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Két olyan sorozat is elkezdődött, amely az USA dél-

nyugati részével foglalkozik. Egyik Oldřich Fencl: 

Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai, a másik 

Gonda István: A Mexikói öböltől a Grand-kanyonig. 

A két írás rendkívül jól illeszkedik egymáshoz. Az 

egyikből megismerjük a terület múltbeli történéseit, 

gazdag növényzetét, a másikban a szerző, mint 

turista igyekezett a rendelkezésére álló kéthétben 

minél több területet bejárni, a nevezetességeket 

megismerni, összpontosítva a pozsgás növényekre. 

Mindkét cikkben sok élőhelyi fotó segítheti az 

itthoni gyűjteményekben fellelhető, az adott 

területről származó növények meghatározását. És 

még egy óriási előnyük ezen írásoknak. A figyelmes 

olvasó ötleteket meríthet ahhoz, hogy milyen 

kaktuszokat próbáljon meg az eddig beváltakon 

kívül, a szabadban kiültetve termeszteni télen-

nyáron. 

Oldřich Fencl Az amerikai délnyugat nemzeti 

parkjai 1. részében elsősorban megismerteti 

olvasóival az Egyesült Államok dél-nyugati 

államainak legreprezentatívabb ökorégióit az alábbi 

területi felosztás szerint: A Chihuahua sivatag északi kiszögelése, a Sonora sivatag északi 

nyúlványa, a Mojave sivatag, a Great Basin sivatag, a Colorado Plateau. Az összes fent említett 

területet, de elsősorban Sonora és Mojave sivatagait, új keletű veszély fenyegeti: a gyakori 

tűzvész, mely a közelmúltig itt teljesen ismeretlen fogalom volt. Meghökkentő megállapítás, de 

okai is azok. a Mojave, Sonora, Chihuahua és Great Basin sivatagok jövőjét bizonytalan sorsukra 

hagyták. Van e valamilyen remény a változásra? Az ottani szakemberek szerint nincs! 

Mindannyian megegyeztek abban, hogy ezt a kilátástalan harcot folytatni kell, de a valódi 

megoldás még nem ismert, és a kialakult helyzetet nem tudják ellenőrzés alá vonni. Az Agave 

lechuguilla fajt az egyik olyan növénynek tartják, amely jellemzi a Chihuahua sivatagot, és a 

botanikusok velük tájékozódva pontosan ki tudják jelölni a sivatag határait. A mészüledékek és az 

ezen a rétegen kialakult talajok enyhén lúgos környezetet hoztak létre, melyet a legtöbb növényi 

faj előnyben részesít, s éppen e vidékeken burjánzik a faji sokféleség. Az itteni sivatagok nem 

elhanyagolható veszélyeztetésének számít az illegális növény- és állatfajok begyűjtése és 

elszállítása kereskedelmi célokra. Például a texasi Chihuahua sivatagból az 1998-2001 közötti 

években illegálisan 100.000 szukkulenst szállítottak el, több min 3 millió dollár értékben. A világ 

többi részéhez hasonlóan e területeket is veszélyezteti az emberi népesség gyarapodása és 

terjeszkedése. 

Ficzere Miklós gondozást alig igénylő növényt mutat be, ez a Téltűrő kaktuszcserje: a 

Maihuenia poeppigii. A télen-nyáron szabadban tartható kaktuszok közül érdemes részletesebben 

megismerkednünk egy ún. „őskaktusszal”, mint a Maihuenia poeppigii, amely semmiféle 

hasonlóságot nem mutat a másik, „őskaktuszként” jobban elfogadott és ismert Pereskiákhoz. A M. 

poeppigii természetes élőhelyei a szakirodalom szerint kb. 1500 m magasságig találhatóak, de az 

újabb híradások szerint Argentína Mendoza tartományában is ráakadtak 2000 m magasságban. 

Valószínűleg elmondható, a nehezebben megközelíthető területek még nincsenek feltárva, ebből a 

 

 

 

 



 

 

 

 

szempontból nem ismertek. A Maihuenia poeppigii élőhelyein kb. 80 cm-ig terjedő magasságú 

telepeket képez, de a többség ennél alacsonyabb, 15-30 cm magas. Találhatók olyan telepek, 

melyek átmérője eléri a 10 m-t!! Minden telepet csak egy növény alkot, melyek növekedése 

elágazásokkal történik. Az elágazások nagyjából az előző hajtás végénél jelennek meg, de kisebb 

hajtások szinte bárhol kialakulhatnak. Vulkanikus, savas kémhatású, törmelékes talajokon 

tenyésznek, amely sokfelé 30 cm mélységig növényi részekkel kevert és magas hányadban 

tartalmaz humuszt.  

Kiss László ismerteti A Neowerdermannia nemzetség-et, amelyben jelenleg két faj található, a 

Neowerdermannia chilensis és a Neowerdermannia vorwerkii. A növényeket a legtöbben magról 

javasolják szaporítani, annak ellenére, hogy termesztése nem mondható problémamentesnek 

tapasztalatom szerint. Az importált magok kelése rendszerint 0-40 %-os eredményességet mutat. 

A 0 %-os vagy akörüli eredmény sok esetben összefüggésben lehet a magok csírázóképességével, 

és a nem megfelelő keltetési hőmérséklettel. 

 

 
 

Elton Roberts Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei most következő részében 

újabb taxonok tartásával kapcsolatos tapasztalatait mondja el. A Turbinicarpus bonatzii kusza, 

toboz-szerű gyökérzettel rendelkezik, és gyakorlatilag több van belőle a föld alatt, mint fölötte. 

Más szóval a növény teste a föld alatt a gyökerek indulásának helyéig vékonyodik, és így a test 

több mint háromnegyede kerül a föld alá. Ez a földalatti rész is a gyökérzethez tartozónak 

kezelendő – ha úgy tetszik, egyfajta karógyökér –, a (köznapi értelemben vett) gyökerek pedig a 

toboz aljáról erednek. A Turbinicarpus laui a mexikói San Potosi államból származó nemzetség 

egy másik faja. Miután számos növényt megégettem, gondolván, hogy ők a meleget és a napfényt 

szeretik, megtanultam, a T. laui kifejezetten nem kedveli a magas hőmérsékletet.  Ellenben 

remekül érzi magát a melegház hűvösebbik oldalán, ahol reggel éri a fény és a nap, így kevéssé 

valószínű, hogy stressz hatás éri, melyre egyébként sokkal inkább hajlamos, mint a faj többi 

képviselője. Már sok mindenkitől hallotta a szerző, hogy a mások által birtokolt T. rubriflorus 

virágainak színe piszkos-rózsaszín és egyáltalán nem dekoratív. Amikor sikerült magokat 

szereznem, nem hagytam magam elriasztani, és láss csodát! A virágok egyáltalán nem voltak 

piszkos színűek. 

Negyedik részéhez érkezett Horváth Ferenc Mexikó Tillandsiái című cikke. Újabb 5 fajt 

ismerhetünk meg, szép képek kíséretében. Ezek a következők: T. macdougallii, T. oaxacana, T. 

pamelae, T. penascoensis, T. punctulata. 

Ficzere Miklós Filatélia rovatában a Pozsgások és mesefigurák összeállítás a gyerekeknek 

próbál kedveskedni, s talán kedvcsináló is lesz a bemutatott öt bélyeg. 

Gonda István A Mexikói öböltől a Grand-kanyonig 1. része bátorítást adhat másoknak is az 

USÁ-ba való utazáshoz, némi előzetes szervezést követően, mivel a szerző első repülős útján 

egyedül utazott több ezer km-t. Néhány részlet: „A Ferihegy-Amszterdam járaton egy magyar 

házaspár került mellém, Nagybányáról jöttek. Ismerték Nevezi Jánost, az ottani kaktuszgyűjtőt. 

Kicsi a világ.” Üdítőek írásának mosolyra fakasztó részletei. „Ahogy álldogálok soromra várva 

útlevéllel a kézben, mellém lép egy harminc körüli fekete fickó, és megszólal: - Szia! 

Magyarországról jöttél? Az állam leesett, fölvettem. Ahogy beszélgettünk, elmondta, ő 

tolmácsként dolgozik itt, kérdezgetett melyik városból jövök, miért jöttem, hova megyek stb.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Nagyon jól, folyékonyan beszélt magyarul egy enyhe akcentussal.”… „Közben néhány kamion 

átrobogott a hídon, úgy megrezgetve, hogy azt hittem leszakad. Az út folytatásában hamarosan 

újból kaktuszos helyre értünk. Langtry peremén, melynek népessége 2010-ben mindösszesen 45 

fő. Egy dombon egy baptista templom állt. Na, ezt a dombot jártuk be. A talaj itt főleg kisebb-

nagyobb kövekből állt, egy kis homokkal keveredve. Sok Echinocactus horizonthalonius, Yucca, 

Opuntia, Echinocereus enneacanthus, Fouquieria splendens élt ezen a helyen. Sajnos az úthoz 

közel eső részen néhány szemétrakást is láthattam a kaktuszok között, főleg rozsdás 

konzervdobozok, meg néhány törött üveg csúfította a helyet.”  

Bencze Sándor Kaktusz és pozsgásgyűjtők rovatunkban bemutatja Márföldi Tamás nyíregyházi 

gyűjtőt. „Amikor ezt az írást még csak terveztem, nyár dereka volt, nagyon sok virágzó növénnyel 

és nagyon nagy meleggel. Ez mára már csak szép emlék maradt, most itt a tél, de enyhe, nagyon 

enyhe időjárással. Nagyon sok növény kint található még a szabadban, és a fűtetlen üvegházban, 

de mi a kellemes melegben, szépen berendezett lakásban, amely telis-tele ritka és kényes pozsgás 

növénnyel, s ezek között beszélgetünk Márföldi Tamással” aki nagyon fontosnak tartja és kiemeli, 

hogy ”A kiállítások nagyszerű lehetőségek a gyűjtőkkel való találkozásokra. Sokan csak ilyenkor 

tudnak eljönni, hogy találkozzunk. A távolság és az állandóan romló anyagi helyzetünk miatt nem 

sokszor van alkalom az ilyen jellegű találkozásokra. Amikor csak az időm engedi, elmegyek a 

debreceni kaktuszgyűjtőkhöz gyűjteménylátogatásra, a kiállításukra és az általam nagyon 

fontosnak tartott és nagyra becsült kaktuszgyűjtők előadásaira. Külön öröm számomra, ha hozzám 

jönnek látogatóba innen a megyéből, Debrecenből, vagy éppen Szatmárnémetiből, vagy 

Nagybányáról.” 

 

 
 

Rendelje meg a Debreceni Pozsgástárt! 
2014-ben is csak 4.000,-Ft! 

 
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan 

felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen 

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!! 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240 

oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult 

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. 

Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet 

belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 
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 Ahogy kaktuszokkal kezdtem foglalkozni és gyűjtőkkel, vagy csak egy pár kaktuszt tartó 

személlyel találkoztam, kaptam egy "jó tanácsot": - Tavasszal NE kezdjem korán kezdeni a 

kaktuszok bő öntözését, mert rövid idő után megáll a bimbók növekedése és lehullnak. 

 Ezt a tanácsot kaptam Kolozsvár, Nagyvárad és Brassói vagy környéki gyűjtőktől. Ehhez 

hasonló ajánlást találtam egy könyvben is, melyből idézek az alábbiakban: 

 Ewald Kleiner: Kaktuszok a lakásban és a kertben, magyar második kiadás 1993, 

Falukönyv Ciceró Kft. FALU-KERTÉSZ. 

 „Már késő tavasszal nőni kezd a legtöbb kaktuszféle. A csúcson megjelenő friss zöld 

bizonyítja, hogy a téli nyugalomnak lassan vége. Nagyon helytelen lenne most a növényt nagy 

vízadagokkal gyors kihajtásra késztetni....A jellemzően tavaszi virágzású kaktuszok már nagyon 

korán "megmutatják" rügyeiket......Ezeket ilyenkor lehetőség szerint meleg helyre, ablakba 

tegyük. Itt 12-18 
°
C-os hőmérsékleten szépen fognak fejlődni a megduzzadt rügyek. Fontos: amíg 

a rügyek kicsikék, csak párásítani, zuhanyoztatni szabad a növényeket, különben visszafejlődnek, 

kiszáradnak és lehullnak. Ha a végleges méretük harmadát elérték, megkezdhetjük az öntözést, 

majd a trágyázást.” Idézet bezárva. 

 Kolozsvárról ide Négyfaluba költözve, egy egészen más időjárási zónába kerültem. 

Kolozsvár a Kis-Szamos völgyének nyugat-keleti irányú völgye mellett terül el, és ebben a 

völgyben mindig fúj a szél, huzat van, viszont a Feleki-tető csak 900 m magas, úgyhogy a felhőket 

nem nagyon akadályozza útjukban. 

 Itt Négyfaluban sokkal ritkábbak a szeles napok, mert dél felől az 1843 m magas Nagykő-

havas lábánál vagyunk lényegében a Kárpát-kanyarban, kelet-felől az 1954 m-es Ciucas (Csukás)-

havas, lejtőin. A hegyek megvédnek a széltől, de addig esik az eső, míg a felhők 

megkönnyebbülnek, és kb. 2000 m-re emelkednek, hogy át tudjanak csúszni a hegyek felett. Ha 

süt a Nap és meleg van, tőlünk 20 km-re északnyugatra már esik az eső, de hozzánk csak 2-3 nap 

múlva érkezik meg, mert a meleg száraz légtömegeket is át kell nyomni a hegyek felett. Ez egy 

egyszerű magyarázat. 1973. február 20-ika körül a helységben egy csöpp hó sem volt. Mindenütt 

por és 20 
°
C meleg volt. Természetesen e periódusok után újra jött a nedves, havas, hideg időjárás. 

A tél az ősszel együtt vagy 6 hónapot tart. A tavasz vagy 2 hónapot, a nyár jó esetben 4 hónap. A 

tavasz és ősz nagyon esős. 

 Ebben az időben pár kaktuszomon 

észrevettem, hogy ilyen időszakokban a 

Rebutiák elkezdték növeszteni a virágbimbókat. 

Ha ez a meleg periódus rövid volt, a hideg 

napfény nélküli periódusban a bimbók 

visszahúzódtak, vagy leszáradtak. Ha elég 

nagyra nőttek megesett, hogy megmaradtak a 

következő meleg napos periódusig, mikor ki is 

tudtak nyílni. Miután elkészült a kaktuszházam, 

az ilyen probléma majdnem minden évben 

ismétlődött. Azok a növények melyek 

elvesztették bimbóikat 1
1/

2 -2 hónap múlva 

kivirágoztak. A 2013-2014-es tél egészen különleges. Október elsején délben a 1. képen látható  

 

 

 

 



 

 

 

 

havazásban volt részünk. Elment a hó és sokszor 

volt napsütés, és 18 
°
C meleg is január 25- ig, 

mikor újra havazni kezdett. Egyes kaktuszok 

elkezdték növeszteni virágbimbóikat (2. kép), 

egyesek kivirágoztak, mások elvesztették 

bimbóikat. 

Itt külön írok egy sajátgyökéren lévő Coloradoa 

mesae-verdaeről. 

 Mikor 2012 április elején indultam a 

lányomhoz, az 5 éves növényen semmi jelét nem 

láttam a virágzásnak. Mikor május végén 

hazakerültem a növény tetején 4 elszáradt, szép 

virág szirmait találtam. (Nem szép virág és nő NINCS.) 2013. április elején, mikor ismét indultam 

a lányomhoz, már látszott a virágbimbó, hogy kezd növekedni. Mikor május végén hazaérkeztem 

a növényen se virágmaradvány, sem más jel, hogy akart volna virágozni nem volt. 2013 őszén 

októberben elkezdett a bimbó nőni (3. kép). A bimbó szépen nőtt január 15-ig (4. kép) mert az idő 

meleg volt (5. kép). Január 15-ike után elkezdett hervadni (6,7,8. kép). Tehát nem fog kinyílni. 

 

 
 

 A többi növényemmel együtt van két, az ősszel Chrudimban vásárolt Utahia silleriim, 

egymás mellett tartva. Az 9-es képen jól látszik, hogy az egyik most januárban megindult, a másik 

valamit kínlódik. 

 Szerintem nem az öntözés miatt indult meg a növények bimbóképzése, esetleg 

„növekedése” hanem a környezet hőmérséklete emelkedett egy olyan értékre, amelyre a növények 

genetikailag programozottak valamilyen életműködés megindulására. Az 9-es kép szerintem azt 

mutatja, hogy a beprogramozott életműködés megindult, és ehhez szükség van vízre, amit a  

 

 

 

 



 

 

 

 

növény működésbe lépett része 

elvon a többi, vizet és a benne oldva 

elraktározott tápanyagokat 

tartalmazó részektől. A jobboldali 

növény erős alanyra oltott, van, 

honnan elvonjon a növekedéséhez 

vizet, ami semmi befolyással nincs 

a növény többi részére. Sajnos 

fényképen nem tudom bemutatni, 

hogy a baloldali növény, amelyik 

ugyanolyan típusú, csak kisebb 

méretű alanyra lett oltva, mint a jobboldali, és az alany megpuhult a vízveszteségtől, és a 

növekedés csak jóakarattal látható. 

 Tehát a bimbóképzés és a növekedés nem az öntözés miatt indul meg, hanem a levegő 

hőmérsékletének emelkedése miatt, egy minimális beprogramozott érték elérése következtében. 

Ha ezen a periódus után jön egy hosszabb lehűlés, a bimbó és az új hajtásrész növekedése leáll. Ha 

a bimbó még nagyon kicsiny, visszahúzódik, ha nagyobb, akkor lassan elszárad és lehull, akár 

bimbóformában, akár ki nem nyílt virágformában. (Sajnos a Coloradoa nem önbeporzó, így 

egyelőre nincs magom.) A Schlumbergerák nagyon szépen virágoztak 2012. november, december 

hónapban (10,11,12-es kép). A lakásban több cserépben tartom különböző helyeken. 2013-ban 

egyetlen cserépben kezdtek nőni a bimbók, de ezek is olyan 2 cm nagyságúak voltak, amikor mind 

lehullott, a többi cserépben egyetlen bimbó sem jelentkezett. Ennek is csak az éghajlati 

körülmények lehetnek az okai, mint a meleg, napfény, mert öntözve úgy voltak, mint a többi 

évben. 

 
 

 Még egy hasonló probléma, mely azért nem tartozik ide, de itt megemlítem. Ha egy 

növényről levágunk egy bimbós hajtást, vagy a bimbós növény nagyobb alsórészét betegség miatt 

eltávolítjuk, a növénnyel két dolog történhet. Ha a megmaradt növényi rész elég nagy, erős darab 

(13. kép), a virág ki is nyílhat (14,16,17. kép). Megtörténhet a beporzás is, és még magokat is 

érlelhet (15. kép), még akkor is, ha az egész folyamat elégé bizonytalan, mert egyelőre a növény 

nem tudja felmérni, mi fog vele történni. A növény csak a magok kiszórása után kezdi a 

gyökérkezdeményeket fejleszteni, mert úgy lettek beprogramozva, hogy fontosabb a faj 

fenntartását biztosító magtermelés, mint az ugyanannyira bizonytalan gyökérfejlesztés. Ha a 

leválasztott darabunk egy kis térfogatú hajtás, de bimbós, akkor a virág növekedése elvonhatja a 

növény testéből az egész vízmennyiséget. A test sejtjeinek vízhiánya túllépheti azt a határt, amikor  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

már a sejtek vízvesztesége és ezzel a kiszáradása nem 

visszafordítható, tehát a növény kiszáradva elpusztul, akár 

érlelt magokat a faj fenntartása végett, akár nem (56, 56a 

képek). Tehát vigyázzunk, mert nagyon kisdarab növényt 

nem érdemes szaporítás végett levágni, pláne, ha bimbós, de 

talán valamire feloltva még megmenthető. 

 

Szabó Gábor 

Négyfalu, Erdély, Románia 

 

 

 

A címlapon látható növény virágában a lilás színű bibék 

nem számítógépes manipulációk következménye, hanem 

maga a természet adta valóság. 

(A szerk.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők február 

hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak, akik még nem 

rendelkeznek elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő. 

Napsütéses időben már van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25 C°-ra is 

felmelegedhet. A melegebb idő ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De semmi 

esetre ne kezdjünk el az öntözést. Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk meg 

növényeink fejlődésének beindulását. A februári időjárás még nagyon csalóka. A hirtelen 

erősebb felmelegedést, amely ilyenkor 10-15 C° is lehet, gyors lehűlés követheti. A borús, 

hűvös idő veszélyeztetheti a növények egészségét, mivel ha a jobb időben öntöztünk, még ha 

keveset is, nem biztos, hogy ez a kevés víz a lehűlés kezdetére el is párolog. A növény 

gyökereinél megmaradó víz ebben az időszakban rothadást, penészesedést okozhat. 

 

2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az erősebb 

felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok használatával 

könnyen kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A szellőztetést 

természetesen fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot. 

 

3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb, 

naposabb és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet adhatunk, 

de csak akkor, ha már az előbb említett helyre állítottuk őket. 

 

4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy 

vannak-e állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld. 

gombák, penészesedés, stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a 

megfelelő szerekkel és módszerekkel. 

 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közgyűlési meghívó 
 

2014. március 29-én, szombaton 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 16 órakor) 

Egyesületünk közgyűlést tart. 

Helyszín: Debrecen, Süveg u. 3. Csapókerti Közösségi Ház 

Napirendi pontok: 

1. Egyesületi tisztségviselők választása. Előterjesztő: Szászi Róbert 

2. 2013. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Tóth Norbert 

3. A 2014. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Tóth Norbert 

4. Egyebek. Előterjesztő: Dr. Csajbók József 

 

Dr. Csajbók József sk. MKPT Elnök 

 

Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség. 

 



 

 

 

 

 

 

Itt az új év, új tervek, új próbálkozások ideje, amire a növénykedvelők úgy várnak. 

Az előző évtől kezdve én állítom össze egyesületünk maglistáját: 

 új magokat veszek fel, 

 ami elfogyott, azokat törlöm. 

Felmerül a kérdés, hogy egy a listában több éve szereplő magtétel meddig maradhat a listában, 

hiszen biztos van egy olyan időintervallum, ami után a magok kelési aránya már nagyon 

lecsökken. 

Ha ezt a szélsőséges példát nézzük és pálmagyűjtők lennénk, akár 2000 évig is a listában 

hagyhatnánk a tételeket: Facsemetét neveltek egy kétezer éves magból (de jó lenne!) 

Azt kijelenthetjük, hogy a magvak életkorával a csírázóképesség is csökken. De hogyan 

kaphatunk erre a kérdésre korrekt választ? 

Mint minden tudomány, így a mezőgazdaság is objektív választ keres erre a kérdésre, ami a 

magvizsgálati módszerek egyike. 

Milyen magvizsgálati módszerek léteznek? 

 Tisztaságvizsgálat 

 Idegenmagtartalom-vizsgálat 

 Genetikai tisztaság és fajtaazonossági vizsgálatok 

 Csírázóképesség meghatározása 

◦ A vizsgálat célja: az ellenőrzött, szabályozott, a faj igényeinek optimálisan megfelelő 
laboratóriumi körülmények között egységes módszerekkel úgy megállapítani a 

maximális csírázóképességet, hogy az bármikor megismételhető legyen. Az 

eredmény optimális laborkörülmények között kapott eredmény, e miatt azonban 

mindig megismételhető. 

 Életképesség meghatározása, a vigorvizsgálatok köre 

 Magegészségügyi vizsgálatok 

Értelemszerűen a mezőgazdaság fókuszában az emberiség számára fontos gazdasági növények 

szerepelnek, ettől cikkünk tárgyai messze esnek és így a kérdésre a gyűjtők „saját 

laborkörülményei” között szerzett tapasztalatai alapján kapjuk meg a választ. 

 

A saját laborkörülmény tág fogalmat takar, de ha pontosítani akarjuk, akkor a főbb pontok a 

következők: 

 steril ültető közeg, 

 magas páratartalom, 

 napfény v. ennek megfelelő spektrumú mesterséges fény, 

 megfelelő hőmérséklet (az un. talpmeleg ültető közeg nagyon előnyös a csírázáshoz, a 
gyökérképződéshez. Ebben az esetben a levegő hőmérsékletéhez képest pár fokkal 

melegebb az ültető közeg), 

 szellőztetés. 

Saját kis laborkörülményeinket könnyen megteremthetjük vásárolt v. magunk által épített 

propagátorokkal. 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-2014-evi-kaktusz-es-pozsgas-maglistaja
http://www.mult-kor.hu/20080617_facsemetet_neveltek_egy_ketezer_eves_magbol
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szantofoldi-novenyek/ch06s07.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szantofoldi-novenyek/ch06s07.html#id524969
https://www.google.hu/search?q=seed+propagator&num=50&client=firefox-a&hs=Rv3&rls=org.mozilla:hu:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TOPkUubCBun0ygO_3IGIBw&ved=0CDMQsAQ&biw=1360&bih=713


 

 

 

 

A mezőgazdasági művelésben 

„a vetés előtt a bizonytalan értékű magokat próbacsírázásnak vessük alá. Kis tálkába, 

nedves itatóspapírra helyezzünk 50–100 db magot, majd tegyük őket a csírázási 

hőmérsékletüknek megfelelő helyre. A nagyobb magokat nedves homokban csíráztassuk. 

A csíráztatáshoz használt közeget ne öntözzük túl, mivel az eredményességhez a 

hőmérséklet és a nedvesség mellett levegő is szükséges. A csíráztatási százalékot úgy 

kapjuk meg, hogy megszámoljuk, 100 (vagy 50) magból hány kelt ki (egyszerű 

hármasszabály).” 

„Ezután döntsük el, hogy a kérdéses magot érdemes-e elvetni. Döntésünknél figyelembe 

kell venni, hogy a talajban kedvezőtlenebbek a körülmények, mint a csíráztató tálban, tehát 

még kevesebb kel ki. Az 50–70 százalékos eredmény már igen gyengének számít, az ilyen 

magot már nem érdemes elvetni.” (forrás) 

A hobbi művelésben ez szóba se jöhet, hiszen egy magtételben 5-10-20 szem mag van, itt 

„mindent egy lapátra teszünk”, akarom mondani ültető közegre. Az 50-70 % itt nem kudarc, 

hanem siker!! 

A következő táblázatban felsorolom azokat a pozsgás nemzetségeket, amelyek magvainak 

megkaptam a csírázóképességét: 

 

      Nemzetség/Csírázási képesség ideje (év)             Nemzetség/Csírázási képesség ideje (év) 

 
Acanthocalycium                                                               4 

Agave                                                                                5 

Ancistrocactus                                                                   3 

Astrophytum                                                                     3 

Brasilicactus                                                                      2 

Cereus                                                                               4 

Cleistocactus                                                                     4 

Copiapoa                                                                           5 

Coryphantha                                                                     4 

Echinocereus                                                                     4 

Echinofossulocactus (Stenocactus)                                   2 

Echinomastus                                                                    4 

Echinopsis                                                                         4 

Epithelantha                                                                      3 

Escobaria                                                                           4 

Euphorbia                                                                          4 

Faucaria                                                                             4 

Ferocactus                                                                         4 

Frailea                                                                                3 

Glandulicactus (Sclerocactus)                                           3 

Gymnocactus (Escobaria, Sclerocactus, Turbinicarpus)   4 

Gymnocalycium                                                                 3 

Hamatocactus (Ferocactus, Sclerocactus, Thelocactus)    5 

Harrisia                                                                              3 

Leuchtenbergia                                                       5 

Lithops                                                                    4 

Lobivia (Echinopsis, Rebutia)                                 3 

Lophophora                                                             4 

Mammillaria                                                            4 

Matucana                                                                 4 

Melocactus                                                              6 

Neochilenia (Eriosyce)                                            4 

Neolloydia                                                               4 

Neoporteria (Eriosyce)                                            4 

Notocactus (Parodia)                                               3 

Opuntia                                                                  10 

Parodia                                                                     4 

Pleiospilos                                                                4 

Pseudolobivia (Echinopsis)                                      4 

Rebutia                                                                     2 

Sempervivum                                                           3 

Setiechinopsis (Echinopsis)                                     4 

Thelocactus                                                               4 

Trichocereus (Echinopsis)                                        4 

Turbinicarpus                                                           3 

Weingartia (Rebutia)                                                2 

Wigginsia (Parodia)                                                 2 

 

 

Ezekkel az információkkal rendelkezem, amit persze kellő fenntartással kezelhetünk, ha pedig egy 

10 %-os kelési arányt (10 magból 1 mag kel ki) is sikernek élünk meg, akár figyelembe se vegyük. 

Én hobbikertészként nem rendelkezem ezekkel a tapasztalatokkal, amit kaptam azt megosztottam. 

Maglistánkat ezeknek az értékeknek megfelelően aktualizáljuk, az új maglista tételekbe pedig már 

bevezetjük a termés évét, ami egy fontos plusz információ. 

Örömmel fogadom v. (mindannyian, akik olvassuk nevében) fogadjuk a pozsgásnemzetségek 

csírázóképességével tapasztalatot szerzők véleményét, tudását ebben a fórumban: http://kaktusz-

es-pozsgas-tarsasag.hu/forum/magvetes v. más fórumfelületeken. 

 

Dr. Gyúró Zoltán, Budapest 

 

 

 

 

http://www.edenkert.hu/konyhakert/zoldsegek/zoldsegmagvak-csirazokepessege/5091/
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-2014-evi-kaktusz-es-pozsgas-maglistaja
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/forum/magvetes
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/forum/magvetes
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/forum/magvetes


 

 

 

 

 

A különféle magvak csírázóképességére vonatkozóan rendkívül érdekes megfigyelést tett az 

ismert cseh kaktológus, Alberto Vojtěch Frič, amelyet alább olvashatnak. Az idézet és 

magyar fordítása Fábián László (Udvard, Szlovákia): Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli 

életút című munkájából származik, melyet teljes terjedelmében a Debreceni Pozsgástárban 

fogunk közreadni. Az idézet Hírlevelünkben való közlési engedélyét ezúton köszönjük a 

szerzőnek. 

 

 

„Az összes Echinocactus faj a csúcs közelében virágzik, az Echinocactus ingens növénynél a 

magvak sok éven át a gyapjúba zárva maradnak, és csak akkor képesek kipotyogni, ha a további 

növekedéssel a peremre kerülnek. Megfigyeléseim szerint ez úgy tíz vagy tizenöt év után következik 

be, és csak ezt követően tudnak kicsírázni. Szüretkor odafigyeltem, nehogy a régebbi termés 

összekeveredjen a legfrissebb magvakkal. Európába érve meglepetten tapasztaltam, hogy a 

korosabb magvak gyorsabban és nagyobb mennyiségben keltek ki. Ugyanúgy a friss magvak, 

amelyekből csaknem háromnegyed milliót gyűjtöttem be, és amelyeket már rég kiárusítottam és 

elvetettem, megfigyeltem, hogy három év száraz és meleg helyen való tartásuk után csírázásuk 

jelentősen megemelkedett. Ezt a legtöbb faj esetében szabálynak tarthatunk, míg az Astrophytum 

és a Leuchtenbergia fajoknál általában már két év után teljesen elvesztik csíraképességüket. Ezért 

számomra érthetetlen volt az a tény, hogy a kínálatban levő magvak miért nem keltek ki. Milyen 

öreg lehetett a készlet, hogy már elvesztették csírázásukat, vagy talán mesterségesen voltak 

csírátlanítva? Múzeumi példányokból sikerült kinyernem magokat, amelyek nyolcvan százalékban 

kikeltek! A több mint 200 faj magja, amit annak idején sikerült begyűjtenem, évek után csak az 

Echinocactus corniger, Coryphantha pectinata és a Cephalocereus senilis fajok csírázása volt 

gyengébb a megszokottnál, amit azzal is magyarázhatnék, hogy a termések nem biztos, hogy 

teljesen be voltak a gyűjtés pillanatában érve. A többi faj megfelelően kelt ki.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan 

szíveskedjenek elősegíteni a 2013/14. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek 

kaktuszok, egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, 

alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját 

honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből 

származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek 

fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére kattintva: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, 

felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre. 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
mailto:n.tunde73@gmail.com


 

 

 

 

 
 

Honlapunk Sziklakert fejezete újabb látnivalókkal gyarapodott. Teljesen új a Ficzere Kert 

alfejezet, ahol 56 képet láthatnak kertemről, amelyben kb. 2000, nem tévedés, kettőezer féle 

növény található, nagyjából 250 m
2
 területen. A többi terület épület, gyep, díszburkolat, stb. A két 

szám összevetése bizonyára sokakból vált ki hitetlenkedést, melyet már személyesen is hallhattam 

nem egyszer. Azonban bármilyen hihetetlen, a megfelelő növények összeválogatása lehetővé teszi 

az ilyen nagyfokú változatosságot kis területen, a zsúfoltság látszata nélkül. Célom elsősorban az 

úgynevezett sziklakerti növények bemutatása. Figyelmes szemlélő nyomon követheti a kert 

változását, egyes növények növekedését. Sok ötlet szerezhető sziklakertek megépítéséhez, a kövek 

alkalmazásához, tájékozódhatnak egyes növények alkalmazkodó- és tűrőképességéről, a 

mikroklímák kihasználásáról. Ez utóbbiról rövidesen ismertető cikksorozatot is olvashatnak majd 

Hírleveleinkben. A képeken az is látható, milyen nem pozsgás vagy éppen egyéb pozsgás növény 

beültetésével oldhatjuk a télállós kaktuszos sziklakert növényeinek feszes merevségét, hogyan 

tehetjük még színesebbé a látványt. Az is látható, miképpen védhetők a szabadban termesztett 

kaktuszaink a téli csapadéktól, mely egyben lehetővé teszi több, eddig kevésbé téltűrőnek ismert 

növény kiültetését. Ez a védelem nem más, mint egy olcsón kivitelezhető, egyszerűen kirakható és 

eltávolítható „fedő”, ami csak, és kizárólag a csapadéktól véd, ettől is csak akkor, ha a hó közel 

függőlegesen hull, mert ha szél fúj, akkor havasak lesznek a „fedő” alatti növényeink. De ez nem 

baj, ennyi védelem bőven elegendő a biztonságos teleltetéshez.  

Az eddig meglévő két alfejezet is további képekkel bővült, összesen 694 képben 

gyönyörködhetnek. Az Egyéb lágyszárú növények a sziklakertben alfejezet eddig 66 képet 

tartalmazott, amely most további 230 képpel bővült. Így itt összesen 296 képet láthatnak. 

Látványosan, 285 képpel szaporodott a Kaktuszok és egyéb pozsgás növények a sziklakertben 

alfejezet képanyaga is, az eddigi 57-ről 342-re. Láthatunk kaktuszokat, delospermákat, 

orostachysokat, rosuláriákat, yukkákat, sedumokat, crassulákat, stb, stb. Megjegyzem, az 

előzőekben említett mindhárom alfejezet képeit kertemben készítettem, és a növények 90%-a 

télálló, a szabadba kiültetett. 

A kövirózsa (Sempervivum) gyűjteményem képeit úgy szeretném elkészíteni, hogy azok 

meghatározásra is alkalmasak legyenek, bemutatva egy-egy taxon mind a négy évszakbeli 

kinézetét, mivel évszakonként nagyon eltérő külleműek lehetnek. A képek nézegetéséhez 

mindenkinek kellemes szórakozást kívánok, látványuk legyen hasznukra. 

 

Ficzere Miklós 

 

 

 
 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sziklakert/ficzere-kert
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sziklakert/egyeb-lagyszaru-novenyek-a-sziklakertben
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sziklakert/kaktuszok-es-egyeb-pozsgas-novenyek-a-sziklakertben


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Egyéb szabadforgalmú (III. kategóriás) készítmények 
 

Az alábbiakban leírtak tájékoztató jellegűek, még akkor is, ha az részben vagy egészben 

megegyezik a növényvédő szer csomagolására írtakkal, és nem helyettesítik a csomagolásra 

írtakat!! 
 

Talajfertőtlenítő szerek 
 

Basamid G 

Hatóanyaga: 98 % dazomet 

Díszfaiskola, dísznövények, dohány, erdészeti csemetekert, gyógynövények, gyümölcsfa iskola, 

gyümölcstelepítés, komlótelepítés, szőlőiskola, szőlőtelepítés, zöldségfélék 

 

Bomber 1,5 G 
Hatóanyaga: 15 g/kg teflutrin. Piretroid tipusú rovarölő talafertőtlenítő granulátum. 

Felhasználható: Kukoricában talajlakó kártevők ellen 7-10 kg/ha, kukoricabogár lárvái ellen 12-15 

kg/ha adagban sorkezelés formájában. Burgonya, cukorrépa, napraforgó, paprika, paradicsom, 

káposztafélék (magról vetett, szabadföldi), gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, 

cékla), levélzöldségek (spenót, sóska, saláta), zöldbab, borsó, kabakosok (görögdinnye, 

sárgadinnye, uborka, tök), hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma) kultúrákban talajlakó 

kártevők ellen 7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában. Gyümölcsfélékben (almatermésűek, 

csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek), szőlőben talajlakó kártevők ellen 7,5-10 g/m
2
 adagban, 

sorkezelés formájában. Csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskolában talajlakó kártevők ellen 15-

20 kg/ha adagban, sorkezelés formájában.  

 

Force 1.5 G 
Hatóanyaga: 15 g/kg teflutrin. Piretroid típusú rovarölő talajfertőtlenítő granulátum. 

Felhasználható: Kukoricában talajlakó kártevők ellen 7-10 kg/ha, kukoricabogár lárvái ellen 12-15 

kg/ha adagban sorkezelés formájában. Burgonya, cukorrépa, napraforgó, paprika, paradicsom, 

káposztafélék (magról vetett, szabadföldi), gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, 

cékla), levélzöldségek (spenót, sóska, saláta), zöldbab, borsó, kabakosok (görögdinnye, 

sárgadinnye, uborka, tök), hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma) kultúrákban talajlakó 

kártevők ellen 7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában. Gyümölcsfélékben (almatermésűek, 

csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek), szőlőben talajlakó kártevők ellen 7,5-10 g/m
2
 adagban, 

sorkezelés formájában. Csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskolában talajlakó kártevők ellen 15-

20 kg/ha adagban, sorkezelés formájában. 

 

Egyebek 
 

Bio plantella arion + csigaölőszer 

Hatóanyaga: 6 % metaldehid 

dísznövények, szamóca, zöldségfélék (kivéve leveles) 

 

Critox füstpatron 

Szabad földön hörcsög- és ürge riasztására járatonként 1 db patron felhasználásával. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fagél 
Gyümölcs- és díszfák sebkezelésére a sérült felület teljes lefedésére. 

 

Hess vakondriasztó szer 

Hatóanyag: dohány törmelék és por 

INCIT-1 Gyökereztető hormon 

Hatóanyaga: 1-naftil-ecetsav 0,1%. Ajánlott: könnyen gyökeresedő lágyszárúakhoz, pl. muskátli, 

krizantém, gerbera. 

 

INCIT-2 Gyökereztető hormon 

Hatóanyaga: 1-naftil-ecetsav 0,2%. Ajánlott: lágyszárúakhoz, pl. szegfű, zöldségfélék. 

 

INCIT-5 Gyökereztető hormon 

Hatóanyaga: 1-naftil-ecetsav 0,5%. Ajánlott: félfás szárúakhoz, pl. rózsa, szőlő, kaktuszfélék. 

 

INCIT-8 Gyökereztető hormon 

Hatóanyaga: 1-naftil-ecetsav 0,8%. Ajánlott: fás szárúakhoz, örökzöldekhez. 

 

INCIT-K Gyökereztető hormon 

Hatóanyaga: 1-naftil-ecetsav 0,8% + indolil-3-vajsav 0,5%. Ajánlott: nehezen gyökeresedő 

örökzöldekhez 

 

Nonit 
Nedvesítő szer. Hatóanyaga: 60% dioktil-szulfo-szukcinát-nátrium. Javasolt növényvédelmi 

technologiák: Felhasználható a permetezőszerek tapadó képességének fokozására 0,025%-os 

töménységben. Elsősorban gyümölcsösökben nedvesíthető kénkészítményekhez, rét-legelő 

gyomirtásánál hormon típusú szerekhez keverve. Nem alkalmazható lúgos kémhatású 

permetlevekben (mészkénlé, bordóilé), vagy ahol a ható komponens nitrogén-bázisú, illetve kation 

képzésre hajlamos (Reglone, dodin, aminotriazinok). 

 

Fenti jegyzék tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos dokumentumnak. Nem szerepel 

benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesíti a 

készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, 

melynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termékek 

csomagoló burkolatán. 

Folytatás köv. 

Összeállította, írta: Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni 

Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék 

napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni a 

postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két 

kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e 

tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!                                                  Szászi Róbert 

 

 

 

 

mailto:nogo@freemail.hu
mailto:nogorobert@gmail.com


 

 

 

 

Egy kis kedvcsináló a talajfertőtlenítő szerekhez, és az óvórendszabályok betartásához Darvas 

Béla: Virágot Oikosnak - Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén című könyvéből 

vett részlettel (168-169. o.). 

 

Férfias fogamzásgátlók: DBCP és EDB 
 
 

A talajfertőtlenítés a növényvédelem ökotoxikológiai szempontból legkínosabb ága. 
Egyáltalán nincsenek megfelelő megoldások. Persze, ha a farmernek a között kell 
választania, hogy a talajlakó kártevők miatt – egy darabig – bizonyos növényeket ne 
termesszen, vagy hogy az ellenük való védekezés miatt hamarosan magtalanná válik, talán 
borítékolhatnánk a választ. Most mindjárt két legyet ütünk egy csapásra: az egyik az 
Oppenheim által 1833-ban előállított DBCP (1,2-dibróm-3-klór-propán; a Dow Chem. 
Fumazone, a Shell Nemagon néven forgalmazta), míg a másik a Neifert és munkatársai által 
1925-ben leírt EDB (etilén-dibromid, 1,2-dibróm-etán; a Dow Chem. Bromofume és 
Dowfume 85 nevű termékei)                                                      

 
 

Férfisterilitás 
 
Egy észak-kaliforniai vegyészeti gyárban (Occidental Petroleum, Lathrop) dolgozó férfiak feleségei 
egyre nagyobb számban fordultak nőgyógyászhoz azért, mert nem voltak képesek teherbe esni. A 
vizsgálat meglepő eredménnyel zárult: a férjek majdnem felénél alacsonyabb spermiumszámot 
számláltak, pontosabban 10%-nál is kevesebben voltak a „kis csacsik”, az elvárthoz viszonyítva. A 
további vizsgálatok kimutatták, hogy a DBCP-üzemben eltöltött idő (expozíció) és a spermiumszám-
csökkenés között szoros összefüggés van. A DBCP-üzemben ismert volt az a történet, hogy a 
műszak végi kétszeri zuhanyozás után elég volt egy ujjal az aranyhalakat tartalmazó akváriumba 
nyúlni ahhoz, hogy a halak felforduljanak. Később kimutatták, hogy a DBCP speciális toxinként az 
ember- és patkányherében kötődik a DNS-hez, és annak „törését” idézi elő. A DNS-törést követően a 
kromoszóma szerkezete, s ezáltal információs tartalma módosulhat, amelynek eredményei a mutáns 
utódsejtek. Ivarsejtek esetében ez különösen veszélyes, mivel az utódgenerációt érinti. DBCP-re a 
patkány háromszor érzékenyebben reagált, mint az ember. Ebből úgy gondolják, hogy vagy a DBCP 
hatásának kifejtése előtt aktiválódik a befogadó szervezetben, vagy a DNS-javító funkció* az emberi 
herében jobb, mint a patkányéban. Az EDB viszont nem adja alább, ugyanúgy betesz az embernek, 
mint a patkánynak. Az EDB-t az IARC listája az emberen valószínű rákkeltők legmagasabb 
„kasztjába” (2A) sorolta; a növényvédő szerek közül a captafol-lal (Santar – fák sebeinek kezelésére 
használtuk) együtt vezeti a listát. Az EDB egéren gyomor-, tüdő-, és bőrrákot; patkányon, az 
előzőeken túl még máj-, orr-nyálkahártya-, és emlőrákot is okoz, így 1983-ban, az USA-ban 
betiltották. 1984-ben viszont már Floridában több kút vizének szennyeződését észlelték, valamint 
gabonából készült termékekben mértek magas szermaradvány-értékeket, ami után az üzletek 
polcairól levettek közel száz süteményfélét. 

 

 

 
 

 

A Texas kaktuszai című könyv nélkülözhetetlen azoknak, akik 

Texasban a terepen kutatják a kaktuszokat, de nélkülözhetetlen 

minden alaposabb gyűjtő számára is, mivel hatalmas ismeret 

halmazzal segíti a növények meghatározását. Az államban 

fellelhető mintegy 80 kaktuszfajt (taxont) ismertet 368 oldalon, 

800 színes fényképpel. Közelképeken mutatja be a töviseket, a 

virágot, termést, valamint elmagyarázza, hogyan lehet azonosítani 

egy kaktuszt. Megjelent 2009-ben papírkötésben. Ár: 13-16 USD 

a beszerzés helyétől függően. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Az egyik sziklakertben lévő Echinocereus triglochidiatus növényen láttam meg a furcsa tüneményt. Annyit sikerült 

megállapítanom, valamilyen állat hagyta itt e szokatlan maradékát. Mi lehet mibenléte, nem tudom, de megkérdezem 

növényorvosunkat, aki bizonyára magyarázatát adja a még általam sosem látott tünetnek. Kárt nem okozott, 

néhány hét elteltével nyoma sem maradt. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajtásos növények alaktana 

A gyökérrendszer (radicatio, radikáció) 

Típusai: 

 főgyökérrendszer (allorhizás, homogén gyökérrendszer) 

 mellékgyökérrendszer (homorhizás, heterogén 
gyökérrendszer) 

 járulékos (adventív) gyökerek (növényi test bármely 
részén: szár, levél) 

◦ hajtáseredetű gyökerek 

▪ földalatti hajtáseredetű gyökerek (rizóma, 
tarack) 

Alap feladata: 

 rögzítés 

 tápanyagfelvétel 

Az egyéb feladatok az alapfunkciókon kívül az élőhelyi 
alkalmazkodáshoz funkcionális és ebből fakadó morfológiai 

változást is létrehozhatnak, így jöttek létre a módosult 
gyökerek. 

 Raktározógyökerek (raktározás): 

◦ Raktározó karógyökér (sárgarépa) 

◦ Gyökérgumó (dália, 2. kép)  

◦ Ikergumó (talajlakó orchideák, 1. kép) 

◦ Répatest (gyökér és a szár egy része 

alkotja, retek) 

 Interspecifikus gyökérmódosulások  

◦ Gombagyökerek (mycorrhiza) 

◦ Gyökérgümő (Rhizobium baktériumok 

pillangósokon) 

◦ Mikodomácium (Actinomycetes 

sugárgombák) 

◦ Hausztórium (élősködő, parazita 

növények) 

 

 

 

 

 

 

http://www.plantarium.hu/2013/12/valodi-gyoker-vagy-masfele-az-itt-a-kerdes/
http://www.plantarium.hu/2013/12/valodi-gyoker-vagy-masfele-az-itt-a-kerdes/
http://www.plantarium.hu/tag/karogyoker/
http://www.plantarium.hu/2012/06/alaktan-gyoker-gyokergumo-2/
http://www.plantarium.hu/2011/12/morfologiai-fogalomtar-ikergumo/
http://www.plantarium.hu/2012/06/alaktan-gyoker-repatest/
http://www.plantarium.hu/2013/03/a-mikorrhiza/
http://www.plantarium.hu/2012/05/alaktan-gyoker-gyokergumo/
http://www.plantarium.hu/tag/mikodomacium/
http://www.plantarium.hu/2012/06/alaktan-gyoker-hausztorium/


 

 

 

 Léggyökerek (földfeletti, száreredetű) 

◦ Valódi léggyökér (Orchidea, 3. kép)) 

◦ Táplálékszállító léggyökér (Monstera) 

◦ Támasztó léggyökér (Ficus, Pandanus) 

◦ Koronagyökerek, pányvázógyökerek 
(kukorica) 

◦ Kapaszkodógyökerek (borostyán) 

 Gyökértövis (pandanus) 

 Légzőgyökér, pneumatofóra (mocsári 

ciprus) 

 

Forrás: 

1. Tuba-Szerdahelyi-Engloner-Nagy: Botanika I. 

2. Bognár János: http://www.plantarium.hu/ 

A folytatásban a vegetatív hajtásrendszer alaktanát, módulásait mutatom be. 

 

Dr. Gyúró Zoltán 

Budapest 

 

 

Rajzolta: Jónás Jenő, Májvásárkerti Iskola, Újfehértó 

 
 

 

 

 

http://www.plantarium.hu/2012/11/a-leggyokerek-lenge-vilaga/
http://www.plantarium.hu/2012/11/alaktan-gyoker-valodi-leggyoker/
http://www.plantarium.hu/2012/09/alaktan-gyoker-tamaszto-leggyoker/
http://www.plantarium.hu/2012/09/alaktan-gyoker-kapaszkodo-leggyoker/
http://www.plantarium.hu/2012/05/alaktan-gyoker-gyokertovis/
http://www.plantarium.hu/2012/01/alaktan-gyoker-pneumatofora/
http://www.plantarium.hu/


 

 

 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság előadásai 2014. I. félévben 
 

  Január 25. szombat: Elnökségi ülés. A 2014 feladatainak megbeszélése. 

                                   Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Levezető: Dr. Csajbók József 

 

  Február 22. szombat: Hatékony gomba-és rovarölő szerek, a várható növényvédő szer kivonások, 

                                  az új forgalmi kategóriák, ki, milyen szereket jogosult vásárolni, a biológiai 

                                  védekezés lehetőségei, a génmódosításokról. Előadó: Dr. Sápi Levente 
 

  Március 29. szombat: Közgyűlés. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

  Április 26. szombat: Brazíliában a Notokaktuszok (Notocactus) földjén. 

                                  Előadó: Kádár Csaba, Győrújbarát 

 

  Május 24. szombat: Kötetlen beszélgetés, bográcsos főzőcske, nézelődés az üvegházban és a kertben 

                                 Dr. Csajbók József kertjében. Helyszín: Debrecen, Jáger dűlő. 

 

Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. 

(a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 

 

 

 

 

 

 

Olvasónk leveléből 
 

 
Tisztelt szerkesztőség! 

 
Nagyon meg vagyok elégedve mind a formai, mind a tartalmi megjelenésével. Köszönöm, hogy 
rendszeresen küldik immár 4 éve és ezen keresztül részese lehetek ennek a csodálatos kaktuszos 
világnak. Nagy öröm, amikor megérkezik a legújabb hírlevél. Azonnal az olvasásához látok, minden mást 
félretéve. 
Mégegyszer köszönöm és további jó egészséget az önzetlen munkájukhoz. 
 

Üdvözlettel: Szegediné Benkő Ágnes 
Kaktusz és dísznövény gyűjtő 

 

Lelkesítő szavait köszöni a Szerkesztő. 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 
Címlapkép: Echinomastus dasyacanthus Fotó: Kiss László, Orosháza 

 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rajzolta: Kállai Krisztina 
 

 


