok tömegét, ezzel nagyon javítják az
összképet. Próbáltam olyan fajokat találni, amik ritkás ágai alatt a kaktuszok megélnek.
Leginkább tjevált ilyen célbtól a rc>zmaring* (Rosmarinus officinalis) és a fagytűrő citrom
[Citrus (Poncirus) trifoliata] *. A rozmaring a metszést jól tűri, így könnyen kiritkíttiató, míg
a citrom eleve ritkás ágú, alig árnyékol. Megfelelő a „cserjés" pimpó (Potentilla fnjticosa)
is, amit szintén nyírni kell. A levendula is kiritkítható, de tavasszal hatalmas koronát
növeszt a virágaitiól, amit az embernek nincs szíve megnyesni. Újabb próbálkozás a
törpe orgona (Syringa vulgáris cv.) és a fagytűrő fukszia (Fuchsia magellanica*),
egyelőre úgy tűnik, ezek is b)eválnak. Több Hetie* faj is alkalmasnak tűnik szép levelei
miatt (pl. H. amstrongii) de ezek nem tűrik a száraz klímát. Érdekes kis növény a
napvirág (Helianthemum canum, H. nummalarium). Ez alacsony, arasznyi magas cserje,
alá kaktuszokat ültetni nem lehet, viszont a tavaszi virágzása után is folyamatosan hozza
apró sárga virágait.
A kaktuszok közül néhány csoportot emelnék ki, amik különösen jól érzik magukat fűtet
lenül. A legnépesebb télálló nemzetség, az Opuntia viszonylag kevés fajjal képviselteti
magát. Ezek a példányok viszont kiültetve hihetetlen gyorsan fejlődnek. Leginkább az
Opuntia basilaris érdemel említést. Ez az egyébként üvegházban kényes, szabiadbian
kifagyó növény szinte gyomként terjed, tavasszal t»őven hozza rózsaszín virágait.
A törpe medvetalpkaktuszok között is szép és érdekes növények akadnak. A
Corynopuntia fajok legtöbbje (kivéve a C. invicta fajt) szívós fagytűrő növény. Kiültetve
gyorsan fejlődnek, töviseik is erősek, mutatósak. Cserépben tartani nem szat»ad őket,
mert alig növekszenek. A dél-amerikai medvetalpak között is akad néhány fagyálló, mint
például a Tephrocactus platyacanthus vagy a Rerocactus fajuk. Ezek a téli nedvességre
érzékenyek, egyéb igényeik azonban nincsenek. Cserépben is jól érzik magukat.
Az EchinocerBus talán a legnépesebb nemzetség, ami fagytűrő és nem nő hatalmasra.
Leginkább az E.fendleri, E. engelmanni, E. triglochidiatus,(25 és 27 sz. kép), E. viridifloojs, E.
chioranthus (28 sz kép) E. rBichentjachii (26 sz kép) rokoni körei fagytűrők, ezek t)átnan tarthatók
fűtés nélkül. Belőlük változatos gyűjtemény állítható össze, amely tavasszal hihetetlen
virágpompát produkál. Kiültetve nem kényesekés rendkívül gyorsan fejlődnek.
A Scierocactus (36 sz. kép) fajok mind, és az Ectiinomastusok töbteége is télállónak béonyult.
Üvegháztön kényes, lassan fejlődő növények tartoznak a Neobesseya nemzetségbe (újabban
Escobaria lett belőlük, de jellegzetes formájuk elámlja őket). Az első pillantásra jellegtelen zöld
növények kiültetve hihetetlen növekedést és virágzást produkálnak. Igényük a tél végi, kona
tavaszi nedvesség: ezek akkor kezdenek beindulni, amikor nálunk a természet élxedni kezd.
Úgy tűnik, hogy kiültetve jól viselik a téli nedvességet is, ilyenkor amint a hőmérséklet meg
felelő lesz, azonnal többszörösükre híznak, kihozzák előző évi élénkpiros terméseiket, április májusban virágoznak és a nyári melegre be is fejezik fejlődésüket. Növekedésük üte-
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mére jellemző, hogy az 1 éves dugványok között van 7-8 cm átmérőjű, 5-6 fejes telep,
teli virággal.
Az Escobaria (29. 30. 33. sz. kép) nemzetség szinte minden faja fagytűrő, én még nem
találkoztam olyannal, ami kifagyott volna. Apró tennetű, szárazságtűrő növények, jobb
őket cserepekben nevelni. Kiültetve túlhajtatottá válnak, bár nem vettem észre, hogy
emiatt kevést)é bírnák a hideget. A téli nedvességre érzékenyek.
A Mammillariák között is számos télálló akad, pl. a legtöbb lapos zöld faj M. heyderi
(34. sz. kép) (meiacantha stb.), M. wrightii (35. sz. kép), microcarpa, tetrancistra stb.
Ezek is érzékenyek a téli nedvességre. A répagyökeres fajokat jobb kiültetve tartani
száraz helyen.
Meglepő módon a dél-amerikai fajok között is sok télálló akad, leginkább a Lobivia
és a Gymnocalycium nemzetségekben. Ezek szívós növények, a téli nedvességet is
viszonylag jól bírják. Ilyen pl. a Lobivia aurea változatai, a L. ferox, az Acanthocalycium fajok legtöbbje, szinte minden Mediolobivia, a Gymnocalycium bruchii,
gibbosum, chubutense, a Pyrrhocactus fajok legtöbbje, az Austrocactusok. (32. sz.
kép) Ez utóbbi két nemzetség a téli vízre érzékeny.
Az egyéb pozsgások között is akad jó néhány fagytűrő. Legismertebbek talán a
különféle északi Agavé és Yucca fajok. Ezek kiültetve gyorsan fejlődnek, bőven
sarjadnak, rövid idő alatt mutatós példányokká válnak. A téli nedvességet is
viszonylag jól viselik, ha csak a talaj nedves és a leveleik között nem áll meg a
víz. Kiválóan tartható az Agavé parryi minden változata, az A.utahensis, A.
schottii, A. parviflora, A. stricta, de meglepő módon jól érzi magát az A.victoriareginae is.
A kristályvirágfélék között is sok fagytűrőt találunk. Ezek is jól fejlődnek és virágoz
nak kiültetve. Ilyenek a Titanopsis (38 sz. kép) fajok, a Faucaria tuberculosa, néhány
Pleiospilos faj (pl. P.compactus), a Rhynephyllum broomii, az Aloinopsisok és
néhány Delosperma faj (ezek teljesen télállóak, a szabadban is termeszthetők).
Érdekes módon a kristályvirágfélékre jellemző egyedi igények, téli fejlődési
időszak stb. ellenére jól érzik magukat ezek a kis ékszerek. Egyáltalán nem
kényesek, könnyen tarthatók.
Egy dologra mindenképpen fel kell hívnom a figyelmet. Sok fajt a tűrőképessége
határán tartunk, ezért itt már számít az egyes példányok egyéni érzékenysége is.
Sokszor figyelembe kell venni, hogy az adott példány a faj elterjedési területének
mely részéről származik. A kevésbé hidegtűrő fajoknál (pl. Notocactus mammullosus. Paródia aureispina, Glandulicactus uncinatus stb.) sok példányunk elpusz
tulhat, amíg találunk egy megfelelő, hidegtűrő populációból számiazó növényt.

Kaktuszok nevelése fűtetlen fóliában
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Ezeket továbbszaporítva már sokkal szívósabb utódokat kapunk. Mindez azt
mutatja, tiogy egy példány elpusztulása nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott
fajból nem tudunk fagytűrő egyedet beszerezni. Ilyenkor érdemes a kritikusabb
fajokat cserépben nevelve és nem kiültetve is megpróbálni, minimális öntözés
mellett 'edzve' a növényeket. Sokszor tapasztaltam, hogy cserépben sokkal többet
kibírnak egyes fajok, mint kiültetve.
Tapasztalataim szerint a kiültetett tartásnak számos előnye van azon fajok számára,
amelyek elviselik. Az egyenletesebb vízháztartás és hőmérséklet sokat számít, a
növények ezt erőteljes fejlődéssel hálálják meg. A nedvességet is jobban tűrik így.
Ennek talán az lehet a magyarázata, hogy a nedvesség és a pára nem szoml meg,
mint a cserépben, a talaj szellőzik nedves állapotában is. A talaj ritkán fog teljesen
kiszáradni, ez előny és hátrány is egyben. Előny, mert a kaktuszok finom gyökerei
nem száradnak el, és folyamatos vízellátást kaphatnak a fejlődésükhöz. Hátrány,
mert éppen az erőteljes növekedés miatt túlhajtatott növényeket kaphatunk,
valamint a téli nedvesség sok faj ellensége. A hajtatott külső ellen védekezésül
minél több napsütést kell biztosítanunk. Emiatt lehetőleg ne ámyékoljuk a
növényházat. Ezt csak kiváló szellőzés esetén tehetjük meg, a legkönnyebb
fóliaháznál megoldanunk, mivel az nem melegszik fel olyan mértékben, mint az
üvegház (a fólia átengedi az infravörös hősugarakat, míg az üveg benntartja).
A kiültetett tartásmód könnyen megvalósítható fűtetlen tartás mellett, mivel az
olcsó fenntartási költségek lehetővé teszik a nagyobb növényházak megépí
tését. Erre nagy szükség is van, mivel a növények így nem helyezhetők olyan
sűrűn egymás mellé, mint cserepekben. Az összhatás, a gyorsabb és természe
tesebb fejlődés mindenképpen megéri a nagyobb terület igényelte csekély plusz
befektetést. Ellenérvként hallottam viszont, hogy így a növények nem vihetők
kiállításra.
Akár kiültetve, akár cserepekben tartjuk a kaktuszokat, számtalan változatos
formájú és gyönyörűen virágzó növényt gyűjthetünk össze fűtetlen helyen szinte
ingyen. És ha csak a növényházunk hőmérsékletét csökkentjük 0 fok köré,
akkor szinte minden kaktuszt gondozhatunk jelentős költségmegtakarítás
mellett. Kísértetező kedvűeknek különösen ajánlott ez a ma még Magyar
országon alig ismert tartásmód.

:Bar7ta
Szeged
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A sziklakertí örökzöld nyitvatermőkről II
Zusammenfassuna: Die Autoren maciién die immergrünen Zwergmutationen
und perennierenden pflazen und ifire Verwendung im Steingarten bekannt.
Abstract: Authors introduce tfie diminutive mutants of Gymnospermae, prrenial
piants (subspecies, cuitivars) iv/i/c/i are suitable for planting into rock-gardens,
rock-gardens witli succulents mainiy.

Folytatva sorozatunkat a nemzetségek, fajok és fajták felsorolásával - nem teljes követ
kezetességgel -, most három fajt, fajtát (cv.) mutatnánk be, haladva a „kevésbé fényigé
nyestől", ugyanakkor pára és vízigényestől, a fényigényes, viszonylag szárazságtűrőig.
A Chamaecvparis lawsoniana
(oregoni hamisciprus) ÉNY-Kalifomiától Oregon
délnyugati részéig elterjedt tengerparti területeken, amelyek rendkívül csapadékosak (évi
csapadék mennyisége meghaladhatja az 1000 mm-t is.). A vertikális elterjedését)en 1000
m-es hegyekben is felhatol. Élőhelyén öreg példányai komoly méretet érhetnek el (20-50
m). Hazánkban a csapadék pótlásával hozhatunk létre viszonylag ideális viszonyokat
(kivéve a Nyugat-Dunántúl csapadékosabb vidékei). A főalak koronája élénkzöld, kúp
alakú és karcsú. Kertészeti változatainak egy része fagyra, szárazságra érzékenyebb,
másik részét kevésbé viselik meg e klimatikus viszontagságok. Egyedi különbségek is
kimutathatók ezen a téren.
C h . lawsoniana „Blue S u r p r i s e " (Az oregoni hamisciprus, apró termetű,
oszopos fajtája: „Kék meglepetés" fajtanévvel!)
Ideális élőhelyen - savanyú, nedves talajban, viszonylag magas páratartalom mel
lett, egész nap nem kitéve alföldi tűző napnak - lassan növő, szép, tömött oszlopos
növény. Levelei puhák és apró tű alakúak, kékes hamvas felülettel. így az egész
növény lombozatára is ez a feltűnően kék, hamvaskék szín jellemző, ahol a fiatal
hajtásvégek és ágak enyhén lilás ámyalatúak.
Hajtásdugványokkal, esetleg oltással szaporítják. Fiatal időszakában fagyérzékeny lehet.
Meszes talajon megsárgul és el is pusztulhat. Vegetációs időszakiján egy sajátos,
gutaütésszerű (talán gomt)a vagy mikoplazma által okozott) betegség lehet számára
végzetes. Hollandiaiján a 60-as években keletkezett mutánsból válogatták ki.
Mai tudásunk szerint magassága elérheti a 2,5 m-t, átmérője ritkán haladja meg a
0,5 m-t. A pozsgás sziklakert - ha ilyen része van - alacsonyabb, nedvesebb és
némileg ámyékoltabb, sokszor határoló régiójába ajánljuk.
(39 sz. kép)
A Thuia occidentalis (nyugati életfa) a ciprusfélék (Cupressaceae) családjának
jelentős és ismert faja, amely az USA északkeleti szélén élve, erős attanttkusha-
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tásnak*van kitéve. Ezért rendkívül csapadékigényes (Virginiában is elterjedt ugyan,
de itt majdnem bokorszerti), így legjobb élőhelyének majdnem „iszapos" talajain
akár 20 m-nél is magasabb lehet.
Bizonyos fajtái jobban bírják a szárazabb klímát. [Érdekes viszont, hogy az utóbbi
klímát jobban elviselő kelet-ázsiai (ÉNY-K kínai) szánnazású Thuja orientális (keleti
életfa), az Alföldön az utóbbi években, koratavasszal hajtásai végén leszárad,
valószínűleg az intenzív koratavaszi napsugárzás és a még nem igazán aktív
talajoldatfelvétel és a párologtatás hiányossága miatt.]
T h . o c c i d e n t a l i s „Aurea n a n a "
Nem túl régen kiválogatott fajta, amelyet manapság oltással, de dugványozással is
szaporítanak. Rendkívül lassan növő „végleges" tonnájában ovális-kúpos-ovális
alakú. Hajtásai jellegzetes nyugati tuja típusúak, apró pikkelylevelekkel, de jóval
finomabb, gracilisabb* felépítésűek. Minden hajtás, ami a felületen van, élénk sárga,
csupán a hajtások töve és a belső hajtások zöldek, sárgászöldek. Száraz talajon,
egész napos napsütésben lombja megéghet. Rendkívül látványos, igazi éke lehet
pozsgás sziklakertünk alsóbb, nedvesebb térszínének.
(40 sz.

kép)

A J u n i p e r u s h o r i z o n t a l i s Észak-Amerikában, Brit-Kolumbia tengerpartjától a
Nagy-tavakig elterjedt, alacsony, elterülő borókafaj.
Mivel széles elterjedésű, élőhelyei között mocsaras és szárazabb sziklás területeket
is találunk. így az ökotípusainak egy része pára- és csapadékigényes, másik része
száraz élőhelyeken is viszonylag jól érzi magát és szépen fejleszti lassan növő,
hosszan elnyúló, rövid hajtásokkal, kékeszöld lombozattal ékesített ágait. Levelei
tűszerűek.
J . horizontalis „Glauca"
Néhány vonásában tér el az alapfajtól. Valamivel alacsonyabb, kb. 10-15 cm
magas, néhány méten-e „elkúszó" fajta, amelynek a lombja inkább kékesszürke
és lágyabb. Több év után ágai egymásra fekhetnek, így magasabb lehet. Fiatal
oldalhajtásai enyhén felfelé állnak, tollszerűek. Hajtásainak színe télen sem változik
meg. Már viszonylag fiatalon hozza a lombjához hasonló színezetű tobozbogyóit,
amely szintén díszíti a növényt.
A hajtások legyökeresednek. Savanyú talajt, intenzív napsütést és a fajta közepes
csapadékmennyiséget igényel (évi 600-800 mm, elégséges). Nagyon száraz helyen,
így pozsgás sziklakertünkben is, napsütésnek nem egész nap kitett helyre,
alacsonyabb régiókban lévő sziklára ránövesztve fejleszthetjük szép példánnyá. Az
egyedek egy része viszonylag jól bírja a teljes kitettséget* is.
Jól viseli a metszést, mivel ágai jól gyökeresednek, hajtásdugványról könnyen
szaporítható.
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Tijlzottan árnyékos, vagy száraz helyen borókapajzstetvek kínozzák, csúfíthatják, ez
ellen a Zolone nevű szabadforgalmú szer megfelelő koncentrációjú oldatát ajánljuk,
óvatosan, elővigyázatosan használva.
(41 sz. kép)
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A sziklakertí évelőkről
Hazánk többségében kontinentális klímájában, pozsgáskedvelők által épített
fenntartott és ilyen szemlélettel betelepített sziklakertbe számos pozsgás, de más
életformájú évelő lágyszám - vagy félcseijés - növényt is ajánlhatunk. Az előző
számban megkezdett sorozatunk ezen kertekbe ültethető nyitvatermőket és ezek
igényét, felhasználását hivatott ismertetni. A fenti cím ezt igyekszik kiegészíteni,
reményeink szerint sorozattá válva.
Az első négy növényünk, három pozsgás és egy félcserje, többségük ismert. Mégis
úgy érezzük, először e ismert fajokkal kell kezdenünk, hiszen könnyen beszerez
hetők és minden újszülöttnek új a világ.
A felsorolt négy faj közül három jól bírja a telünket, és a negyedik (Delosperma
cooperi) is átvészelheti, hidegházban kb - 10 - 15 ° C-ig. Érdekes viszont, hogy az
olyan mértékű szárazságot nehezen viselik el, ami októbertől áprilisig tart, így ősszel
(télen) és tavasszal is némileg öntözni kell őket fűtetlen fóliával takart sziklakertben.
Salvia officinalis* a Földközi-tenger mellékéről származó, az ajakosvirágúak
(Labiatae) családjába tartozó örökzöld v. télizöld félcserje. Mint nemzetségének
több fajában, e növényben is sok illóolajat és hatóanyagot találunk, szinte a
legtöbbet. Ettől illatos a 30-80 cm magasra megnövő, szürkén molyhos,
keskenylándzsás, finoman csipkés levelű faj. Virágai nagyok, látványos
virágzatot alkotnak. Egyes virágai világos ibolyaszínűek vagy ntkábban fehérek,
torkában szőrgyűrű van és június-júliusban virít. Hatóanyagtartalmára a neve is
utal és leveleiből főzött teáját sebfertötlenítésre, toroköblítésre
használják.
Óvatos használattal mint fűszernövény (sültekhez) is bevált. Napon nevelve,
könnyen száradó talajoknál meghálálja az öntözést. Viszonylag jól viseli a
félárnyékot is, de árnyékban ágai kiritkulnak. Kiválogatták a tarka levelű S.
officinalis „Variegata" és a lilás levelű S.o. „Purpurescens" fajtáit is. E fajták már
jobban igénylik a félárnyékos elhelyezést és a téli napsütésre - párologtatás
hiánya miatt - is érzékenyek, ekkor érdemes őket némileg árnyékolni. Pozsgás
sziklakertünkbe ezen igényeknek megfelelően ültessük.
(42. sz. kép)
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A K r i s t á l y v i r á g f é l é k (Aizoaceae) családjának Delosperma n e m z e t s é g é 
nek két faját mutatjuk be.
A Delosperma nubiqenum valószínűen dél-afrikai szánmazású, alacsony félcserjére
növő, pozsgás levelű növény. Nálunk lassabban nő, magassága itt nem haladja meg a
10-20 cm-t. Hajtásai lógnak vagy elfekvőek. Levelei világoszöldek (8-15x3-8 mm),
enyhén kihegyezett elliptikus alakúak, keresztmetszetük torzított félkör ill. lekerekített,
háromszög.
Virágaik narancsvörösek, 20 mm átmérőjűek. Igazi pozsgás sziklakertbe illő faj, de
mint írtam, a késő őszi, kora tavaszi teljes szárazságot nehezen viseli el. Hajtás
dugványról és magról jól szaporítható.
(43. sz. kép)
Jól ismert faj a Delosperma cooperi. amely szintén Dél-Afrikából származik.
Levele méretesebb, 50 mm hosszú és 4-5 mm átmérőjű, tompán hegyesedő, egy
oldalán lapított vagy sekélyen árkolt, sötétzöld pozsgás levél, apró szemölcsökkel
bontottan. Hajtásai sűrűn elágazódnak és sok levelűek. Virágai nagyok hosszú
kocsánnyal, 5 cm átmérőjűek, általában bíborvörösek, de több más piros árnyalata
is előfordul. Hajtásdugványról és magról jól szaporítható. Mint említettük,
szélsőségesen kontinentális teleket általában nem él túl, viszont hidegházakban
átteleltethető. Nem fedett sziklakertbe érdemes minden tavasszal kiültetni.
A Sedum nemzetség több faja él hazánkban is (többsége védett), viszont e. genus
elterjedésének hatalmas elterjedési területén belül, sokuk mediten-án és
kontinentális eredetű. Ezek általában nálunk jól tarthatók.
(44. sz. kép)
így a Sedum dasyphyllum is, amelyik dél-nyugat európai, észak-afrikai
származású, 2-10 cm magas évelő, hamvas kékeszöld, pozsgáslevelű növény.
Levelei aprók, majdnem gömb alakúak, sűrűn állnak. Hajtásai is sűrűek, gyakran
elágazóak. Virágai virágzatot alkotnak, fehérek rózsás ámyalattal, hat takaró
levéllel. Magról és hajtásdugványról jól szaporítható. Ez a faj bírja legjobban a téli
abszolút szárazságot, de megmaradása érdekében némi késő őszi nedvességet
igényel. Fény- és hőigényes a többi Sedum fajhoz hasonlóan.
(45. sz. kép)
Az itt i s m e r t e t e t t f a j o k az a l á b b i c í m e n beszerezhetők;
Mészáros Díszfaiskola Kft.
4028 Debrecen, Homok u. 6. sz.
8 : (52) 345-557 (30) 968-0955 (20) 935-5699
Központi lerakat: Debrecen - Józsa 35-öt útfél
B . : (52) 405-962

Papp László
Debrecen

39. kép Chamaecyparis lawsoniana
Fotó: Horvátti László
.Blue Surprise"

40. kép Thuja occidentalis „Aurea Nana"
Fotó: Horváth Lászlc

41. kép Juniperus horizontalis „Glauca"
Fotó: Horváth László

V I T A F L Ó R A 8 kaktuszok tápoldata
összetétel: 3,5% N, 7,5% P 0 , 7 , 5 % K 0+mlkroelemek. Felhasználás: Küliintílc kaktuszok és pozsgás növények neveléséhez.
Biztosítja a növény fejlődéséhez és dús virágzásához szükséges tápanyagokat. Adagolás: 2 líler öntözővízhez 6 ml (lkupak) tápoldat szükséges.
nyáron 10-14 naponta. Kerüljük a túladagolás!
Gyártja és forgalmazza:

VITAFLÓRA Kft., 8248 Nemesvámos, Pap I . u. 45. • Tel./fax: (88) 265-902
Kertészeteket ballonos kiszerelésben kedvező áron kiszolgálunk.

Buglyó Péter

Gondolatok az öntözésről és az öntözővízről
Zusammenfassuna: Der Autor fasst als Chemlker die c/iem/sc/ie
Eigensciiaften des Wassers, derén Veránderungsmögllclikeiten und die Art
und Weise der Bewásserung kurz zusammen.
Abstract: Tlie author who is a chemist briefly summarises the chemical feature
of the water, the opportunities for its modification and the way of the proper
watering.

Noha a pozsgások jobban tűrik a szárazságot, mint a többi növény,
mégis számukra is létfontosságú a víz. Ahhoz, hogy kedvenc növényeink egész
ségesek legyenek, fejlődjenek és évente virágozzanak, mi is jelentősen hozzá
járulhatunk azzal, hogy a lehető legoptimálisabb körülményeket biztosítjuk a
számukra. Egy ilyen feltétel az öntözés és az öntözővíz minősége. A növényeink
öntözésére használt víznek számos tulajdonsága van, ilyen például a víz kém
hatása (pH értéke), keménysége, oldottanyag-tartalma, biológiai tisztasága*
vagy a hőmérséklete.
A pH (potentia hydrogenii) kifejezést a kémhatás jellemzésére vezették
be. A híg vizes oldatokra érvényes 1-14 terjedelmű pH-skálán a 7-es érték felel
meg a semleges kémhatásnak; a teljesen tiszta víz kb. ilyen értékkel rendelke
zik. A pH-csökkenésével a savasság nő és fordítva: 7 fölötti értékek növekvő
lúgos (bázikus) kémhatást jelentenek. Mivel a pH-skála logaritmikus, a pH egy
egységgel való megváltozása tízszeres eltérést jelent a savasságban. Ez azt
jelenti, hogy egy pH = 2-es oldatban százszor több olyan részecske
(oxóniumion, HaO"^) van, ami a savasságot okozza, mint egy 4-es pH-jú oldat
ban. A víz pH-értékének a meghatározására az ún. univerzál indikátorpapír
alkalmas, amely vegyszerboltokban, laboreszközöket árusító üzletekben vehető
meg. A papírcsíkot a vízbe mártjuk, majd rövid várakozás után a színét
összevetjük a mellékelt színskálával és így olvassuk le a pH-értéket.
A felszíni vagy vezetékes vízben levő oldott anyagok egy része
megváltoztatja annak a pH-ját: az oldott szén-dioxid gáz, vagy a víztisztítás
során használt egyes alumíniumsók például csökkentik azt, ugyanakkor a
kalcium-, vagy magnéziumsók növelhetik az öntözésre használni kívánt víz pHértékét. Ezzel a kérdéskörrel szorosan összefügg a víz keménysége.
A már említett, vízben oldott kalcium- és magnéziumsók a vizet
keménnyé teszik. Az ilyen vízben nem habzik a szappan, hanem túrós, szilárd
anyag képződik, nehezen puhulnak meg főzéskor a hüvelyes növények, ipari
rendszerekben kazánkő képződik stb. Nyilvánvaló, hogy a kemény vízzel való
tartós, egyoldalú öntözés káros a növényeinkre, mert megnő a cserépben lévő
talajkeverék sótartalma és emiatt megváltozik a kémhatása is (meszesedés). Ez
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tápanyag-felvételi problémákhoz, sőt gyökérpusztuláshoz vezethet. A talaj pH-jának 7
fölé való növekedése megváltoztathatja a pozsgások számára is nélkülözhetetlen
nyomelemek (vas, réz, molibdén stb.) oldékonyságát, felvehetőségét, így a talaj
elmeszesedése mikroelemhiányt is okozhat. Megjegyzendő azonban, hogy egyes
nemzetségek (pl. Astrophytum, Turbinicarpus) igénylik a kissé bázikus talajt, sőt
egyes esetekben a kifejezetten gipszes (kalcium-szulfát) közeget (Geohintonia).
A vízben oldott kalcium- és magnéziumsók egy része (hidrogén
karbonátok) forralással oldhatatlan anyagokká (karbonátokká) alakítható, ezek
okozzák a víz ún. változó keménységét. Az ún. állandó keménységet adó sókat
azonban elsősorban kémiai úton lehet eltávolítani. Ennek lényege, hogy az
oldott (klorid, nitrát stb. formájában jelenlevő) kalciumot és magnéziumot vízben
rosszul oldódó anyagokká alakítjuk, és ülepítés után a tiszta vizet használjuk.
Hazánkban a vízkeménység számszerű jellemzésére az ún. német keménységi
fokot (nk°) használják. 1 nk° annak a víznek a keménysége, amely literenként 10
milligramm (mg) kalcium-oxidnak (CaO) megfelelő kalcium-, illetve magnézium
sót tartalmaz. A 0-5 nk°-os vizet lágynak, az 5-10 nk° közötti vizet közepesen
keménynek, az e fölöttit pedig keménynek tekinthetjük. A növényeink rendsze
res öntözésére használt víznek 5nk°-nál lágyabbnak kell(ene) lennie. A lakóhe
lyünkön levő vezetékes víz keménységéről a helyi vízmű adhat felvilágosítást.
Az
öntözővíz
lágyítására
kiválóan
használható
az
oxálsav
((COOH)2 H2O). 10 liter víz 1 nk°-kal való lágyítására 0,225 gramm szükséges
belőle. Ha a vizünk keménysége pl. 12 nk° és ezt 4 nk°-ra akarjuk csökkenteni,
akkor 1,8 gramm szükséges belőle. A sav vízben való oldása után kivált finom
eloszlású fehér csapadékot ülepedni hagyjuk és a víz tisztáját használjuk. Az
oxálsav előnye, hogy egyúttal a víz kémhatását is csökkenti, hátránya, hogy a
szervezetbe kerülve mérgező hatású. A könnyebben hozzáférhető kénsav
(H2SO4) is alkalmas vízlágyításra (30 %-os oldatát akkumulátorsavként hozzák
forgalomba). A kénsavból képződő kalcium-szulfát (gipsz) azonban több mint
300-szor jobban oldódik az oxálsav sójától, így a kénsawai nem készíthetünk
olyan lágy vizet, mint az oxálsavval. A kénsav a magnéziumot egyáltalán nem
távolítja el. Az előbbi példánál maradva, 10 liter víznek 8nk°-kal való lágyítására
4 milliliter 30 %-os kénsavoldat szükséges. A foszforsav ugyancsak alkalmas
vízlágyításra. Előnye, hogy nem mérgező és a vízben maradt foszfát tápanyag
ként hasznosul. 10 liter víznek 8nk°-kal való lágyítására 1 milliliter 60 %-os
foszforsavoldat szükséges. Kevéssé ismert, de a tőzeg is kiváló vízlágyító. 50
gramm tőzeget 10 liter vízbe téve és egy éjszakán át állni hagyva kb. 15-20 nk°kal csökken a víz keménysége. Az említett vízlágyítók az öntözővíz pH-értékét is
kedvezően, a gyengén savas tartományba (5,5 < pH < 6,5) viszik.
Öntözésre alkalmas, lágy vizet az eső összegyűjtésével is nyerhetünk.
Lényeges szempont azonban, hogy csak tiszta, tartós eső során hullott csapa-
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dékot fogjunk fel, miután a tető és az ereszcsatorna szennyeződései már
lemosódtak. Erősen szennyezett levegőjű városok, iparnegyedek esője esetleg
öntözésre alkalmatlan letiet. Az összegyűjtött vizet lehetőleg műanyag
edényben, hűvös, sötét helyen tároljuk, hogy megakadályozzuk az algásodását
és az egyéb mikroorganizmusok elszaporodását. Vasból készült tárolóedényből
túl sok fém jutjat a vízbe, ami ugyancsak káros lehet.
Szükséges még kitérni az ültetőközeg összetételének és az öntözővíz
tulajdonságainak a kapcsolatára is. Minden talaj ún. pufferkapacitással ren
delkezik, ami kifejezi, hogy mennyi savas vagy bázikus jellegű anyag pH-változtató hatásának képes ellenállni. A sovány, kis szervesanyag- és tőzegtartal
mú talajok kis pufferkapacitásúak, más szóval a friss földkeverék hamarabb
veszíti el a kedvező, gyengén savas kémhatását a többszöri, kemény vízzel való
nedvesítés hatására, mint a tőzegben gazdagabb. Mivel a pozsgások tartásához
az ásványi komponensekben bővelkedő és nem tápanyagdús földkeverékek a
használatosak, még jelentősebb az öntözővíz pH-ja és keménysége.
Az öntözővíz további tulajdonsága a hőmérséklete. Fontos, hogy a
felhasználandó víz nagyjából azonos hőmérsékletű legyen a növényekével,
illetve azok talajával. A nagy hőmérséklet-különbség hősokkot okozhat és
gyökérpusztuláshoz vezethet. Régi tapasztalat, hogy tavasszal és ősszel inkább
reggel, míg a nyári hónapokban este célszerűbb öntözni. Az első esetben
biztosak lehetünk, hogy a hűvös éjszakai órákra a növényeink biztosan
felszáradnak, nyáron pedig kedvezőbb a víz hasznosulása az enyhébb éjszakai
órákban. Különösen problémás lehet a nyári kánikulai periódus, amikor a
fon'óságban az üvegházban vagy fóliában nevelt növényeink leállnak a
növekedéssel. Ilyenkor inkább célszerű elhalasztani az öntözést. Saját
tapasztalat alapján kedvező a kánikulai napokat megszüntető hídegfronti,
lehűlést hozó, esős napokat felhasználni ilyenkor az öntözésre.
Összefoglalásképpen a következőket javasolhatjuk:
Lágy, langyos vízzel öntözzünk, tavasszal és ősszel reggel, nyáron este,
tartós kánikula esetén, egy-egy lehűlés! periódus kezdetén (üvegház, fólia).
A tiszta esővíz kiválóan alkalmas öntözésre.
A kemény vizet tőzeggel vagy vegyszerekkel lágyíthatjuk (ügyelve az
esetleges mérgező tulajdonságukra), de már a vezetékes víz felforralása is
csökkenti a víz keménységét.
Ha csak kemény vízzel van módunk öntözni, akkor gyakrabban ültessük át
a növényeinket és használjunk tőzegesebb talajkeveréket.
Dr. Buglyó Péter
Debrecen

Tlí^erszkí Zoítdn
A tápoldat okozta nemkívánatos hatások kaktuszokon
Zusammenfassuna: Der Autor benutzte elne Nahriösung, die aus ungeklárten
Grundén seine Pfíanzen nicht zur Sprossblldung bractite, wIe sonst gewöhniich.
Auf seine Nachfrage iiat jetzt der Direiaor der Herstellerfabrik geantwortet.
Abstract: Tiie autltor has watered his cacti with nourishing solution which made
the piants sprout strongiy. The head of the fírm manufacturing this substance
answered to him.

Biztos vagyok beme, ha valaki megkérdezné gyűjtőtársaim egyikét, hogyan kezdett el
kaktuszokat gyűjteni, azt nem tudná pontosan meghatározni, dátumhoz kötni. Az
emt)erek nagy töbt)sége ismeri ezeket a növényeket és rengetegen nevelnek egy vagy
akár több cseréppel is. Az első növénytől a gyűjteményig hosszabb idő telik el, egy
folyamat eredménye. Nagyban meghatározza e folyamat kialakulását a kezdeti siker
telenség, illetve sikeresség. Semmi esetre sem tudatos, előre megfontolt szándék a kiin
dulópontja e tevékenységnek, hanem az idők folyamán megszülető vonzalom, a kia
lakuló felelősségtudat, éppen úgy, ahogy a Kis Herceg és a rózsája esetében történt. Azt
hiszem, hogy ez az esetek 100%-ában így is van.
A szakirodalom felkutatása már a következő, az előzőek által kiváltott lépcső. Ezek
böngészése során sok olyan tartással kapcsolatos dologgal találkozhatunk, melyeket
hasznos lett volna már a legelején tudnunk, de a folyamat jellegétiől adódóan saját kámnkra, hasznunkra tapasztaltuk meg a nevelés során, töbt>-kevesebb „katonát" veszítve
a "csatátön". A kapcsolódó adatbázis kimeríthetetlen, nagy részét nem tudjuk agyunktian
elraktározni, tehát nem lesz azonnal hasznos infomnáció. Sokkal jobtwn bevésődik tu
datunkba az, amit saját kámnkon tanulunk, és valószínű, hogy az így szerzett tudás alap
ján a bakit nem követjük el még egyszer Az esetek töbliségében ez még sajnos passzív
infomnáció lesz, ugyanis azt már tudjuk, hogy hogyan ne csináljuk, viszont nem ad infonnációt ana nézve, hogy mi lesz a helyes eljárás, mert legtöbbször a lehetséges alter
natívák száma kettőnél jóval több, néha végtelen.
Bosszantó viszont az, ha helytelen, vagy nem eléggé pontosított adatok alapján
dolgozva érünk el nem kívánt eredményt. A következőkben saját tapasztalatom
alapján írok le egy esetet, mely választ adhat a „hogyan ne" részre, de a megoldás
hoz a vizsgált időszak hosszát tekintve csak közelítő információt nyújt. Tekinthetjük
reagálásnak is az összevont AlbaFlora 15. és Kaktusz-Világ XXII. évf. 5. számában
megjelent Kern Péter: A kaktuszok és a folyékony műtrágya c. írására, melynek vé
gén a szerző kéri, hogy a témával kapcsolatos észrevételeket a Vitaflora 8. Tá|>
oldatot használók írják meg.
Három éve kezdtem el kaktuszaim tápoldatos öntözését a Kaktuszdoktor nevű
készítménnyel. Láthatóan jólesett a növényeknek, kinézetre egészségesebbek, jobb
kiállásúak lettek. Néhány éve gyűjteményem növekedése és a kialakított elhelyezés
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miatt nem tudom megoldani az alulról való felszívatást, így felülről öntözök. Ha
tápoldatos locsolás kerül sorra, igyekszem az átlagosnál is jobban figyelni arra, hogy
ne jusson belőle az epidenniszre vagy a gyapjas részekre.
Néha persze a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is került a sötétbarna
színű Kaktuszdoktorból a növények felületére és azon részeket elszínezte,
megfogta. Egyetlen igazi hátránya azonban az árában mutatkozott, mivel fél
liter tápoldat az előírt adagolás szerint 50 liter vízhez volt elegendő, ezért
fajlagosan jóval drágább volt más növényeknél használatos másfajta szerekhez
képest. Két helyi gyűjtőtársam hívta fel a figyelmemet a Vitaflora 8. jelzésű
készítményre, és összehasonlítva az árakat és a hatóanyag-tartalmat, úgy
döntöttem, hogy 1999. évben áttérek ennek alkalmazására.
A kétféle tápoldat összetétele a címkén feltüntetettek alapján:
Kaktuszdoktor: N: 6%
P: 4 %
K: 8%
+mikroelemek
Vitaflóra 8. :

N: 3,5%
P2O5: 7,5%
K2O: 7,5%

+mikroelemek
Az adagolásra és a használati gyakoriságra vonatkozó előírásokat messzemenően
betartva négy alkalommal kevertem az öntözővízbe, augusztus hónapban már nem
használtam. Az éves második növekedési időszak beköszöntésével különös dolgo
kat tapasztaltam. Több növényem - szerencsére nem a döntő többség - eszeve
szett sarjadzásba kezdett. A gyűjteményem vegyes, mondhatni nem szakgyűjte
mény, de a hatás megfigyelése szempontjából ez hasznosnak bizonyult. Egyformán
sújtotta az egyébként is erősen sarjadókat és azokat is, melyekre ez nem jellemző,
vagy csak idős korban. További kellemetlenség, hogy az új hajtások nagyrészt a
növények felső hamnadában törtek elő, ami aztán nomiális esetben végképp nem
jellemző, kivéve ha megég, sérül a tenyészcsúcs. Az alábbiakban pontokba szedve
ismertetem a leginkább érintett nemzetségeknél megfigyelhető elváltozásokat.
Külön felhívom a figyelmet arra, hogy kontrollnövény nem állt rendelkezésemre,
mivel nem előre eltervezett kísértetnek indult a tápoldat használata.
1. Copiapoák:
A gyűjteményemben lévő Copiapoák többsége a nemzetség viszonylag kis
termetű, gömb alakú, sarjadzó és korán virágzó csoportjába tartoznak.

102 DEBRECENI POZSGÁS-TÁR

Tápoldat használatának tapasztalatai

Abnormális mértékben sarjadt a C. residua, C. tiumilis, C. tenuissima, és
különösen a C. echinata (46. sz. kép), melynek a középső tiarmadán szinte min
den areolából tiajtott.
Érdekes, tiogy a C. krainziana és a C. longispina viszont egyáltalán nem rea
gált, de növekedtek és utóbbi virágzott egész nyáron át.
2. Paródiák:
Leginkább a legszebb Paródiám, a 20 cm magas P. penicillata torzult. Felső
részén körkörösen hozta 15 db sarját, továbbá egy meghatározatlan, 6-7 cm
átmérőjű Paródia sp., melyen kb. 30 db helyezkedik el. A P. otuyensis, P.
aureispina nem mutatott elváltozást.
3. Turbinicarpusok:
A T. schmiedickeanus v. schwarzii, T. roseiflorus, T. valdezianus
sarjadnak a hajtáscsúcsnál és a test közepe táján is.

mind

4. Neoporteriák:
Egy 10 és egy 15 cm magas Neoporteria sp. (neohankeana ?) hozott a friss
areolakon hajtásokat (47. sz. kép). A mindössze 2,5 cm átmérőjű N. occulta
körben, középtájon indult meg (48. sz. kép).
5. Mammillariák:
Látványos volt az elváltozás, főleg az egyébként is csoportképző fajoknál, de
sokukat egyáltalán nem érintett. Évek óta sarjait gondosan szedegetem két M.
gracilisnek, így ezek eredeti jellegét megváltoztatva, nagy méretű egyedeket
nyertem, átmérőjük közel 5 cm. Ez egyébként is pepecs munka, de idén minden
elképzelést felülmúlt. Axillából és areolából egyaránt őrülten sarjadt (49. sz. kép).
Pereskiopsis alanyaim hajtásait marokszámra csipegettem, a nemes még így is
látványosan dagadt.
Az Escobaria sneedi eltűnt a sarjak alatt, az Aztekium ritterii sokat hozott.
Egyáltalán nem reagáltak vagy legalábbis a normálistól nem megkülönböz
tethetően a Gymnocalyciumok, Ferocactusok, Lobiviák (!), Echinopsisok (!). A
Notocactusok közül - amennyiben elfogadjuk, hogy e nemzetség tagja - egye
dül a N. graessneri csúfult el.
Másik érdekesség a virágzásban volt megfigyelhető. Az idősebb, ún.
"anyanövényeim", melyek megbízhatóan évről évre virítanak, a virágok
számában határozottan megfigyelhető változást nem mutattak. Szembetűnő
volt viszont a fiatal növények reagálása. Az éppen 1 cm átmérőt elérő fiatal
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Turbinicarpusok, az 1,5-2 cm átmérőjű Neoporteriák a kezelés kezdete után
gyakorlatilag átvirították az évet a saját méreteiket meghaladó virágokkal.
Több, önsteril kaktuszom termést és magokat érlelt, egy részükről biztosan
állíthatom, hogy nem kerülhettek kapcsolatba más növényekkel és beporzást
végző rovarokkal sem. Valószínűsíthető, hogy a magok többsége meddő lesz,
de erről csak akkor tudok majd biztosat mondani, ha következő évben vetek.
Összegezve a fentieket, most jó lenne, ha megoldásként le tudnám írni, hogyan
adagoljuk a szóban forgó szert. Nos, csak azt tudom, hogy nálam az előírt
koncentráció és a használati gyakoriság nem vált be. Mondhatnám azt is, hogy
túl jó a készítmény. Mindenesetre jövőre én óvatosabb leszek, megpróbálok a
"hogyan" kérdésre választ kapni. Addig is a lehetőség szerinti legjobb tanácsot
továbbítom, amit Augusztinyi Béla bácsi fűzött a témához és én is jobban
jártam volna, ha így indulok neki:
,,Adagolni először mindenből a felét!"
Kérem, illessék kritikával írásomat.
Kazincbarcika, 1999. december 06.
Rigerszki Zoltán
3700 KAZINCBARCIKA,
Csalogány u. 34.

Sésdn Jdnos
Néhány megjegyzés Rigerszki Zoltán A tápoldat okozta nem
kívánatos hatások kaktuszokon című közleményéhez
Teljesen ránk is illik a kaktuszgyűjtéssel kapcsolatos fejtegetés: még egyetemista
komnkban „fertőződtünk" meg a kaktuszok iránti vonzalommal, és nagy élmény volt,
amikor a valamikor NDK-ban vásárolt magok kikeltek. Az élet úgy hozta, hogy
tápoldatok gyártásával kezdtünk foglalkozni, és a kaktusztápoldat kifejlesztésében
neves kaktuszgyűjtők tapasztalata mellett ott szerénykedik a saját tudásunk is. A
tápoldatok fejlesztésénél a vezérelvünk az, hogy a műszakilag lehetséges legkönynyebb oldatot állítsunk elő elfogadható áron. A felhasználó ne vizet vásároljon, ha-
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nem a növény igényeihez igazodó, valamennyi fontos makro- és mikroelemet*
tartalmazó, értékes hatóanyagot. Ennek fényében hasonlítjuk össze a Rigerszki úr
által említett tápoldatokat:
1 liter öntözővízzel kijuttatott hatóanyag mennyisége mg-ban

Dózis:
N
P2O5
K2O

"

K a k t u s z d o k t o r
0,5%
1,0%'"
2,0%*'"
200
400
800
400
800
1600
300
600
1200

Vitaflóra 8
0,3%'"
105
225
225

az engedélyokiratban szereplő dózis
Rigerszki úr által alkalmazott dózis

A fenti adatokból egyértelműen következik, hogy a Vitaflóra 8 tápoldatot az előírt
koncentrációban használjuk, nem adunk több tápelemet a növényeinknek, mint a
Kaktuszdoktor nevű készítmény alkalmazásakor.
A rendellenességet kiváltó okot tehát másutt kell keresni. A növény, így a kaktusz
számára is a felvehető tápelem mennyiségét a talajban meglévő felvehető és a
műtrágyázással bevitt felvehető tápanyag összessége adja meg. Ötletként felvet
hető, hogy a talajban akár eredetileg, akár a korábbi műtrágyázás hatására immobil
(nem felvehető) makroelem volt, amely a Vitaflóra 8 hatására mobilizálódott, és így
látszólagos túladagolási tüneteket váltott ki. Mivel a Vitaflóra 8 tápoldat tápelemei a
növények számára valóban teljes mértékben felvehetők és hasznosíthatók, követ
keztetéseket a tápoldat hatásáról csak előzetesen mással, nem kezelt növénykul
túrán végrehajtott tápoldatozási időszak után lehet levonni.
Bennem felvetődik a kérdés, hogy az eleve sarjadzásra hajlamos növények nagymérvű
sarjképződése káros jelenség-e vagy csupán a növény életerejét reprezentálja.
Természetesen a leírt jelenségre magyarázatot adhat más, általunk nem ismert
tényező is, de annyit hozzá kell tennünk, hogy az oldatunkat használó neves
kaktusztenmelőktől semmiféle ilyen jellegű észrevétel nem érkezett.
Érdeklődve várjuk Rigerszki úr és valamennyi Vitaflóra 8 tápoldatot használó kak
tuszbarát újabb beszámolóját és további tapasztalatait, hiszen a növény egyénisége
mellett a tennesztési körülmények (talaj, hőmérséklet, páratartalom stb.) változásai
a tápelemek hatásában is megnyilvánulnak.

Dr. Bésán János
Vitaflóra Kft ügyvezetője
8242 Nemesvámos
Pap István u. 45 sz.

A B I O I n t c r n i c s / o t c s aUipanyaaú növcnykondicionaló készítmény a növény
táplíilásán túl fiingicid és b a k t e r í c i d iiatással is rendelkezik.
A t e r m é s m i n ő s é g é t és m e n n y i s é g é t n ö v e l i .
Élelmczésegészségügyi várakozási idő nincsi

Hatóanyagtartalma:

Mllroaén 4 , 0 % , hálcium 2 , 5 % , Maaní-zium \ .2%K Réz 1,2%, I5ór 0 , 5 % ,
Molibdén 0 , 0 3 % , Kén 0 , 7 % , n y o m e l e m e k .
cukrnK, yyünták, urán&avak, vilamlnok.

Biológiailag aktiv anyagok:
Felliasználtiató minden ndvényi kultúrában!

A makro- c.s m i k r o e l e m e k bizlosilásán kivül - fcrlö/.és erös.s6gétöl fügaöen • részben vagy egészben
helyeltesilheti a gomba- és baktériumölő szereket, rf^vényvédő s z e r e k k e l ec|yúll alkalmazható,
azok hatásai fokozza. Cllcnállóvíi I c s / i a növényi a környezeti tényezők kedvezőtlen hatásaival szem
ben: növeli a szárazság- és íagytiirésl.

KULTÚRA

DÓSOS

KEZELÉS

kiegészítő

hatások

kalAs/osok

ayomírtásKor
vIriiy/As ke/tictén

5-6 l/lia
5-4 l/ha

siker r)iÍnoM'-(iJiivitó
yombüfcnö/ós csftkhentese

Kukorica

40-50 cm növcnymayas*><^
ciincrháiiyüs (vciömaal

3-0 l/ha
5-5 l/ha

tápanyanértik nóvcl^
JaviUa a nH.-atcrmckfnyúlésl

iiiiprofcHrgö

30.40 cm m a q a » i ^
virAyz.is Kc/clrlén

5 * l/ha
5-4 l/ha

a kaszat scjlfalftl vaMac^O^
n^vfli az olaj tart «ilma(

KabfthosoK (uborka,
dinnye mb)

Illanta korban
IndAK mcqjclcnésc
keídcil vlráqrás

2%
3-5 l/ha
3-4 l/ha

er«teUcs gyökérftUlödis. foko/oll inegícrm*kpnyülts, Icrmés orölcljcscbb növeke
dése, cuhortartalom novelÖ hálás (dinnyék)

l>nrac1icsíini
[>iiprík>i
(tóiia alaU b)

pulánlaKorban
vtri^7As kezdetén
21 naponta Ismételve

2%
9-6 l/ha

njcglcrmí'henyülís riö.
Icrmés s/iiu'/ötlí-íiít scrkenll,
termés citarihatósáda nó, javul az i/hatás

valódi levelek klf<Ulödése után
kiülU'tés clött 1-2 n.ippal

2%
2%

gyökér erőteljesebb Tcjlődés. qyor?iul
klültctés után a gyökérzet kifejlődése
erőteljesebb s/ár növekedés

nftvínyvédös/t^res kc/clésckkcl
termés betakarít ás után
ősszel inécj aktív lonibu/dira

2»W.

cukortartalom növelés
összizhatás fokozás
növeli a termés tárolhatóságát
jól véd a tHiktéríumos betcaségck elleti

2%

virágszám növelés
virátjok s/ínhatását fokozza
erőteUcs gyökérfejlődés

Altalános
p<))<intanevQlés

qyiirnölcs,
szölö
dísznövények,
vlráook.
(muskátli,
ri^zsa slb.)
(fólia alatt cs
szotuinövényck Is)

levelek kifejlődésétől vlr.^ZJisKi
clvirá(tzás után métj
aktiv növényélel

pázsitfüvek

nyugalmi Időszak végén
tiyfrás után 2-3 nap
nyugalmi Időszak kezdetén

3%

Javasolt dózis:
^BIOPTT-SFECIAL
limcit ré^tattalmú
nftvénykondklotíáló lomblráciya.
Kiválóan alkalmas gyCimölcs
(fölctl almatt-nnésűek)
5/öie, szabadföldi- és fóllA.s
zöldség- cs viráti termesztésben,
kiemelten baktérium pusztíló
metlékhatású (iű/elhal>ls stb.)
Javasolt dózis 2 % vagy
2-5 l/ha.

ulnhatás fokozódik
erőteljes gyökérképződés
fokozódó szárazságlürés

2(11 lOOinIctl. lOOm'

0 , 5 - 2 , 0 % t ö m é n y s é g b e n , vagy
3-6 liter/ha mennyiségijén.
2 évig fagymentes helyen
eltartható.

Részletes felvilágosítás
kérhető:
A O R O - B I O - C I I E M ' 9 7 KPT.
4 1 0 0 B e r e t t y ó ú j f a l u , Mépllget u. 2 8 .
Tel.: (54) 4 0 1 - 5 7 4 , 4 6 9 - 1 7 3
Mobil: ( 0 6 - 6 0 ) 3 8 6 - 3 0 3 ,

385-525

Buglyó Péter

Folyóiratszemle - KuaS 1999/9-10.
1999/9.
Igazán pompás fotókkal illusztrált írásában P. Hansen a Loptiophora diffusa fonnagazdagságáról ír, említést téve az egyes változatok elterjedési terü
letéről i s > U . Meve a Tanzániában élő Stapelia flórát (22 faj 6 elterjedési terüle
ten) mutatja be a taxonómiai rovatban>F. StrigI Kufsteinből az üvegtiázak téli,
kiegészítő tiőszigeteléséről korábban megjelent írásokra reflektál. Véleménye
szerint az elpiszkolódott pótfóliák miatti fényveszteség több hátrányt okoz a
virágzás kapcsán, mint amennyi a fűtési költségben jelentkező megtakarítás.^
E. Lutz az USA-beli Dél-Utah kaktuszos vidékeire kalauzol bennünket. Élőhelyi
fotókkal illusztrálja az ott honos Echinocereus, Pediocactus és Scierocactus
fajokat.^Igazán gyakorlatias írásában D. Herbel az újonnan beszerzett,
gyakran tisztán tőzeges ültető közegben tartott, óriáskertészetekben nevelt
kaktuszok átültetését és gondozását ismerteti.-f „Az Ariocarpus és más mexikói
kisnemzetségek élőhelyén" címmel W. van Heek munkáját olvashatjuk. A
szerző a Rayones völgyben tett útjáról számol be; a közölt pompás felvételek
; magukért beszélnek.-f R. Mattern a kertjében nevelt különböző jukkafajok
télállóságáról ír, valamint arról a feltételezéséről, hogy a váratlan beporzódást
és magképződést egy Yucca louisianensis növényén valószínűleg hangyák
segítették elő.
1999/10.
A Rhipsalidee(?) család (?) különböző nemzetségei mintegy 76 taxonjának
virágzási kalendáriumát állította össze és adja közre G. Tismer, W. Höller és W.
Barthlott.^A Dél-Afrika északi tartományaiban őshonos Harpagophytum procumbens ssp. transvaalense ökológiájával kapcsolatos vizsgálódásainak eredményeit
foglalja össze C. Craib, a Bemutatjuk rovatban.-fW. Niestradt az Argentínából
kapott kis Clelstocactus hajtásból nevelt 9 év után virágzó növényt. Rövid
leírásának végén a gyűjtőtársak segítségét kéri az ismeretlen faj azonosításához,
• f j . M. Lüthy az Escobaria tuberculosa-val kapcsolatos írásában a különböző
élőhelyeken megtalálható variánsok eltérő napszaki virágzását vizsgálja és egy új
alfaj az Esc. tuberculose ssp. varicolor leírását adja.-f E. Lutznak az előző számban
megkezdett, Dél-Utah-beli kaktuszvegetációról szóló munkája most a Capitol Reef
Nemzeti Parkban és környékén élő Scierocactus, Pediocactus és Echinocereus
fajok ismertetésével zárni.-fIsmét pompás fotók; D. Herbel ezúttal a
Gymnocalycium quehlianum-ot, az Orbea variegata-t, a Lepismium lanthothele-t, a
Pelecyphora assellifomnis-t, a Lithops dorotheae-t és a Paródia mairanana-t ajánlja
az olvasó figyelmébe.^T. Brand dolgozatában a szukkulens növények gyökerén
élő, az anyanövénnyel szimbiózisban levő eddig ismert gombákról ír.

Tfr. "BugCyó Téter
Debrecen

Papp

László

KÖNYVISMERTETÉS
Aí/co Vemeulen: Cacti (Everything you need to Ifnow about cactus varieties with tips on caring
for these exquisitely fiowering masters of survival) Rebo Productions Ltd., f998 kiadványa.
Hollandia, Lisse
[Kaktuszok (Minden amit önnek tudnia kell a kaktuszváltozatokról, tanácsokkal azok tartásáról, hogy
tökéletesen virágozzanak a túlélés mesterei)]
A Hollandiában ismert újságíró, növényfotós és szakíró többségében kezdőknek szánt
144 oldalas , angol nyelvű könyve meghaladta eredeti célját. A sokszor az egész oldalt kitöltő
nagyméretű, de minden oldalán nagyszerű kisebb fotókat tartalmazó mű már megjele
nésében is több mondanivalót tartalmaz tapasztalt kaktuszgyűjtöknek Is. A szerző megpró
bálta röviden összefoglalni a kaktuszok létének jellemzőit, evolúciós sikerét, bemutatva a dél-,
közép és észak-amerikai főbb nemzetségeket és fajokat (főleg gömb alakúak), az egyéb felé
pítésűeket (Opuntla-k, cereoidák, fejlődési anomáliák), a tartás fortélyainak kivonatát.
Kivételes illusztrációs anyag és az egyszerű világos fogalmazás által meg kell vallanunk
nem kis sikerrel.
E könyvben nemcsak kultivált egyedeket kapták lencsevégre, hanem számos eredeti
termőhelyi példányt is, többször bemutatva az élőhelyek jellegzetes típusait.
A könyv belső borítóján olvashatjuk N. Vermeulen-ről „...az első volt, azok között kik
felismerték, hogy szükség van védelmükre. Végül választási lehetőségeket kellett találni a
kifosztott természetes élőhelyek és ezzel párhuzamosan a rajongók igényei között. Az ö
kezdeményezése által és együttműködésével, más, hasonló érdeklődésű emberekkel
alakítottak meg egy munkacsoportot a "Szukkulensek védelméért", amelyekben ő
erőfeszítéseket tett egy módszer kifejlesztésére, a legveszélyeztetettebb kaktuszok magról
való szaporítására". Ezek a fontos törekvések és gondolatok hatják át e írást is, megismerni
szaporítani és megtartani tevékenység-sorozatokon keresztül.
A teljesség kedvéért, a könyv egyéb címei és alcímei is hangozzanak el: Bevezető (Mi a
kaktusz, A tövis, amelyik a kaktuszokat különlegessé teszi, A szárazsághoz való alkal
mazkodás. Védelem az állati elfogyasztás ellen. Vegyi fegyverek), kaktuszok Nevei. Szívós
túlélők, Zavarba ejtő rokonság (észak-amerikai bennszülött maradvány fajokról), Fán élő
kaktuszok. Növekedés és virágzás, Jó hely kaktuszoknak (ablakpárkány, hidegház, üvegház).
Ültetés, kaktuszok vetése, Tűzdelés, Dugványozás, Oltás (Oltási technikák. Magoncok oltá
sa). Betegségek a gyűjteményben, A kaktuszok védelme a természetben.
Mindezen erények figyelembevételével, s a néhány becsúszott sajtóhiba és fajnév elí
rás ellenére is őszintén ajánlom minden gyűjtötársnak, kezdőnek hasznos forrásként, tapasz
taltnak szép könyvként!

Papp László
Debrecen

, f öZSGÁs .
A cikkekben * -gaf j e l z e t t kifeje
zések, fogalmak, nevek szerepelnek
a Pozsgás kislexikonban.
Atlantikus hatás: Az Atlanti-óceán,
elsősorban Európára és Észak-Amerikára
tiató kiegyenlítő v. módosító, klimatikus
tiatása, amely főleg a meleg tengeri áram
lásai révén némileg tefolyásolja a nagy
földi légkörzéseket is, és gyakran párás,
csapadékot tiozó, enyhe légtömegeket
szállítanak Európa nyugati partvidékére,
hazánk klímáját is módosítja.
Bibe (stigma: latin): a virágos nö
vények temnőtájának, a tennölevelek által
alkotott tenmő alsó, üreges része a mag
ház (ovarium), a felfelé levő, elkeske
nyedő része a bitjeszál (stylus), csúcsi
része a bibe. Néha hiányzik a bibieszál. A
bibe egyéb)ként szerves egészet alkot a
tMbeszállal. Felületén ún. bibeszemölcsök
találhatók, ezek cukros váladékára hajta
nak tömlőt a virágpor szemecskék (pollen)
a bibe stigmatoid szövetébe.
Fuchsia magellanica: A ligetszépe
félék (Onagraceae) családjába tartozó
cserje, 2-3 m magas, közepesen fagytűrő.
Csészelevelei, hosszúak, és piros szimiai
bíborszínűek.
Helianthemum (görög-latin):

Ama-

gyaml napvirágnak nevezett nemzetség a
szuharfélék (Cistaceae) családjába tarto
zik, több, részben nálunk is honos cserjés,
félcserjés és lágyszám fajjal. Magasságuk
10-50 cm, többségük sűrűn elágazó,
elfekvő, vékony ágrendszerű. Leveleik
lándzsásak, oválisak, örökzöldek, v. téli
zöldek V . lehullok. Virágaik sárgák, fehé
rek V . názsaszínűek lehetnek, feltűnőek.
Gracilis (latin): Keskeny, vékony, fi
nom, karcsú, sudár (rosszallóan: sovány,
cingár, szűk, szegény, nyomorult), a nö
vény felépítésére, esetleg szervei jellegére
utalva.
Hebe (Veronikacserje): Új-Zélandról
számiazó, a tátogatófélék (Scraphulariaceae) családjába tartozó, nem ritkán
feltűnő virágzatú, örökzöld cserjék. Egy
részük teljesen télálló (pl. H. amstrongii).
Magról és félfás dugványról szaporíthatok.
Leveleik néhány fajnál pikkelyszertiek,
nyitvatennőkre emlékeztetnek.
Kitettség (expozíció, latin): A dom
borzat a különböző égtáji kitettségű lejtő
kön az éghajlati adottságokat felerősíti. így
a D-i, DNy-i, Ny-i oldalak jobt)an felmele
gednek. A fátlan felületek szintén jobban
felmelegednek és a domborzattól függő
en hosszat* ideig éri őket a napfény, vagyis
kitettebbek a nap sugárzó hatásának.
Mikroelem
(görögből):
Másként
nyomelem: az élőlényekben igen kis
mennyiségben előforduló kémiai ele
mek, amelyek szükségesek a nomnális
életműködéshez. A ,biogén' elem elne
vezés utal a hiányuknál kialakuló beteg
ségekre. Nélkülözhetetlenek: a vas, a
réz, a cink, a mangán, a kobalt. Az élő
lények többségében nélkülözhetetlen
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még a fluor, a bróm, a szelén, a molib
dén, a bárium és a stroncium. Többsé
güknek az enzimeik és honnonjaik íészeiként (koenzimjeként stb,) van jelentő
sége, (Egyesek nagy mennyiségben tör
tént alkalmazása mérgezést okoztiat.)
Officinalis (latin): Műhelyi, gyári, te
nyésztő helyi, gyógyerejű, gyógyító hatá
sú, gyógyszertári növény. Ilyen eredetre és
hatásra utaló tulajdonság megnevezése.
Pelargonium (latin): A gólyaonfélék
(Geraniaceae) családjának lágyszánj vagy
félcserjés tennetű nemzetsége. Tenye
resen vagy szárnyasán szeldelt levelek,
kétoldali részarányos szimmetriájú virágok
jellennzik e dél-afrikai nemzetséget. Szá
mos illóolajat tartalmaznak. Éréskor a
temnőlevelekkel összenőtt termése kilövődik. Sok faját, kultivarietaszát temnesztik.
Több törzs-szukkulens fajuk is létezik.
Poncirus trifoliata Oatin): A tövises
vadcitrom a rutafélék (Rutaceae) család
jának Közép-Kelet-Ázsiából számiazó, te
nyeresen, hármasán
összetett levelű,
cserje termetű, lombhullató faja. Ágai jel
legzetesen élénkzöldek, 2-3 cm-es tövi
sekkel. 3-5 cm-es, illatos, fehér virágait
lombfakadás előtt, ápr.-máj.-ban hozza. Kb
5 cm-es, szőrös, citromszerű termése éret
ten sárga, keserű. Fiatal kortan lehet fagy
érzékeny, egyébként nálunk jól tűri a telet.
Potentilla fruticosa Oatin): Cserjés
pimpó a rózsafélék (Rosaceae) család
jának, többségében lágyszám fajokat
tartalmazó nemzetségének, fás szám,
cserje temietű faja. 0,5-1,5 m magas,
lombhullató, tenyeresen összetett leve

Pozsgás kislexikon

lű, sűrűn ágas bokor, amelynek május
ban nyíló sárga virágai 2-3 cm-esek.
Európa északi, mérsékelt övi részéről
számiazik.
Taxon (görög): Biológiai rendszer
tani kategória. Általános fogalom rend
szertani rangmegjelölés nélkül, tehát a
növény- és állatrendszertani kategóriák
bámielyikét jelentheti. (Pl. alfaj, faj,
nemzetség, stb. ill. ennek nevesített
forniái pl. Cactaceae, Mammillaria stb.)
Tenyészcsúcs (apikalis v. csúcsmerisztéma: részben görög-latin): Az elsőd
leges osztódó szöveteknek (merisztéma)
a hajtás tengelyének csúcsán elhelyez
kedő típusa, lényegében ősmerisztéma.
Sejtjeinek nagy sejtmagvai vannak, aktív
időszakukban nincs bennük táplálékzár
vány (pl. keményítő), a színtestek (plasztisz) csak proplasztisz (előplasztisz) for
májában vannak jelen. Viszonylagosan
differenciálatlanok. Erős anyagcsere-akti
vitásuk van. A merisztémákból jönnek
létre a végleges, specializált (differenciált)
sejtek ill. szövetek, mint alap-, takaró-,
szállító- stb. szövetek.
Rozmaring (Rosmarinus offici
nalis: latin): Az ajakosok (Lamiaceae)
családjának mediterrán eredetű faja.
Örökzöld félcserje, amely temnészetes élőhelyén meghaladhatja az egy
métert is. Levelei szálasak, tompán
széles tű alakúak, vastagok zöldek,
alul molyhosak. Virágai fehérek, vilá
goskékek. Nálunk nem teljesen tél
álló. Mint gyógynövényt, főleg emész
tőszervi betegségekre, mint fűszernö
vényt húsok ízesítésére használják.
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•
Megvételre keresem; Borhidi
Attila: Kubában térképeztünk.
Bp, Gondolat Kiadó, 1974.
Továbbá egyéb Kaktuszokkal
foglalkozó szakirodalmat gyűj
tök. Vétel és csere céljából
keresek partnereket! Herczeg
István 4200 Hajdúszoboszló,
Kösialja 22. sz.
8 06-52-360939
•
Mint gyűjtő, a gyűjteményem
szeretném gyarapítani. Erre
csak úgy van lehetőségem,
tiogy saját termésű magjai
mat növényekre cserélném.
Kérésre megküldöm a maglis
támat. Ily módon fajazonos,
névvel ellátott növényeket
szeretnék beszerezni: Astroptiytum, Cereus, Rebutia,
Thelocactus,
Stenocactus,
Gymnocalycium, Echinocere
us, Espostoa, Pilosocereus,
Echinocactus, Notocactus, Fe
rocactus, Matucana, Melocac
tus, Neoporteria, Copiapoa,
Mammillaria nemzetségekből.
Szabó Gyula 3700 Kazinc
barcika, Szemere tér 8. II.
emelet 7. sz. S (48) 320-951
•
Egyesületünk tervezett külön
számaihoz Melocactus és
Gymnocalycium fajok jó minő
ségű fotóit, kéri a tisztelt gyűj
tőtársaktól, a szerkesztőség
címére
•
A DEBRECENI KAKTUSZGYŰJ
TŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLE
TE várja azon adományozó,
segítőkész tagjait és szimpati
záns gyűjtőtársak jelentkezését,
akik magadományaikkal támo
gatni tudják folyóiratunk színes
nyomtatását. A felajánlások le
hetnek kaktuszmagok, afrikai és
egyéb, más pozsgásmagvak. Az

adományokat a szerkesztő-ség
címére köszönettel várjuk.
Egyesületünk úi magfelelőse.
Bencze Sándor
•
Elfogadható áron keressük.:
Csili Kaktuszkedvelő Szakkör
Tájékoztatóját 1966-1979 Bp,
Haidú-Bihari
Kaktuszkedvelők
Tájékoztatóját 1971-72, 1975-76.
Debrecen.
Kaktusz-Világot 1971-1979. Bp.
Debrecen.
Kakteen und andere Sukkulenten-t 1949-1971, Stuttgart.
Ajánlatokat a szerkesztőség cí
mére kérjük.
•
Egyesületünk által kiadott újabb
képeslapok, mely 15 Ft/db
- (dupla lapok 30 Ft/db) egységáron kaphatók.
Negyedik sorozat
31 Rebutia senilis
32 WeingartJa lanata
33 Rebutia spegazziniana
34 Echinocereus morricalii
35 Lobivia chilensis
36 Kék nösziromcsokor
37 Echinocereus berlandjeri
38 Echinocereus brJstolii
39 Echinocereus pectJnatus
Ötödik sorozat
41 Mammillaria deherdtiana
42 Notocactus vrerdermannianus
43 Astrophytum capricorne
44 Gymnocalycium leptanthum
45 Thelocactus setispinus
46 Astrophytum myriostigma
47 Paródia sangulniflora
48 Gymnocalycium horstii
49 Coryphantha andreae
Hatodik sorozat
51 Opuntia humifusa
52 Paródia aureispina
53 Lobivia silvestrii
54 Rebutia deminutam
55 Matucana paucicostata
56 Pelecyphora aseliiformis
57 Echinocereus pulchellus

58 Mexikói táj
59 Opuntia phaeacantha
Hetedik sorozat
61/1 Echinocereus polyacanthus
/2 Echinocereus reichenbachii
/3 Echinocereus pectinatus
62 Escobaria missouriensis
63 E. A növény ismertetése.
64/1 Mammillaria melanocentra
/2 Mammillaria guelzowiana
13 Mammillaria carmenae
/4 Mammillaria mazatlanensis
65 Rebutia heliosa
66 R. A növény ismertetése
67/1 Matucana paucicostata
/2 Notocactus ottonis
/3 Stapelia hybrid
14 Rebutia pygmaea
68 Escobaria leel
69 E. A növény ismertetése
•
Reklámlehetőségeket biztosí
tunk
kaktusz
és
egyéb
pozsgás növények tartásával
kapcsolatos témakörökben.

Áraink
példányszámonként:
Fekete-fehér:
12,5x17,5 cm = 7 000 Ft
12,5x8,5 cm = 3 500 Ft
6,0x8,5 cm = 2 000 Ft
6,0x4,0 cm = 1 000 Ft
Színes:
12,5x17,5 cm = 10 000 Ft
12,5x8,5 cm = 5 000 Ft
6,0x8,5 cm = 2 500 Ft
6,0x4,0 cm = 1 250Ft
•
Keresek-kínálok rovatban
Tisztelt olvasóinknak
biztosítunk gyűjtői
tevékenységükhöz kisebb
hirdetési lehetőséget,
közlendőik közreadását.
Minden megkezdett 10. sor
200 Ft.
•
IJjságunkban várunk télálló
pozsgás növényekről szóló
publikációkat, amelyek szikla
kertben tarthatók.
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Élő csúcsi osztódó szövet mellett, a csúcs közelében
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