
54. 

H Í R L E V É L 

2014. március 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Írta: Szabó Gábor, Erdély, Négyfalu 

 

Az alábbiak talán jobb megértése miatt három dolgot előre kell bocsájtsak. A gyűjtőszámos 

címkézéssel szembeni öntudatom "cilinderben sétál a béka feneke alatt" A gyűjtőszámos címkézés 

a túl szofisztikált tudomány szempontjából fontos lehet. A Kaktusz-Világ 2013/4-es számából, 

ami nagyon zavart, saját értelmezésemben röviden így szól: bizonytalan eredetű, vagy hibrid 

növényeinket ajándékozzuk el vagy semmisítsük meg, mert akinek ilyenfajta növényei vannak a 

birtokában nem nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit gyűjteménynek. A probléma 

tárgyalását sajnos, de azt hiszem jól megérthető politikai példával kell kezdjem. A hajdani 

marxizmust tanulmányozó ismerőseim közül valaki egyszer említette Marx egy meghatározását: 

„A demokrácia és kommunizmus csak abban az országban fog létrejönni, ahol az öntudat eléggé 

fejlett lesz.” Egyes emberi csoportok ezt az alapszabályt nem vették figyelembe, mert a 

körülmények megengedték nekik. Emiatt egy csomó országnak és pár millió embernek 

tönkretették az életét, visszatartották fejlődését azért, hogy ŐK uralkodjanak és jól éljenek. 72 év 

után, 1989-ben az egész összeomlott. Csak senki nem tudja, hogy a megnyomorított népek mennyi 

idő múlva fognak teljesen rendbe jönni, ha egyáltalán rendbe fognak jönni. Jó hosszú idő múlva 

ezek az elméletek újra elő lesznek szedve komoly változtatásokkal. Elsősorban a dolgok nem 

lesznek az emberek öntudatának szabad fejlődésére bízva. Egyik osztálytársam édesapja, akinek a 

talpait az akkori, 1940-es évek hatalma dagadtra, véresre verte meggyőződéséért, 1950-ben már 

nekem mondta, hogy "Nem ilyen lovat akartam Anyám!" A gyűjtőszámos kaktuszgyűjtés is 

szerintem halvaszületett dolog, ha az én öntudatomra van bízva, hogy "pontos nevű, megfelelő 

gyűjtő számmal ellátott növényt tartsak meg". Tévedés ne legyen, szeretném, ha tényleg minden 

növényem címkéjén a helyes, pontos latin név szerepelne. 

Én csak Romániában, Magyarországon és a Csehországi Chrudim ban jártam. Ami ezeken túl van, 

nekem szép, de elérhetetlen mesevilág, Hollyvoodi filmcsoda. Romániában jártam a bukaresti, 

kolozsvári és krajovai (Craiova) botanikus kertekben. Magyarországon jártam a Füvészkertben és 

a Vácrátóti Botanikus Kertben. Sehol nem láttam gyűjtőszámmal megjelölt kaktuszt. Ezek nem 

gyűjtemények? Szemétre velük? 

Én még egyetlen kaktuszgyűjtőnél, akiknél jártam, egyetlen növényt sem láttam gyűjtőszámmal. 

Lehet, hogy itt-ott volt egy pár, melyek felett elsiklott a tekintetem. Ezek egyike sem gyűjtő? És 

nincs gyűjteményük? Csak kedvelt növényeik? Ezek mind ajándékozzák el gyűjteményüket? De 

kiknek? Hiszen a megajándékozottak a nagy halom ajándék kaktusztól csak nem lesznek gyűjtők! 

Magyarországon több család megélhetését biztosítja a kaktusztenyésztés és eladás, Romániában 

nagyon kevésnek, talán háromnak. Ha ezek megszüntetik az állományt, mert nincsen 

gyűjtőszámuk, miből fognak megélni. Van egy csomó nyugati termelő és kereskedő is, akiknél itt-

ott a növények számához mérve nagyon kevés gyűjtőszámú növény akad, de javarészük anélküli. 

Gondolod, hogy ezek megsemmisítik a gyűjtőszám nélküli növényeket? (1, 2. kép) 

 

 
 

 



 

 

 

 

Ha a ma még gyűjtők, a gyűjtőszám nélküli növényeket megsemmisítik, hány kaktuszgyűjtő tagja 

marad a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének, a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

Közhasznú Egyesületének, a romániai Asociatia 

Colectionarilor de Cactus AZTEKIUM-nak? 

Ha most egyszerre a világ minden jelenlegi kaktuszgyűjtője 

szeretne vásárolni GYŰJTŐSZÁMOS növényt, egyszerre 

megnőne a kaktuszcsempészés az élőhelyekről, és 

valószínűleg nagyon drágák is lennének. A mexikói 

törvényeket és a CITES előírásokat meg kellene változtatni, 

mert ha ezt nem tennék, annyi kaktuszcsempész jelenne meg, 

hogy nem tudnák őket börtönbe dugni, mert nem lenne annyi 

börtön. Valószínűleg, az amerikai kontinensről eltűnne a 

kaktuszok nagy része. Rövid idő elteltével pedig megjelenne 

egy új, nagyon fejlődő mezőgazdasági ágazat: A kaktuszok 

amerikai kontinensre visszatelepíthetőségét tanulmányozó 

részleg. 

A termőhelyekről más vidékekre elszállított növények 

javarésze mindegy, hogy milyen populációból származnak, 

rövid idő után egyformává fognak korcsosodni, mert 

egyforma természeti körülmények között fognak tovább fejlődni, de nagyon különbözően az ősi 

termőhelyéhez viszonyítva. Tehát mindegy, mi van írva a gyűjtőszámmal ellátott 

személyazonossági táblájára. Kivételt képezhetnek a Ráktérítő és Baktérítő közötti zónákba 

költöztetett növények egy része. A 3. képen látható növényt Peruból hozta egy ismerősöm. A 

növény alsórésze, ami lelőhelyi, látszik, egészen más, mint a fölső elvékonyodott, Négyfaluban 

nőtt, nyáron, direkt napon. Még nem voltam felkészülve kaktusztartásra, és következő évben 

elpusztult. 

A 4. képen látható növényt kísérletképpen egy ideig szabadban, direkt napon tartottam, egy idő 

után bevittem a kaktuszházba, üveg alá. Jól látszik a növekedési különbség a töviseken. A 5. és 6. 

képeken egy kolléga növényei láthatók, melyeket betegsége után nem tudott többet kivinni a 

szabadba. Ha a szabadban nőt rész és az üveg alatt nőt részek külön növények volnának, azt hinné 

az ember, hogy két külön faj. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Jelenleg a világon nagyon sok munkanélküli, és szegénységben élő ember létezik. Ha lehet 

kaktuszt termeszteni és úgy eladni, hogy GYŰJTŐSZÁMMAL rendelkezik, akkor úton útfélen 

meg fognak jelenni a gyűjtőszámos kaktuszokat árusító termelők és kereskedők. Azt hiszem, 

mindenki jól tudja, a kaktuszvásárlók mekkora hányadának van lehetősége MEGBIZHATÓ 

helyről beszerezni a gyűjtőszámos növényt. Szerintem az sem biztos, hogy tényleg megfelelő lesz 

a gyűjtőszám. Vagy 15 évvel ezelőtt egy nagyon közismert és jó nevű nyugati kereskedőtől 

kaptam magokat. Az egyik ritka Turbinicarpus 5 magjából egyetlen egy csírázott ki és növekedett. 

Nagyon örvendtem majdnem két évig, míg egyszer meggyőződtem, hogy a növekvő magonc 

Astrophytum myriostigma. Mindenütt emberekkel dolgoznak, és jelenleg az emberiség öntudata 

nem fejlettebb az enyémnél. 

Valaki el tudja képzelni, hogy a kereskedelemben gyűjtőszámmal megjelenő növények 

gyűjtőszáma mindig megbízható lesz? Még ma sem bízhatsz meg 100%-osan a vásárolt növényen 

található név valódiságában, gyűjtőszám nélkül sem. 

A gyűjtőszámmal szerzett növény vagy mag, még két generáción kaphatja az ős gyűjtőszámát, 

mert utána már lehetséges a nem kívánt változások megjelenése. Ezeket a magokat, magoncokat 

semmisítsük meg? Ne jutassuk azokhoz a gyűjtőkhöz, akik keresik azt a növényt? Ezeken a 

magoncokon megjelenhetnek változások, de 10-20 év után a nagyszülők is talán jobban fognak 

hasonlítani a 4-ik, 5-ik unokákhoz, mint ahhoz, amilyenek voltak a begyűjtés idejében. Tisztelet a 

kivételnek. Nagy problémákat okozhat az is, hogy a kaktuszok növények, és mindenkinek a tartási 

módja és szerencséje befolyásolhatja egy növény élettartalmát. Ha egy növény elpusztul, nehezen 

lehet ugyanolyan populációból származót beszerezni. 

Szerintem a magokkal kapcsolatban is létezik egy nagy átverés. Az amerikai kontinensen 

begyűjtött mag, vagy növény által termelt magból kelt magoncot az eredeti, mag vagy növény 

begyűjtésekor kapott gyűjtőszámmal kell, vagy lehet ellátni a második generációig, még akkor is, 

ha más kontinensen került elvetésre, és lett magonc, majd növény. Ez nem helyes, nem 

tudományos, nem korrekt, még akkor sem, ha egyes nagykutyák korrektnek könyvelik el. A 

magonc vagy mag, ahol kikelt, felcseperedett, beérett, az a születési helye, és onnan lesz 

"begyűjtve". 

Ha egy londoni párnak megfogant egy magzatja, eljönnek akármelyik európai városba, és ott 

megszületik a gyermek, senki nem fogja a születési bizonyítványba születési helynek beírni a 

szülőkre való tekintettel Londont. Ezért van egy átverés a kaktuszoknál. 

Sok olyan kaktusz található, amelyet az eredeti termőhelyen kívül saját gyökéren nem lehet 

megtartani, csak egy alanyra feloltva. Egy másik csoport növényt egyes gyűjtők a maguk nézetei 

miatt oltanak fel erős alanyokra. Ezek a növények, ahogy elkezdenek növekedni, már mások 

lesznek (Discocactusok, Blossfeldiák, stb.), mint az eredeti termőhelyiek. Ezekkel mi a helyzet? 

Az utóbbi időkben olyan növények jelentek meg, melyek erőltetett, speciális-mesterséges módon 

létrehozott hibridizáció eredményei. Ezeket a növényeket meglehet, hogy üvegházakban, vagy 

laboratóriumokban, vagy talán 

kémcsövekben hozták létre. Ilyenek a 

mindenki által ismert Japán gyártmányú 

Astrophytum ’Super Kabuto’ variációk. 

Nagyon látványosak, szépek, nekem is 

tetszenek, van is két darabom, de ha ezek 

elpusztulnak, többet nem fogok beszerezni 

belőlük, mert most már oda jutottam, és az az 

érzésen, mintha gépek gyártanák őket. Egy 

magyarországi példa: a Leuchtenbergia, 

amely egy magvetésben ilyen monstruosa 

formában nőtt, 7. kép. Ezeket, és más ehhez 

hasonló, már létező vagy ezután megjelenő 

növényeket, hogyan kell kezeljünk? Ezeknek 

is kellene legyen gyűjtőszámuk, mert ezek is 

KAKTUSZOK, és pontosan lehet tudni 

honnét származnak, hol voltak begyűjtve. 

 

 

 



 

 

 

 

Könnyű kritizálni másokat, javasolni, hogyan kell a dolgokat megcsinálni, pláne, ha a kritizáló 

nem csinál semmit. Én is ilyesmit fogok most csinálni. 

 

A gyűjteményeket és gyűjtőket először másképpen kell felosztani: 

1. Szakgyűjtemények és gyűjtők. Ebben a csoportban is lehetnek gyűjtőszámos gyűjtemények és 

gyűjtők is, de a jelenlegi helyzetben lévő gyűjtőszám nélküli botanikus kerti, egyetemi, vagy 

tudományt kiszolgáló gyűjtemények és komoly gyűjtők is. 

2. Amatőr vagy hobbi gyűjtemények és gyűjtők. Ide tartozhatnak a Mánfai Gyula felosztásából a 

második és harmadik csoport. 

 

Kaktuszgyűjtőink vannak a kétkezi munkástól kezdve, az egyetemi 

professzorokig, de nagyon kevésnek van lehetősége minden aktuális 

irodalmat azonnal beszerezni, többféle nyelvet beszélni, és interneten 

tájékozódni. Ezért ne csodálkozzunk, hogy javarészünk nem is 

próbálja ellenőrizni se, ha a név, amelyen kapta a növényt, jó vagy 

rossz, de azért kaktuszgyűjtő, és sokuk jobban ért hozzájuk, mint a 

szakgyűjtemények gondozásával megbízott személyek. Erre egy 

konkrét példa, a dolog nincs kísérletileg és tudományosan bizonyítva. 

Meglátogattam 2013 nyárelején Korda Árpád nyugalmazott 

könyvkötő barátomat. Megnéztük a kaktuszait. Egyszer csak szóba 

jött a fuzárium elleni védekezés. Ő egyszerűen megemlíti, hogy a 

BETADINE (8. kép) nevű, patikában kapható szerrel keni be a 

vágott, vagy beteg részeket. Vettem egy üvegcsével a patikában, és 

otthon én is kipróbáltam. Egy fuzáriumtól megtámadott Mammillaria 

candidát, lefaragás után bekentem ezzel a szerrel. Rövid idő után leszáradt az egész beteg rész, és 

le lehetett választani az egészségesről (9. kép). A megmaradt rész szép egészséges volt (10. kép), 

beszárítás után elültetve meggyökeresedett (11. kép). A nyáron valószínűleg fog hajtásokat hozni, 

és nekem is lesz egészséges, szép példányom. Mindenki tudja, a jód és a Betadine elég tömény 

jódoldat, a növények növekedését akadályozza. A szakemberek ezért kerülik a jód növényi 

kultúrákban való használatát. A barátomat ilyen szakmai gátlás nem akadályozta, hogy kipróbálja, 

mit csinál a jód a kaktuszok beteg, sértett részein. Egy nem szakember lehet, megtalálta a 

fuzárium elleni védekezés rég keresett szerét. Szerintem egyelőre, a legnagyszerűbb dolog, amit a 

két magyarországi egyesület csinált, a „Pozsgások”, lapokból álló, lefűzhető növénylexikona. Ez 

egy nagyon jó segítség lehet a növények nevének meghatározásában. 

 

 
 

Nem tudom, hogy amit írtam mennyire értelmes anyag, vagy csak egy öreg, megcsontosodott 

kaktuszkedvelő nézete? Senkit nem akarok megbántani, és amiket Mánfai Gyula irt, komoly, jó 

dolgok. Megértettem, mi akar lenni a jelentősége a gyűjtőszámos növények gyűjtésének, de ezt 

csinálják ott a kaktuszok termőhelyén, és hozzánk JÓ nevekkel kerüljenek kaktuszok. De én mégis 

csak azt mondom, nálunk ezzel foglalkozzon először is a tudomány, és az, aki szakgyűjteményt 

akar létrehozni. 

 

 



 

 

 

 

Elsősorban a botanikus kerteknek, szakgyűjteményeknek kellene jó példával elől járni, és csak ez 

után beszéljünk arról, hogy akinek a gyűjteménye nincs gyűjtőszámmal ellátva, az nem 

GYŰJTEMÉNY és gazdája NEM GYŰJTŐ. 

Szerintem az amatőr gyűjtő, ha ismeri minden növényét, címkézze fel az alábbi adatokat: 

1. Amennyire lehet, a növény helyes latin nevét. 

2. A nevet, kitől szerezte be a növényt. 

3. A dátumot, mióta van nála a növény. 

4. Ha lehetséges, melyik évben kelt ki a növény a magból. Sajnos, nagyon kevés kaktuszról tudjuk 

hány éves. Nem tudom, valaki tudja-e a kaktuszok korának pontos meghatározási módját. 

Miért jó, ha tudjuk, hogy a növényünk hány éves? Valamikor nagyon régen egy kaktuszos 

szakkönyvben olvastam, a Mammillaria theresaea kb. 12 évet él. Nekem van egy példányom, 

melyet legalább 3 évesen vetten egy Budapesti kereskedőtől 1990-ben, és még ma is egészséges, 

és minden évben szépen virágzik, legalább 26 évesen. 

Énnálam a nyár, amikor a növényeim kint a szabadban lehetnek, kb. 4 hónap. Ezért a növényeim 

sokkal nehezebben nőnek, mint ahogy a gyűjtők nagy része elvárná. Az általam 1992-ben vetett 

magból kelt Echinocactus grusonii 2013 őszén a tövisekkel 22,5 cm átmérőjű és 18 cm magas a 

tövisekkel mérve (12. kép). Tövisek nélkül 18,5 cm átmérőjű és 15 cm magas. A növény méretei 

útbaigazítást adhatnak a növény koráról, tartási módjáról, egészségi állapotáról is és arról, milyen 

földrajzi zónában volt tartva. 

A 13. képen látható növényeket 2013. október utolsó szombatján vettem a Chrudimi börzén. Az 

eladónak mindenikből kb. 15 darabja volt. ő valószínűleg azt mondta, hogy gyűjtőszámos, de 

semmit sem értettem. Én a gyűjtőszámos cikk szerint vevőt becsapó gyűjtőszámnak nézem. És a 

földrajzi lexikonban Cadereytovi helységet nem találtam, csak Caderayta-t. A másikon már 

helységnév sincs. 

 

 
 

Minden esetre, amíg a gyűjtőszámos címkézési öntudat nem emelkedik megfelelő szintre minden 

embernél, addig az emberiség 90%-a keresni fogja, kit hogyan lehet félrevezetni, becsapni, hogy a 

másiktól könnyűszerrel minél több pénzt szedjen be. Szerintem a harmadik évezredig nincs semmi 

esély az öntudat megemelkedésére, ha csak el nem pusztítja önmagát az emberiség. Ezért aki 

akarja és tudja, a gyűjteményében a növényeket lássa el gyűjtőszámos névtáblával, aki nem tudja, 

de tetszik neki egy növény, az névtelenül is tartsa meg. 

Mindenki más hozzászólását várom. 

 

Tisztelettel: 

Szabó Gábor 

Erdély, Négyfalu 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Írta: Ficzere Miklós, Debrecen 

 

Újra és újra felbukkan a gyűjtőszámos téma, amit már megvitatottnak gondoltam, 

figyelembe véve a Debreceni Pozsgástár e témában közreadott cikkeit. Nem is ingerelne a kérdés 

véleményalkotásra, ha nem kapcsolódna hozzá egy újabb ötlet, a gyűjtők valamiféle besorolásának 

felvetése. Mát itt az elején leszögezem, Szabó Gábor véleményével nagyon sok mindenben 

egyetértek, de van, amivel többszöri elolvasás után sem. Gyűjtőszámozásról nézeteimet már 

elmondtam, többet nem tudok, nem is akarok mondani, talán csak annyit, más országokban nem 

ezen az idétlen néven nevezik a lelőhelyi, vagy élőhelyi megjelölést. Reagálásom alapja Szabó 

Gábor írásának egyik részlete. Idézem: „A Kaktusz-Világ 2013/4-es számából, ami nagyon zavart, 

saját értelmezésemben röviden így szól: bizonytalan eredetű, vagy hibrid növényeinket 

ajándékozzuk el, vagy semmisítsük meg, mert akinek ilyenfajta növényei vannak a birtokában, nem 

nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit gyűjteménynek.” 

Felteszem a kérdést, ki az, aki meg tudja állapítani minden kételyt eloszlatóan, hogy 

gyűjteményében nincsen hibrid? De fordíthatunk is egyet a kérdésen: Ki az, aki egyértelműen meg 

tudja állapítani hibrid-e a birtokában lévő valamelyik növény? Nem hiszek ilyen gyűjtő 

létezésében. Miért? Egyes botanikusok szerint a növények 98%-a hibrid. Ezt az állítást akkor 

értettem meg, mikor eszembe jutott, több féle hibrid létezik, így pl. a fajok közötti hibrid és a 

fajon belüli hibrid. Még másmilyen hibridek is léteznek, de maradok csak ennél a kettőnél, 

amelyek tudományos megnevezésétől eltekintek a könnyebb érthetőség kedvéért. A 98%-os arány 

fő okozója a fajon belüli hibrid fogalmának megalkotása, ami a faj adott két egyedének utódát is 

hibridnek nevezi, mivel eltérő tulajdonságok kombinálódnak a megtermékenyülés alkalmával. 

Következőleg a természetben fajon belüli hibrideket találunk minden egyes populációban, és 

ezekből a populációkból származnak gyűjteményünk egyedei, ebből pedig egyenesen következik, 

hogy gyűjteményünk valószínűleg 100%-ban fajon belüli hibridekből tevődik ki. Ezt a tényt senki 

nem tudja megváltoztatni, mivel akkor a természet munkáján kellene változtatni, vagy a fajon 

belüli hibrid fogalmát kiiktatni. 

Következő kérdésem: Van olyan valaki, aki az ilyen hibrid gyűjteményt megsemmisítené vagy 

elajándékozná? Egy ilyen cselekedet okát csakis az illető mélységes tudatlansága magyarázná. 

Külföldi kaktuszgyűjtők számtalan fajok közötti hibridet hoznak létre pl. az Echinopsis, 

Epiphyllum, Schlumbergera stb. nemzetségeken belüli fajok között, amelyek igen látványosak, 

piacosak, és minden gyűjteményben megbecsültek, senkinek eszébe nem jutna kidobni vagy 

pláne, megsemmisíteni! Figyelem, itt nehogy valaki a nemzetségek közötti hibridekre gondoljon!! 

Nálunk úgy tűnik, ezeket is ki kellene hajigálni a szemétbe. Sajnos, a már-már mániákussá váló 

hibridfóbia miatt ilyen irányú növénynemesítés nincsen a magyar kaktuszgyűjtőknél, vagy nem 

tudok róla. Azt mondja a Kaktusz-Világ cikkének idézett szerzője: „akinek ilyenfajta növényei 

vannak a birtokában, nem nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit gyűjteménynek.” Nagyon 

sommás megállapítás. Tehát ha én az említett nemzetségek fajon belüli hibridjeit gyűjtöm, akkor 
nem vagyok kaktuszgyűjtő, és növényeim összessége nem gyűjtemény! Vajon mi vagyok akkor? 

Talán bélyeggyűjtő? És micsoda fájdalom, hiába a sok szép növény, az nem gyűjtemény! Mégis 

azt gondolom, mindenki gyűjtő, aki kaktuszokat gyűjt, függetlenül attól, milyen szándékkal teszi. 

Mindenki úgy gyűjti, ahogyan akarja, azt, amit akar, annyit, amennyit akar! Miért kellene kedvét 

szegni ilyen áltudományos magyarázatokkal azoknak, akik a növény szépségéért váltak gyűjtővé? 

És meggyőződésem, mindenkiből emiatt lesz gyűjtő, a többi elképzelés később alakul ki, ha 

egyáltalán kialakul. 

Ha valaki gyűjtőszámos kaktuszokat akar gyűjteni, tegye azt, de ne erőltesse másokra is nézeteit, 

és ne becsülje le mások növényeit. Ha már itt tartunk, tud-e valaki olyan gyűjtőszámos 

gyűjteményt Magyarországon, amely alapjául szolgált vagy szolgál valamilyen tudományos 

kutatásnak, ahol a gyűjtőszám nélkülözhetetlen, és e kutatás eredményei valahol publikálásra is 

kerültek? 

 

 

 



 

 

 

 

Van-e olyan gyűjtőszámos gyűjtemény, amelyet tudományos értékei miatt tudományos berkekben 

számon tartanak valamilyen célból? Milyen nagy igazsága van Szabó Gábornak, sehol, egyetlen 

botanikus kertben sem láttam olyan kaktusz, de más növénygyűjteményt sem, melynek egyedei 

többségben gyűjtőszámosak lennének. Akkor hát szemétre velük!? Akit érdekel, annak nem a 

gyűjtőszám a legfontosabb, hanem az, földrajzilag honnan, milyen környezeti adottságokkal 

rendelkező élőhelyről származik az adott növény. Ha ezt tudom, már azt is tudom, érdemes-e 

próbálkoznom egész éves szabadban termesztésével és milyen módszerrel? A gyűjtőszámos 

növények gyűjtői valami ahhoz hasonló tévhitben élnek, mint azok, akik a növények tudományos 

neve után a nevezéktani, rendszertani szerző nevét is feltüntetik, ha kell, ha nem. Erről pedig azt 

mondja a botanika, csak rendszertani, nevezéktani tanulmányban szükséges és muszáj a szerzők 

feltüntetése, egyébként nem. De ha valakinek így tudományosabb, nyugodtan tegye, legfeljebb 

nehezebben lesz olvasható és követhető a kevésbé képzettek számára, a képzettebbek számára 

meg unalmassá és feleslegessé válik a sok idegen név olvasása. 

És ezen a ponton áttérek egy másik felvetésre, a gyűjtők osztályozására, valamilyen 

rangsorba sorolására. Érthetetlen ez az ötlet. Miért kellene ilyen besorolás, egyfajta rangsor? Ki, 

kik állapítanák meg ezt a rangsort? Mert rangsor lenne ez a javából! Volna talán egy bizottság, 

amely folyamatosan utazgatna a gyűjtőkhöz megállapítani, kit, hová rangsoroljon? Milyen 

szempontok alapján és főleg, kinek a költségére végezné áldásosnak aligha nevezhető 

tevékenységét? Sok külföldi szakfolyóiratot olvasgatok, de ilyen ötlettel még nem találkoztam. 

Mint már említettem, a kaktuszkedvelők nagy része azért gyűjti e növényeket, mert szépséget talál 

bennük és nem másért. Én sem teszem másért! A rangsorolgató emberek jóvoltából én is, és még 

sok-sok gyűjtő kerülne a rangsor legaljára. Sokan lennének, akik kicsi vagy nagy gyűjteményük 

lefitymálása miatt joggal megsértődnének, kedvszegetté válnának, esetleg fel is hagynának a 

gyűjtögetéssel. Tényleg, hány tagja maradna ezzel a honi egyesületeknek? Egy ilyen rangsorolás 

mennyiben szolgálná a pozsgásnövények ismeretterjesztését, e növények megszerettetését? Kinek 

az érdekeit szolgálná? A kereskedőkről és kereskedelmüket szolgáló gyűjteményükről most nem 

beszélek. De a kereskedelmet említve, ismeretes egy termék életútja, amely kezdődik a termék 

polcra kerülésével, keresletének felfutásával, következik a stagnálás, majd keresletének 

csökkenése, végül a termék lekerül a polcokról. Ugyanezt a folyamatot figyelhettem meg immáron 

20 éve a gyűjtemények életútjában is. Megtetszik a növény, elkezdjük a gyűjtögetést, 

gyűjteményünk felfut, kiteljesedik, következik a stagnálás, majd a lassú apadás, végül a 

megszűnés. Az okok sokfélék lehetnek: az érdeklődés, az anyagi lehetőségek, az életkor, az 

egészségi állapot változása és még számtalan egyéb ok. Figyeljük csak meg, hányszor kellene az 

igen tisztelt rangsoroló bizottságnak elbírálnia egyetlen gyűjtemény rangsorbéli helyzetét? Ebből 

is látszik az ötlet abszurd volta! Soha, egyetlen növényem beszerzésénél sem volt szempont, hogy 

azt amatőr, hobbi, vagy úgynevezett szakgyűjteményből vásároljam meg. A növény egészsége, 

szépsége, ára volt a döntő. A 20 év tapasztalata az is, nem létezik a növény tudományos nevére 

vonatkozóan semmilyen garancia, vásároljuk azt akármilyennek nevezett gyűjteményből. 

Egyesületeink legfontosabb feladata a pozsgásnövények minél szélesebb körű megismertetése, a 

figyelem felkeltése e növények létezésére, ezáltal minél több ember megnyerése, gyűjtő 

szenvedélyének felélesztése. Érdekes, arról még soha nem cikkezett senki, hogy ezek a célok, 

milyen módokon lennének elérhetők. Pedig nagyon érdekes és hasznos volna, főleg a mai 

körülmények között. Egy biztos, az említett célok megvalósításától csak távolodni fogunk, ha 

bármilyen módon elkezdődne a gyűjtők ilyen-olyan címkézése.  

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

Örömmel fogadnánk a témával kapcsolatosan bárki hozzászólását, 

véleményét. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március 

hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Március elején már mindenképpen érdemes 

figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére és a 

korábbinál több napsütésre. Ez különösen jellemző a 

hónap közepétől. Akinek nincs fólia- vagy üvegháza, 

az a fényszegény teleltető helyről már kiviheti 

növényeit világosabb helyekre, és kezdheti növényei 

szoktatását a napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb 

helyet biztosít részükre vagy árnyékolásról 

gondoskodik áttetsző anyagok használatával. Ez 

azért lényeges, mert szokatás nélkül a növényeken 

égési foltok keletkezhetnek. Az alkalmazkodás, 

szoktatás ideje kb. 3 hét. Fólia és üvegházban is 

megkezdhetjük az intenzívebb szellőztetést a nappali, 

melegebb órákban. Az erős napsugárzás ellen itt is 

kell védekezni árnyékolással, melynek egy olcsó 

módja, amikor permetezőből mészfestékkel befújjuk 

az üveg és fólia felületet kívülről. Nem a legesztétikusabb, de az esők hatására folyamatosan 

lekopik ez a réteg, és ahogyan kopik, úgy növekszik apránként a bejutó fény erőssége. 

 

2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a 

tenyészőcsúcs környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a 

melegebb napokon langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a 

hajnali harmat. Két, három órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak 

adhatunk valamivel több vizet. 

 

3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még 

előforduló fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű 

elhelyezésével védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést! 

 

4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a 

cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést, 

arra nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és 

legfőképpen az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival, 

hogy az esetleg bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást 

öntözött növényeinknél. 

 

5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket elvégezni, 

azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj teljesen száraz, 

porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor átültethetjük 

nyugalmi állapotban lévő növényeinket! 

 

6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell 

biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük Hírlevelünk és a 

Debreceni Pozsgástár korábbi számaiból. 

Ficzere Miklós 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ausztráliában nemrégiben egy üzleti főiskola hallgatói marketing esettanulmányként felmérték 

az Ausztrál Kaktusz és Pozsgás Társaság anyagi és személyi állapotát, egyben javaslatokat is 

tettek a jövő megalapozása érdekében. A tagok válaszadási aránya kivételesen nagy, 43 % volt, 

mivel más felméréseknél a válaszadási arány 30 és 40% között mozgott.  Az alábbiakban érdemes 

megismerkedni a fontosabb megállapításokkal, mivel sok hasonlóságot mutat a feltételezhető 

hazai állapotokkal. Talán egyszer nálunk is készül ilyesféle tudományos igényű felmérés. 

 

1. A tagok válasza a demográfiai felmérésre 

Nemek megoszlása              50%- a férfi , 50 %-a nő 

Tagság életkora                   76 %-a 50 év feletti, mindössze 4 %-a 30 év alatti 

Foglalkoztatottság               48%-a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

Családi helyzet                    23% egyedül él, 16% lakik a gyerekekkel 

Lakóhely szerint                  A tagok többsége Melbourne keleti külvárosában él. 

Internet használat                96 % használja az internetet, ez a legnépszerűbb módja, 

                                            hogy tájékoztasson a Társaság eseményeiről az e-mail, majd postai 

                                            úton és a honlap. 

Tagsági évek száma             a tagság 66%-a az elmúlt 5 évben csatlakozott a Társasághoz 

Részvétel a találkozókon     a tagok 27%-a vesz részt az évi 10-11összejövetelen, 

                                            míg 37 %-a nem vesz részt egyiken sem az utazási távolság miatt. 

Találkozókra utazás            28 % 50km-en belüli körzetből érkezik 

A Társaság kiállításain        72% vesz részt, a távolmaradások oka a nagy utazási távolság 

Egyéb tagságok                   62 % tagja más kluboknak, társadalmak szervezeteknek. 

Jövedelem                            zömmel 25000 és 150000 AUD között szóródik 

 

2. A Társaság jellemzői 

Erősségek 

 

a tagok nagyarányú számítógép használata 

a Társaság újságja 

díj 

információk könnyű hozzáférhetősége 

kiállítások, növény vásárok 

szenvedélyes, hasonló gondolkodású emberek együttműködése 

Gyengeségek 

a Társaság újságjának magas nyomtatási költsége 

i találkozók (gyűjtemény látogatásokon néhány tag) 

kevés tag, 

díj jelenleg nem fedezi a Társaság fenntartási költségeit 

 

ő tagság 

Lehetőségek 

 

a tevékenység összehangolása más klubokkal, társaságokkal 

az emberek erős szociális és információs igényei 

fejlesztések és stratégiák kidolgozása a jövőt illetően 

 

 

 



 

 

 

 

Veszélyek 

 

enes, könnyen hozzáférhető információk 

a tagság csökkenő szabadideje 

a tagság szétszórt földrajzi eloszlása 

alkalmazkodás elmulasztása az új technológiákhoz és a modern marketing stratégiákhoz 

abb jövedelmek, csökkenő bevételek a jövőben 

 

Javaslatok 

 

 A Társaság adjon többféle kedvezményt a tagságnak. A kedvezményeket nagyobb körben, 

nyilvánosan kell meghirdetni, ami több tagot eredményezhet. 

 Kapcsolat az iskolákkal, hogy megismertessenek egy új generációt a kaktuszokkal és 

pozsgásokkal. Ezt lehetővé teszi a helyi közösség révén a tanárokkal és a szülőkkel való kapcsolat, 

és remélhetőleg emelkedni fog a fiatalabb tagok száma. 

 A kutatások azt mutatják, hogy az emberek többsége csak akkor tud jobban koncentrálni, 

amikor terhei csökkennek, pl. a gyerekek elhagyják a családi fészket, nyugdíjazás. Közösségi 

célokra legnagyobb arányban az 55 év felettiek használják az internetet. Ezért növelni kell a 

Társaság internetes jelenlétét. 

 Fokozott on-line jelenlét, mint a honlap (a nyílt hozzáféréssel, havi találkozókról videók, 

fórumok, blogok, a hét tagja), a YouTube (60 másodperces videók - biztosítani kell az összes 

videó végén a Társaság hirdetését), és a Facebook (gyakori frissítésekkel, sokféle kép) 

Reklámfelület növelésével a bevételek növelése, harmadik fél által gyártott termékek 

értékesítéséből származó jutalék, vélemények felmérése a termékről, szponzorálás és adományok 

a weboldalon keresztül. A bevételből foglalkoztatni alkalmi munkatársat, aki fenntartja és kezeli 

on-line jelenlétet. 

 Exchange (Csere) reklámfelület más klubokkal és társaságokkal, hogy csökkenjen a hirdetési 

költség, és kölcsönös előnyök létrehozása a klubok között. 

 Konzultálni más területek tanácsadóival, az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazása, valamint a Társaság imázsának alakítása. 

 

 

Forrás: Spinette, 2014. február, Cactus and Succulent Society of Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Katona József és Rácz László Lithops (Sokszor hallható népies elnevezéssel Kavicskaktusz, 

Virágzó kövek.) gyűjteményéről készült, összesen kb. 90 képeket tekinthetnek meg honlapunkon. 

Reméljük, az érdeklődőket segítik növényeik meghatározásában.  

Megnézheti a képeket az alábbi hivatkozásokra kattintva: 

 

Lithopsok Katona József gyűjteményéből 

 

Lithopsok Rácz László gyűjteményéből 

 

Próbaképpen elindítjuk honlapunk és a Debreceni Pozsgástár összekötését Debreceni 

Pozsgástár Plusz címmel, ami azt jelenti, hogy a Pozsgástárban egy adott cikkben közlésre nem 

került képeket megnézhetik honlapunkon. A honlapon megjelenő képekhez semmilyen 

különösebb kommentárt, képaláírást nem fűzünk. Aki a cikk tartalma iránt érdeklődik, az mindent 

részletesen elolvashat a Debreceni Pozsgástár hivatkozott újságjában. Első alkalommal Gonda 

István: A Mexikói öböltől a Grand-kanyonig 1. rész-hez láthatnak még több képet. 

A cikk megjelent a Debreceni Pozsgástár 2014. 1. újságjában. Reméljük, új szolgáltatásunk 

megnyeri tetszésüket, és segítségével a Debreceni Pozsgástár cikkei még élvezetesebbek és 

információban gazdagabbak lesznek. 

Nézzék meg a képeket! 

 

Debreceni Pozsgástár Plusz - Gonda István: A Mexikói öböltõl a Grand-kanyonig 1. rész, további 

képek 

 

A Debreceni Pozsgástár Plusz című próbálkozásunkról 

várjuk szíves véleményüket!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/lithopsok-katona-jozsef-gyujtemenyebol
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/lithopsok-racz-laszlo-gyujtemenyebol
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/debreceni-pozsgastar-plusz-gonda-istvan-a-mexikoi-oboltol-a-grand-kanyonig-1-resz-tovabbi-kepek
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/debreceni-pozsgastar-plusz-gonda-istvan-a-mexikoi-oboltol-a-grand-kanyonig-1-resz-tovabbi-kepek
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
mailto:n.tunde73@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

 

A biológiai növényvédelem 
 

Az alábbi idézetek Darvas Béla [et al.] (1999, 2008): A biológiai növényvédelem és helyzete 

Magyarországon című könyvből származnak.  

A könyv a lenti hivatkozásra kattintva olvasható, letölthető: 

Darvas Béla [et al.]: A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon 

 

Eredeti oldalszám: 13-15. 

1. Bevezetés (Polgár A. L.) 

 

A klasszikus értelemben vett biológiai növényvédelem több évszázados múltra tekint vissza 

(DeBach 1964). Azóta módszereit, szemléletét tekintve is jelentős fejlődésen ment át. A második 

világháborút követően a kémiai növényvédelem egyértelmű dominanciája és látványos kezdeti 

sikerei háttérbe szorították a biológiai növényvédelmi módszereket. Magyarországon a 80-as évek 

elejéig egy-egy elszigetelt gyakorlati siker mellett a biológiai növényvédelem megmaradt a 

kutatási szférában és a biotermesztők gyakorlatában. Jelentős előrelépésnek számít, hogy a fólia- 

és az üvegalatti termesztésben számos biológiai védekezési módszer – külföldi példák nyomán – a 

hazai technológiák részévé is vált (Budai és mtsi 1986). A biológiai növényvédelemmel szemben 

felhozott, és napjainkban is fel-felbukkanó ellenérvek számos ellentmondást tartalmaznak. 

Egyrészt, hogy a biológiai növényvédelem a szegény ember növényvédelme: „A biológiai 

védekezés nagy sláger volt a földkerekség szegényebb régióiban, ahol nem jutott pénz a kémiai 

védekezésre. Amatőr környezetvédők is felkarolták, mint a vegyszeres védekezéssel szemben 

felmutatható alternatívát, ennél fogva sok túlzó megállapítás, indokolatlan várakozás kísérte ezt az 

egyébként izgalmas és ígéretes irányzatot.” (Hornok 1998). Másrészt, hogy a hasznos élő 

szervezetek tömegtenyésztése, kijuttatása költséges, és a nagyobb élőmunka igénye drágává teszi a 

növényvédelmet. A biológiai növényvédelem utóbbi évtizedekben tapasztalható előretörését 

azonban nem ezek az ellentmondások teremtették meg, hanem több egymástól függetlenül 

jelentkező tényező együttes hatása „hozta helyzetbe” a biológiai eredetű növényvédelmi célú 

organizmusok, anyagok és eljárások egyre bővülő használatát, amelyek a következők: 

a./ Fokozódó ellenérzés a szintetikus növényvédő szerekkel szemben (a kémiai növényvédelem 

kritikáját lásd részletesen az 1. fejezetben). 

b./ Kereslet és piac teremtődött az ún. „bio-termékek” iránt. 

c./ Krónikus toxikológiai hatások, melyek csak évek hosszú során jelentkeznek. 

d./ A kemikáliák, okozta ökotoxikológiai hatások – a biológiai sokféleség védelme. 

e./ A kialakuló szerrezisztencia újabb és újabb hatóanyagok, kifejlesztését igényli. 

f./ Bebizonyosodott, hogy a biológiai növényvédelmi eljárások napjainkban már költségeikben is 

versenyképesek lehetnek a tisztán kémiai védekezéssel. 

g./ Létrejöttek a „biopeszticidek” előállításában és kereskedelmében érdekelt vállalkozások. 

h./ A biológiai védekezési eljárások egy része „integrálódott” a hagyományosnak tekinthető 

termesztési módokba, megteremtve, a biotermesztés („organic farming”) filozófiájával már nem 

élesen szembenálló, ún. „integrált termesztési módszereket”. 

(Részleteiben lásd az 1.2. fejezetben). 

i./ Szemléletváltás történt az OECD országokban a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását 

és a gazdaság fejlődését illetően. 

–A fenntartható fejlődés (sustainable development) gondolata az OECD tagországok, így 

Magyarország által is elfogadott. Ugyanakkor nem szabad azt hinnünk, hogy a természetes eredetű 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sites/default/files/cikk/nid-642/nid-642-darvas-bela-et-al.a-biologiai-novenyvedelem-es-helyzete-magyarorszagon.pdf


 

 

 

 

anyagok egységesen kevésbé toxikusak és használatuk egyszerűbb, kevesebb odafigyelést igényel. 

Gondoljunk csak például a sztricninre, ami szintén megtalálható a bejegyzett növényvédelmi 

hatású anyagok között, mint rágcsálóirtó szer. Ennek a Strycnos nux-vomica (Loganiaceae) 

növénynek a magjából származó alkaloidnak az emlős toxicitása rendkívül nagy (16 mg/kg 

patkányokon) hasonlóan a szintén növényi (Nicotina tabacum) eredetű nikotinhoz, ami nem 

sokkal kisebb mértékben toxikus és rovarölő szerként is ismert. Megítélésünk szerint a 

géntechnológiai eljárással előállított anyagok és szervezetek vagy transzgenikus növények 

kibocsátása a természetes ökoszisztémákba a hagyományos kémiai szerekhez hasonló 

körültekintést, és engedélyezési eljárást igényel. 

 

Eredeti oldalszám: 67-77. 

2. Antagonista élő szervezetek – hasznos élő szervezetek (Polgár A. L.) 

 

Szinte minden élőlény rendelkezik valamilyen konkurenssel, ami benne, vagy rajta élősködik, 

táplálékforrásként szolgál más élőlény számára, esetleg az adott élettér közös táplálék forrásaiért 

folyik a harc (pl. a valódi antagonizmus gomba-gomba kapcsolatokban). 

Ezeknek a többnyire bonyolult, táplálkozási láncok mentén szerveződő, és egymással 

kölcsönhatásban álló rendszereknek a feltárásával foglalkozik az ökológia tudománya. A korszerű 

szemléletű növényvédelmi gyakorlat figyelembe veszi, és céljai érdekében kiaknázza ezeket a 

kapcsolatokat, amelyek természetes módon kialakulnak, vagy létrehozhatók (pl. zárt termesztő 

berendezések: üveg-, és fóliaházak) és szabályozhatók az adott agrobiotópban. A hasznos élő 

szervezetek kifejezés ezért ebből a szempontból olyan (antagonista, megporzó stb.) szervezeteket 

takar, aminek tevékenysége valamilyen szempontból hasznos az ember számára. Azonban nem 

minden élősködő vagy ragadozó szervezet tekinthető hasznosnak. Például egy katicabogárban 

élősködő parazitoid vagy a parazitoidokra specializálódott és bennük kifejlődni képes 

fürkészdarázs (hyperparazitoid) nem tekinthető számunkra hasznosnak. Az emberiség már az 

időszámítás előtti időkben is alkalmazott állatokat, a terményeit károsítók ellen. Egyiptomban már 

az 5. Dinasztia idején (i.e. 2680 – 2540) tenyésztettek macskákat a gabonatárolók rágcsálói ellen, 

míg a macskák elterjedése előtt Európában különböző menyétféléket tartottak a rágcsálók irtására. 

Kínában a XII. század óta használtak hangyákat a narancs- és mandarinfák pajzstetű kártevői 

ellen, melyet „hangyagyűjtők” szedtek össze és juttattak a gyümölcsösbe. A fákat egymáshoz 

botokkal kötötték össze, hogy a hangyák könnyebben jussanak el a zsákmányukhoz (Jermy 1967). 

A kontinensek közötti kereskedelem fellendülésével, és áruszállítás idejének rövidülésével 

nemcsak az adott kontinensen nem honos növények, hanem különböző kártevők áramlása is 

felgyorsult. Amennyiben ezek az új környezetükben szaporodásukhoz megfelelő feltételeket 

találtak, konkurens hiányában gyorsan leküzdhetetlennek tűnő ellenséggé váltak. Kézenfekvőnek 

tűnt, hogy a kártevő származási helyéről utána telepítsék annak természetes ellenségét is. Ez 

tekinthető a biológiai védekezés klasszikus korszakának, ami több sikertelenséget, mint sikert 

hozott. A sikertelenségek nemcsak abban mutatkoztak meg, hogy az adott természetes ellenség 

nem volt képes megtelepedni az új környezetében, mint például a burgonyabogár ellen a 60-as 

években Magyarországra az USA-ból behozott Perillus bioculatus ragadozó poloska (Jermy 

1967). Bizonyos esetekben éppen a sikeres megtelepedés járt nemkívánatos következményekkel. 

Itt a Trinidadra betelepített monguzok esetét említhetjük, ami azzal a következménnyel járt, hogy 

nemcsak a célzott patkányok száma csökkent, hanem kipusztult számos endemikus, földön 

fészkelő madárfaj, és jelentősen csökkent számos, csak itt található csiga és hüllő populációja is. 

Különösen a gyomnövények korlátozására betelepített ízeltlábúak között találunk olyanokat, 

amelyek az új környezetükben veszélyes kártevővé váltak. Közismert a fügekaktusz (Opuntia 

spp.) ellen bevetett kószapajzstetű faj, Dactylopius tomentosus példája, amit később csak 

ragadozó katicabogár (Cryptolaemus montrouzieri) utántelepítésével sikerült kordában tartani. 

Napjainkban már általánosan elfogadott nézet, hogy csak olyan szervezet telepíthető be új 

környezetébe, mint a biológiai védekezés eszköze, ami szűk gazdakörrel rendelkezik és biztosan 

megállapítható róla, hogy gazdakörét nem fogja változtatni (Aeschlimann 1995). Az ún. 

bioágensek bevezetésével kapcsolatban napjainkig nagyon kevés olyan kutatás folyt, ami kiterjedt 

volna a teljes természeti 

 

 

 



 

 

 

 

környezet vizsgálatára. Kivétel talán Ausztrália, Újzéland és Kalifornia, mely területek leginkább 

„elszenvedői” más kontinensről származó „hasznos” élő szervezeteknek. A példák közismertek 

mind a növény mind az állatvilágból. Az ökológusok szerint ugyanis, az új ágens, az új 

környezetében megtámadhat más hasznos élő szervezeteket (pl. beporzók), más nem kártevő 

státuszú vagy egyenesen ritka védett élőlényeket is (van Lenteren 1997). Mivel az európai 

kontinensen különböző országok rendelkeznek hasonló klimatikus viszonyokkal, ezért az ilyen 

jellegű „mély” ökológiai vizsgálatok csak nemzetközi összefogással valósíthatók meg. Ezzel 

kapcsolatos project javaslatok már szerepelnek az EU döntéshozóinak asztalán (van Lenteren, 

1997), amihez felkészült magyar kutatóhelyek is csatlakozhatnának. A peszticid felhasználás a 70-

e években érte el a csúcspontját, ami az üvegházi kultúrák kártevői között a rezisztens törzsek 

felszaporodását okozta. A szabadföldi, elsősorban gyümölcs és szőlő kultúrákban ehhez járult még 

az új, eddig védekezést nem igénylő kártevők megjelenése (pl. aknázómolyok almásokban, 

takácsatkák szőlőben). Mindez újabb lendületet adott a biológiai védekezéssel kapcsolatos 

kutatásoknak is és a figyelem nemcsak az exotikus, hanem a saját faunában is fellelhető 

antagonista szervezetek felé fordult. Ennek az intenzív kutatásnak az eredménye, hogy 

napjainkban már 2276 biológiai eredetű növényvédelmi készítmény ismert a világon, ami 351 

különböző „hatóanyagot” tartalmaz, és ennek forgalmazásában 390 cég érdekelt (Lisansky és mtsi 

1997). Ehhez hozzá kell azonban tennünk, hogy a hivatalosan regisztrált több mint 700 

növényvédő szerként bejegyzett hatóanyagnak csupán 7%-át, mintegy 54 „hatóanyagot” 

sorolhatunk a biológiai eredetűek közé (Tomlin 1997). Magyarországon ez az arány a 4%-ot sem 

éri el (Ocskó 1998). 

 

Összeállította: Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 
 

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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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 

 

 

 

 

 

 

Olvasónk leveléből 
 

 

A Debreceni Pozsgástár főszerkesztőjének 

 

Mostanában jutottam hozzá, hogy elolvassam a 2013/4 számot. Gratulálok, hogy ilyen sok jó és 

érdekes írást tudtál egy számon belül összegyűjteni. A Te cikkedhez külön gratulálok. Amellett 

hogy gyönyörű a kerted, amit már a korábbi előadásod alapján tudtam, nagyon örültem annak, 

hogy a saját gyakorlati tapasztalataidat is közreadtad. 

Tudom, nekem soha nem lesz lehetőségem a kis erkélyemen ezeket a tapasztalatokat felhasználni, 

de azért elképzeltem milyen is lehetett volna, ha nem a munka töltötte volna ki aktív éveim 

egészét, és nem csak nyugdíjas éveimben lett volna időm újra felfedezni a növényvilág és 

különösen a kaktuszvilág szépségét. 

Szászi Robinak is köszönöm (személyesen már megköszöntem) a tavalyi 3. számban 

megjelentetett csodálatos cikkét, amit szintén a saját kertjében szerzett tapasztalatairól tett közzé. 

A 4. számban feltűnőnek találtam még, hogy 3 gyűjtő is említi a gőzöléses talajfertőtlenítést. 

Szabó Gábor (a róla szóló cikked is minden szempontból nagyon tetszett), az általa meglátogatott , 

Románia egyik legismertebb idős gyűjtője, és Katona József Lithops nemzetség III. A talaj című 

cikkében. Utóbbiban a szerző mit ért palántaföld alatt? Mert azt írja, hogy az áruházakban 

vásárolható virágföldek egymagukban még gőzölve sem felelnek meg. Ha az egymagukban-t 

elhagyjuk, akkor igen? 

Vajon a mi csoportunkban van valaki, aki szintén alkalmazza? Vagy ez kicsit túlzás? 

Megköszönve a szerkesztéssel és cikkírással töltött fáradságos munkádat. 

Nagy Sándor, Debrecen 

 

 

 

Katona József válasza 
 

Az áruházakban vásárolható virágföldek önmagukban valóban nem használhatók fel, de megfelelő 

arányban keverve és átszitálva természetesen alkalmazható. A palántaföld is vásárolható 

áruházakban, én magam is ezt használom, vagy pedig a Németországból vásárolt BIMS nevű 

vulkáni eredetű kavicsot. 
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Egy látszatra meghalt Echinocereus triglochidiatust a képen látható helyre beültettem, ahol a 

növény két új hajtást hozott. Mellette magról talált helyet, majd kikelt és szépen fejlődött a 

Lesquerella arctica. Az érdekesség a két növény homlokegyenest eltérő eredeti élőhelyében és 

ebből következőleg gyökeresen eltérő környezeti igényeiben leledzik. Az Echinocereus 

triglochidiatus a sivatagok, száraz, meleg helyek lakója, míg a Lesquerella arctica az USA északi 

határától fel északra, még Grönlandon is megtalálható, mely területeken hidegben, bőséges 

csapadékban és kevés, gyenge napfényben részesül. A kertemben való véletlen találkozásuk jól 

példázza a növények hihetetlen alkalmazkodó képességét. A természetben a két növény így 

sohasem találkozik. Mindketten jól elvannak egymás mellett mind a mai napig. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság ebben az évben is megrendezi május közepén a 

Debreceni Malompark Üzletközponttal közösen a II. Tavaszi Kaktusz és Pozsgásnövény 

kiállítást. Kérjük mindazok jelentkezését, aki a kiállításon részt kívánnak venni. 

Jelentkezés, érdeklődés: Rácz László e-posta: matucana@citromail.hu 

 

 

 

 

 

 

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: Gymnocactus beguinii, Fotó: Kola Sándor, Hajdúnánás 
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Demeter Ádám, Kinizsi Pál Általános Iskola, Debrecen 
 

 

 


