KAKTUSZ POZSGÁS
ÉS

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Magazinja
2017. március

VIII. évf. 90. szám

2

„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, kik sok tapasztalatot
hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték s magukkal vitték a
másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, mert az emberi fejlődés
eredményét, saját tudásukat, önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.”
(1927)
dr. FÖLDI FERENC
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke

VIDA GÉZA KAKTUSZGYŰJTEMÉNY KIÁLLÍTÁSI CSARNOK
Írta: Lőrincz István
Nagybányán 2015. december elején megnyílt egy új park, amely a Central
Park nevet kapta, és a régi városi kertészet területén helyezkedik el. Az új
park kialakítása egy pályázaton keresztül volt lehetséges a Strukturális
alapok és a Nagybányai Városi Tanács költségvetéséből finanszírozva.
A Central Park részét képezik minden zöld területen szokásos és egyedi
elemek, úgymint sétautak padokkal pihenésre, területek az aktív pihenésre:
játszótér a gyerekeknek, egy természetes elemekből alkotott labirintus, ami
lényegében egy fenyőféléből (Thuja columnaris) kb. 2 méter magas ültetett sövény, sétányok a
gyalogosok közlekedésére, aminek egyben társadalmi-kulturális és szabadidős szerepe van.
Helyet kapott benne: egy kőfalú szökőkút, több pihenő zóna, néhány fa pergolák védelme alatt,
kovácsoltvas elemekkel ellátott asztalok és padok, ahol lehetőség van élvezni olyan
tevékenységeket, mint az olvasás, sakk vagy römi. A fából épült pavilonok zápor esetén
nyújthatnak menedéket. A kültéri termőterületen virágzó növények kerültek bemutatásra:
egynyári, kétnyári, évelő növények, hagymás és gumós virágok, gyógy- és fűszernövények.
Ezeknek oktatási és kulturális szerepe van, hogy a nagybányai gyermekek és fiatalok és minden
látogató megismerje az itt található virágfajok sokaságát, amelynek névtáblára felírták a
tudományos nevét. A legjelentősebb látványosság a Central Parkban a „Vida Géza
kaktuszgyűjtemény kiállítási csarnok”, ahol a kiállított gyűjtemény legendás hírű. A néhány ezer
növénynek kiállítási „minta” státusza van. A gyűjtemény a formák gyűjteménye, itt ez jellemzi
az egyensúlyt és a rendkívüli harmóniát. A „Kaktusz kiállítási csarnok” segítségével az emberek
képesek lesznek megcsodálni a természet ezen szépségeit. (1 kép)
1. Sziklakert a kiállítási csarnok belső udvarában. Kép: Tar Sándor, Szatmárnémeti.
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2. Mexikói kaktuszok. Kép: Lőrincz István, Nagybánya.
3. Oltott kaktuszok. Kép: Lőrincz István, Nagybánya.
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A „Vida Géza kaktuszgyűjtemény kiállítási csarnok” területe, amelyre épült 950 négyzetméter,
ebből 867 négyzetméter a hasznos terület. Az 1980 évek kezdetén, amikor még életben volt a
szobrászművész Vida Géza, az ő kaktuszgyűjteménye egyike volt a legnagyobb, ha nem éppen a
legnagyobb gyűjteménynek. Nagyon jó kapcsolatai voltak olyan emberekkel, akiknek közös
hobbija volt a kaktuszgyűjtés, egy páran Romániából, nagyon sokan viszont a világ minden
részéről, főleg az akkori nagy kaktusz termesztőkkel, akiktől beszerezte magának azokat a
növényeket, amelyek megtetszettek neki, mikor szobraival különféle kiállításokon vett részt. A
mostani gyűjteményben jelen van több példány még a régi gyűjteményből, kiegészítve az idő
során beszerzett és szaporított újabb növényekkel. Nagyon nagy választékban találjuk a
különféle kaktusz és pozsgás nemzetségek, illetve fajok nagyméretű oszlopos példányait a
Pachycereus és Cereus nemzetségből. A nagyméretű gömbkaktuszok közül jól ismert az „anyós
ülés” (Echinocactus grusonii), továbbá a Ferocactus, Eriocactus, vagy más nemzetség idős
egyedei. Más nemzetségekhez tartozó kaktuszokat is találunk, mint például Mammillaria,
nagyon változatos fajok sokaságával, a közepes méretű Astrophytum, Lobivia, Gymnocalycium,
Notocactus, Parodia, Echinopsis, Chamaecereus, vagy a kis méretű Turbinicarpus és Frailea
egyedei is megcsodálhatóak az állandó kiállításon.(2 kép) Érdekes látványt nyújtanak a klorofill
hiányos, színes testű oltott növények, és a taraj alakú úgynevezett „krisztáta” növekedésűek.
Alanynak leginkább az oszlopos Cereus, Trichocereus nemzetséghez tartozó fajok egyedei
használatosak. (3 kép) Oszlopos kaktuszok közül a közepes méretű fajok a Cleistocactus,
Espostoa, Oreocereus, nemzetségekből kiemelt helyet kaptak a kiállításon. Opuntioidae
alcsaládból az Opuntia nemzetség egyedei közül az úgynevezett „anyós nyelv” többféle faja
megtekinthető, az Austrocylindropuntia, Cylindropuntia, Tephrocactus szomszédságábab
elhelyezve. Kuriózum a gyűjteményben a Melocactus nemzetség egyedei, főleg az idősebb
példányok, amelyeknél kialakult a növekedési csúcson az úgynevezett cefálium, egy tövisekből
és gyapjúszerű szőrökből képződött sapka, amiben megjelennek a virágok, illetve
megtermékenyítés után a termések magvakkal.
4. Mammillaria nemzetség fajai. Kép: Lőrincz István, Nagybánya.

5
Vannak olyan kaktuszok is, amelyek valódi levelet is fejlesztenek a növekedési idejük során, ide
tartoznak a Peireskia, Rhodocactus nemzetség egyedei. Melegebb trópusi éghajlatról származó
növények, általában a fák törzsén és ágain élnek, közepes vagy nagy virágokat fejlesztenek. A
Selenicereus, Epiphyllum vagy Zygocactus nemzetség fajai szintén megtekinthetők. Pozsgás
növények közül például az Agave, Aloe, Crassula, Echeveria, Sedum, Gasteria, Haworthia,
Kalanchoe nemzetségek tőlevélrózsás példányai közül egyesek tüskés szélű levelekkel, mások
párnaszerű vízraktározásra kialakult levelekkel, változatos színekben pompáznak a kiállításon.
Az Euphorbia nemzetség több faja a nagyméretű ágas egyedektől a kis gömb alakú fajokig
együtt kiállítva ritka látványt nyújtanak. Égetett agyag, téglalap alakú edényekben, ahogy a régi
gyűjteményben is voltak, mutatkoznak be az „élő kövek” a Lithops nemzetség fajai, amelyek
Dél-Afrika tájairól származó, érdekes növények. Élőhelyükön kövek és kavicsok között élnek,
olyan jól álcázva magukat, hogy alig láthatóak, innen ered a nevük is. 1980 tavaszán a művész
halálát követően a gyűjtemény részben el lett adva, részben adományozva a Máramaros Megyei
Múzeumnak (Muzeului Judeţean Maramureş). Pár évvel később, 1987 őszén a Nagybányai
Városi Tanács (Consiliul Local Baia Mare) városi kertészetének egyik üvegházában kapott
elhelyezést. A városi kertészetből közben Városi Környezet Közszolgálat lett (Serviciul Public
Ambient Urban), s ennek a tulajdonába került 2005-ben. Közben új telephelye épült a
kertészetnek a város szélén, így a kaktuszok is abban kaptak helyet 2009 őszétől.
Gyűjteményünk kaktuszainak és pozsgásainak nagyobb része a régi kertészet területén épített új
Central Parkban, a „Vida Géza kaktuszgyűjtemény kiállítási csarnokban” kerül a közönségnek
bemutatásra. Az állandó kiállítás a „Vida Géza kaktuszgyűjtemény kiállítási csarnokban”
naponta nyitva 10-18 óra között, hétfő kivételével, amikor a fontosabb gondozási tevékenységek
és takarítási munkákat végzik. Látogatása jelenleg ingyenes. A talajszinten ágyások lettek
kialakítva, ahová a nagyobb példányokat ültették be, a kisebbek edényestől kerültek
besüllyesztésre, és különféle típusú, méretű és színű kövekkel és kavicsokkal művészien
elrendezve. A kisebb kaktuszok és pozsgások edényestől az asztalokra kirakva színes kavics
minták kíséretében álcázva edényeiket. Megpróbáltuk származási hely szerint bemutatni a
növényeket, így vannak területeink Dél-Amerikai, Afrikai és Észak-Amerikai fajokkal
berendezve. Az ágyásokban, illetve az asztalokon nemzetség szerint csoportosítottuk a kiállított
egyedeket, névtáblákra kiírva nevüket. A Mammillaria nemzetség fajainak egy részét
megpróbáltuk fajcsoportok szerint bemutatni a tökéletesség igénye nélkül.(4 kép) Nem a
tudományosság, hanem a látvány érdekelt a kiállítás elrendezésekor. Fontos tudnivalókat
olvashatnak az érdeklődök minden terület mellé tartozó modern roll-up panelekről. Szívesen
fogadunk minden látogatót, mindenkit, aki szereti a kaktuszokat, és kérjük, látogassák meg az
egyetlen állandó kiállítást az országunkból, a térségünkből. A Nagybányára látogató turisták
programjából ez a látványosság se maradjon ki.
Térképen GPS: 47.648644, 23.576553
Címünk: Baia Mare (Nagybánya)
Strada Serelor nr. 2A
Maramures, Romania

Lőrincz István, kertészmérnök
Nagybánya, Central Park
Vida Géza kaktuszgyűjtemény kiállítási csarnok
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A Debreceni Pozsgástár 2017. 1. újságjában két olyan cikk is
olvasható, amely a botanikatörténet számára is szolgál néhány
teljesen új adattal. Az egyik: Ficzere Miklós: Opuntia és
Agave Magyarország első botanikus kertjében, a Heindelkertben (1630-1654) c. írása. A címben írt két dátum a
Heindel-kert, mint botanikus kert fennállásának feltételezett
időpontjai, abból kiindulva, hogy Heindel Ferdinánd 1628-ban
még Bázelben egyetemi tanulmányokat folytat, tehát tartósan
nincs otthon, kertjét nem tudja rendezni. A kert valószínű vége
1654, Heindel halálának feltételezett dátuma a rendelkezésre
álló adatokból következtethetően. A szerző kutatásai alapján
kiderül, hogy Heindel Ferdinánd orvosi, s ami abban a korban
e szakterület része volt, botanikai tanulmányokat is folytatott a
Bázeli Egyetemen. Személyes adatai is kiegészülnek, ismert a
felesége, és még néhány olyan részlet, ami most kerül magyarul közlésre. Először találjuk az agávét Aloe americana
néven, a Ficus indica maior és a F. Indica minor elnevezéseket, mivel a Heindel-kert jegyzéke
1651-ben jelent meg, 13 évvel korábban, mint Lippay János 1664-ben kiadott Posoni kert c.
könyve. Valószínűleg Heindel kertjéből kerülhetett a kétféle kaktusz a Posoni kertbe,
ugyanakkor Aloe americana (Agave americana) nincs a Posoni kert növényei között. Heindel
Ferdinánd végrendeletében a kertet a jezsuitákra hagyta, ez azt is jelenti, hogy a mai
szakirodalmakban Heindel kertjeként emlegetett terület semmiképpen nem lehetett az a kert,
amelyben növénygyűjteménye volt, mert arra a végrendelet nem vonatkozhatott. Hogy miért? Ez
is kiderül. A mai napig ismeretlen az eredeti kert, az, amelyik ott lehetett, ahol a háza volt, ahol
lakott. A szerző több más ellentmondásra és vitatható értelmezésekre is rámutat nem kevés
nyomozás eredményeként megszületett cikkében, amely még máshol eddig meg nem jelent
adatokat és metszeteket is közöl érvelése igazolására.
Elisabeth Sarnes, Norbert Sarnes és Roberto Kiesling: Austrocactus ferrarii (Cactaceae) Az
Austrocactus nemzetség legészakibb képviselője. Egy új faj leírását közlik a szerzők, akik
2007 júniusában a dél-amerikai Opuntiák barátaival való egyik találkozás alkalmával utalást
kaptak (ES és NS), hogy Mendoza városától északra van egy Austrocactus lelőhely. Ezt
vélhetőleg Konrad Müller és Bernd Schneekloth fedezte fel elsőként. Mivel őket kiváltképp ez a
nemzetség érdekli, azonnal felébredt a kíváncsiságuk, mert a nemzetség összes eddig ismert
lelőhelye Mendozától délre fekszik. Egyetértettek, hogy ez a növény egyetlen eddig ismert
Austrocactus-szal sem azonos. Az első leírás következő lépéseit közösen tervezték meg. Mivel
az Argentínában ápolt megfigyelési példányok első ízben 2010 októberében, pontosan Omar
Ferrari halálának napján virágoztak, azonnal azon a véleményen voltak, hogy megtisztelik őt
ezzel az Austrocactus-szal.
Pavel Pavlíček: Egy új „szent jánosi“ asztrofitum a Sierra La Purisima hegységből,
Coahuila, Mexikó. Az Astrophytum capricorne egy új alfajának, az Astrophytum capricorne
subsp. sanjuanense leírását kapjuk a szerzőtől. „Amikor 1998-ban átutaztunk Mexikón, egy
poros úton összetalálkoztunk egy szembejövő Volkswagen autóval, ugyanattól a kölcsönző
társaságtól, akiktől mi is kölcsönöztük az autónkat. Mindkét autó egyszerre állt meg, mindkét
legénység hasonlóan vélekedett, ezek csak kaktuszosok lehetnek. Hát persze, hogy azok, a másik
autóban egy idősebb házaspár utazott Németországból, akik mint Schmidték mutatkoztak be.
Beszédbe elegyedtünk az útárok szélén: ki merre járt, mit látott és egy érdekes tanácsot kaptunk:
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„Ha látni szeretnénk az Astrophytum crassispinum fajt, ne feledkezzünk meg lefordulni a
Monclovából Cuatro Cienegasba vezető úton, San Juan de Boquillas falucska felé. A poros úton
haladjanak tovább, keljenek át a vasúti síneken, és hamarosan egy beton öntözőmedencére
találnak. Itt az autót le kell parkolni és gyalogosan kell megtenni a síkságon átvezető utat,
egészen az emelkedések kezdetéig. Ott, azokon a lejtőkön tenyészik ez a tiszta sárga virággal
pompázó ékszer.(…) Rudy Grym az információt ezekkel a szavakkal fogadta, »Biztosan élnek
ott lofofórák is«. Kis idő elteltével már a tetthelyen voltunk. Még mielőtt elértük volna a lejtőt,
más fajokra is ráleltünk” A taxont latin diagnózisát is olvashatjuk, remélve, nem csökkenti a
kaktuszkedvelők tudásvágyát.
Nagy Sándor: A bolíviai Cerro San Miguel gyöngyszeme. A gyöngyszem nem más, mint a
Gymnocalycium chacoense, e növény felfedezésének történetét ismerhetjük meg a különös
alakú, formájú Cerro San Miguel hegységben. A felfedezés izgalmairól néhány sor: »Amikor
pedig az egyik növény számtalan kis fehér, illetve halvány rózsaszínű virágot hozott, akkor
Amerhauser úgy döntött, hogy közel három év elteltével tisztázni kell a populáció mértékét és
tulajdonságait, ezért újra felkereste ezt a helyet 1998-ban (1. kép). Tekintettel arra, hogy a
felfedezés óta, magáról a növényről sem, ennél hitelesebb leírás még nem született, (sehol nem
találtam), álljon itt a második útról szóló kivonatos jelentés Amerhauser szavai alapján:
„Járművünkkel semmi műszaki probléma nem volt az úton, de folyamatosan fennállt a veszélye
annak, hogy elakadunk, és végleg megállunk. Körülbelül 100 kilométerre a kiindulási
pontunktól, azután hogy igazoltuk magunkat, mikor átléptük a paraguay-i határt, hirtelen egy
páncélozott járművet láttunk közeledni katonákkal, akik azonnal ránk szegezték fegyvereiket.«

Fábián László: Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút. 9. rész. Frič nyolcadik útja. 1928.
október 25-vel kezdődött. Gyűjtéseit a számára már jól ismert Uruguayban kezdte meg, erre több
oka is volt. Európából a Kordillerákhoz innen volt a legközelebbi útvonal, másodszor, az
akklimatizáció szempontjából is ideálisnak mutatkozott. A fordított útvonal nem lett volna
ésszerű, mert nulla méter magasságból felfelé menni könnyebb, mint a magas hegyek eltérő
nyomásviszonyait és klímáját azonnal magára vállalnia. Első célpontként a nehezen
megközelíthető uruguayi Sierra de las Animas hegyet választotta, itt szeretett volna gyűjtésekkel
egy kissé javítani anyagi helyzetén. Már 1929 januárjában a német Möller Deutsche GärtnerZeitung második számában, hirdetésekben biztosította az érdeklődőket az itteni kaktuszok
nagyobb mennyiségének importjáról. Útjai során szokásává vált, bizonyos példányokat
bemetszéssel megjelölni, hogy az elkövetkező utazásai alkalmával feljegyezhesse, mennyit is
gyarapodtak. Serro-Hú hegyen ilyen módon jelölt egy Notocactus schumannii egyedet, és az 25
év alatt csak 10 centis növekedést produkált. Más megjelölt növényeknek még a nyomát sem
lelte meg, idővel rájött, az ok igen egyszerű. A megsértett növények lágyszöveteihez így
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könnyen hozzáfértek a rovarok és a hangyák. Ezek nagyobb mérvű károsítása a növények
pusztulását okozták. Egy hét elteltével elindult az argentin Kordillerák irányába azzal a céllal,
hogy tovább hatol majd Bolívia és Peru felé, itt eddig csak a vasutak mentén végeztek
gyűjtéseket. Frič Uruguay-ból Buenos Airesbe érkezett, amely számára korábban Argentína déli
részeinek, és a szomszédos északi államok látogatásainak kiinduló pontja volt. A 9. részhez
érkezve a „Nagy Kaktuszvadász”-tól remélhetőleg sok mindent megtanulnak, eltanulnak a
mostani magyar kaktuszvadászok is, leginkább talán a fáradhatatlan íráskészséget élményeik
megörökítésére.
Ficzere Miklós: Opuntia és egyéb pozsgás növénynevek Szenci Molnár Albert latin-magyar
szótárában 1604-ből. Szenci 1604-ben kiadott latin-magyar szótárában több olyan pozsgás
növény nevét találjuk, amelyek először fordulnak elő magyar forrásban, ezek egyike az Opuntia
szó, de ugyancsak első alkalommal találjuk az Euphórbia, Asclepias, Senéció, Cáctos szavakat.
Ez utóbbi értelmezését a szerző kiterjeszti, mert ebben az időben már nem csak bogáncs
értelemben használták, hanem a kaktuszok egy csoportját, az Európába elsőként bekerült
kaktuszokat melocactos néven nevezték.
Havas László: Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Dósa Béla. „Ez alkalommal Dósa Bélát szeretném
kicsit jobban megismertetni az olvasókkal, bár azt hiszem, talán nincs is olyan kaktuszgyűjtő
hazánkban, aki ne ismerné személyesen, és azt hiszem, olyan gyűjtő sincs, akinek legalább
néhány növénye ne tőle származna. Ő a magyar kaktuszos élet egyik „Nagy öregje”. Tanúja, sőt
résztvevője volt a magyar szervezett kaktusz gyűjtés kezdeti lépéseinek. Személyesen ismerte,
sőt jó barátságban volt az alapítókkal, noha Ő maga csak néhány hónappal az országos egyesület
létrejötte után lépett be. Meglátogattam otthonában, hogy beszélgessünk a múltról, jelenről és a
jövőről. Miután végigjártuk az üvegházat, amit én is jól ismerek, hiszen kb. 20 éve ismerem
Bélát, és számtalanszor jártam már nála, kiültünk a nagy diófa árnyékába. Szinte fel sem kellett
tennem a kérdéseimet, csak beszélgettünk és jöttek a történetek a kezdetekről, a régi öregekről,
akik közül én sajnos néhányukat már nem ismerhetek. Megpróbálom ezeknek a történeteknek
legalább egy töredékét átadni az olvasóknak.” – írja bevezetőjében Havas László.
Ficzere Miklós főszerkesztő

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
2017. március 25-én, szombaton 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 16 órakor)
Egyesületünk közgyűlést tart.
Helyszín: Debrecen, Süveg u. 3. Csapókerti Közösségi Ház
Napirendi pontok:
1. 2016. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Tóth Norbert
2. A 2017. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Tóth Norbert
3. Titkári beszámoló. Előterjesztő: Szászi Róbert
4. Alelnök, főszerkesztő beszámoló: Előterjesztő: Ficzere Miklós
5. Egyebek. Előterjesztő: Dr. Csajbók József
Dr. Csajbók József sk. MKPT Elnök
Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség.
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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!

1. Bimbós Mammillaria zeilmanniana f. cristata.
Kép: Nagy József, Mikepércs

2. Kiss László üvegháza februárban.
Kép: Kiss László, Orosháza

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 a Debreceni Pozsgástár és a
digitális Hírleveleink, ill. a Kaktusz és Pozsgás Magazinunk korábbi számaiból.
Ficzere Miklós
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Írta: Szabó Gábor
Elsősorban leszögezem, hogy a cikk talán minden szavával egyetértek. Hozzászólásom
lényegében egy kis kompletálás a cikkhez az én szemszögömből nézve. Lehet, hogy hibásan
kezdem mondanivalómat, mert már részleteket más alkalmakkor is leírtam. Van egy régi
mondás, amihez tartom magam: Régi viccek nincsenek, mert mindig vannak fiatalok, akiknek
minden új. 1945-tól Kolozsváron laktam és 1953-tól a Majális utcában (Republici volt) a
botanikus kerttől kicsit feljebb. Nagyon sokat jártam a botanikus kertben, mert mindig nagyon
szerettem a természetet, a virágokat. Az egyik üvegház gondnoka az egyik osztálytársam bátyja
volt. Tehát mindenüvé "szabad" bejárásom volt. Minden növényt észrevettem, csak a
kaktuszokat nem. 1964-ben a Törcsvári kastély (Brán) udvarán látott sárgavirágú Opuntia tett a
kaktuszok szerelmes rabszolgájává. Akkoriban én is minden könyvben olvasott útbaigazítást
betartottam, mint kezdő gyűjtő. 1969 júliusában a Brassó melletti Négyfaluba (Sacelébe)
kerültem, ahol 1973-ban vettem egy kis lerobbant házat, és ettől kezdve saját tulajdonomban
élek, növényeimmel együtt. Lehetőségeim nem túl nagyok. A ház a tenger szint feletti 670 m
magasságban található. Szabadban tölthető nyárias időszak csak június 1-től október 1-ig van
ezen a vidéken. Tölem 7.800 m-re fekszik a Nagykő-havas (Piatra Mare), 1843 m magas. 10.500
m-re van a Keresztény-havas, (Postavar), 1800 m magas, és 26.000 m-re az Omul-csúcs (Embercsúcs) található a Bucsecs-hegységben (Bucegi) (1. kép), legmagasabb csúcsa 2.505 m.

1. A Bucsecs-hegység havas csúcsai és fennsíkja.

Minden augusztus 20-a körül van hét-tizennégy napos esős idő, amikor nappal is csak +3°C
meleg van. Extrém havazási adatok: 1988. április 11-én reggel az udvari padot 80 cm hó fedte, és
2013. október elsején délben a 2, 3, 4. képen látható havazás volt. Talán a fent leirt természeti
adottságok alapján nyugodtan állíthatom, hogy "extrém" körülmények között nevelem "tövises
gyermekeimet". Eleinte a házban a két gyermekkel egy szobában laktunk, ezért a kisszámú
növényeimet mindenütt megpróbáltam teleltetni. Sokszor a "speciális" teleltetési körülmények
vége a pusztulás lett. Az „öregek” útbaigazításainak kritika nélküli betartása nekem rengeteg
növény elvesztésébe került. Az 1990-es évek elején egy alkalommal egy bukaresti „öreg” gyűjtő
ismerősömet látogattam meg. Egyszer csak elkeseredett hangon meséli, hogy "a múlt héten egy
nagyon szép 30 éves Astrophytuma elpusztult és nem tudja, milyen okból. Nem mondtam
semmit, de nagyon csodálkoztam, mert az illető 70 éven felüli, még praktizáló orvos volt, akinek
nem lehetett probléma, hogy mikroszkóp alatt minimális vizsgálatokat végezzen vagy
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2,3,4. kép 2013 szeptemberében készült. Jól láthatók a behavazott kaktuszok, különösen figyelemreméltók a
középső kép bal felső sarkában lévő Epiphyllumok.

végeztessen. Egyszer vittem neki bükk földet, mikor újra találkoztunk, örömteli arccal mondta,
hogy "analizáltattam a földet, és nemtaláltak benne nematódákat és más veszélyes kártevőket".
Tehát laboratóriumi vizsgálatokat is tudott végezni, végeztetni. Akkor miért nem tudja mitől
pusztult el a 30 éves Astrophytum? Ezért a 90-es évektől kezdtem az elpusztult, vagy beteg
növényeket felboncolni, fényképezni a látható beteg részeket, különleges részeket, és néha
kezdtem gondolkozni is. Saját véleményem szerint sok betegség okára, gyógyítására rájöttem.
Ezért Fábián László úr megállapításait kibővítem, az általam is tapasztaltakkal. (A dőltbetűs,
vastag írás az eredeti cikkből való).
„Minden egyes előadásom elején leszögezem: az itt elhangzottak az én véleményem, és a
növények tartásával kapcsolatos észrevételek és gyakorlatuk saját tapasztalataim alapján
értendők.”
A lakhelyem és az itteni környezeti feltételek előbbi leírása alapján remélem, hogy mindenki
láthatja, "speciális" körülmények közt nevelem növényeimet. A lakásom tengerszint feletti
magassága majdnem egyezik a Dobogókő magasságával, amely 700 m. Magyarországon, de itt
Romániában se tudok kaktuszgyűjteményről ilyen tengerszintfeletti magasságban. Amit én írok,
azt mindenki figyelembe kell vegye, hogy zordabb feltételek közt növő növényekre vonatkozik,
és én is kell vigyázzak, hogy a magyarországi feltételek másak, mint az enyémek. Viszont egész
biztosan vannak a világban gyűjtemények, melyek természeti körülményeihez hasonlítva az
enyémek paradicsomi körülmények. Itt Romániában a szatmári, bukaresti, craiovai, constancai
körülmények sokkal kedvezőbbek, mint nálam. Itt csak a földrajzi elhelyezésből adódó
különbségeket taglaltam, de mindent mindenki a saját körülményei és érdekei figyelembevétele
szerint tanulmányozzon, alkalmazzon.
„Az itt ismertetett módszeremet nagyon hosszú időn át fejlesztettem ki, úgy 40-50 év alatt…”
Én 1964 októbere óta foglalkozom a kaktuszgyűjtéssel. 1973. óta lakom saját tulajdonban, és
azóta van több növényem, és kellett kitanulmányozzam a teleltetési megfelelő körülményeket,
tehát én is kb. 40 éve kezdtem a saját tapasztalataimat kikristályosítani. 1964-től 1973-ig azt a
pár növényt amim volt, a szobában tudtam teleltetni, különös problémák nélkül. Láttam
barlangban, pincében teleltetett gyűjteményeket. Én is ugyanígy próbálkoztam, sok veszteséggel.
A barlangban tiszta sötétség volt, de szaharai szárazság és +4°C hőmérséklet, és nem tartottak
ott semmilyen mezőgazdasági terményt. Az én barlangom a pince volt. Én is pincében kezdtem
tartani növényeimet, de miután tavaszra a növények nagy része elpusztult, kezdtem
tanulmányozni a pincémet. A mezőgazdasági terményeknek nagyon megfelelő, földpadlós, jó
pince +4°C hőmérséklettel. Télen a terméskőfalazás malteres részein néha jég jelent meg. A
zöldségnek jó volt a pince, mert nem száradt ki, a kevés beszivárgott talajvíz jól tartotta őket, de
a kaktuszokat elpusztította. Még volt egy probléma. A krumpli és hagymafélék betegsége a
Fusarim oxysporum, mely betegség a pincében kevés hagyma és krumpli gumón jelenik meg, de
a kaktuszokat kiírtja. Ezért 1988-ig csak a lakásban egy kevés növényt tartottam. 1988-ban
átalakítottam a padlás egy részét üvegházzá, és ettől az időtől kezdtem újra gyűjteni a
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növényeket. A padlás végén nagy leszerelhető ablakokat képeztem ki, hogy nyáron a fenn
maradt növények is kapjanak direkt napfényt, de az esőtől védve legyenek (5,6,7. kép). Itt
nyáron direkt napfényt is kapnak, és az ellenőrizetlen öntözéstől (eső, jégverés) védettek.

5,6,7. képen balról jobbra: A padlás télen, tavasszal, nyáron.

Télen villannyal fűtök. A növényeket majdnem teljes sötétben tartom +6 °C hőmérsékleten. Az
üveg alá télire hungarocell bélelést teszek (8,9,10. kép). Ha jól süt a Nap, a hungarocell egy
részét le tudom szedni, hogy a növények kapjanak világosságot és spóroljak a fűtéssel is, és
amikor nincs fagy, lehet szellőztetni is 11. kép). Probléma a hungarocell darabok nyári tárolása,
amit én a padláson oldok meg. Ha valakit érdekelnek kivitelezési részletek, állok rendelkezésére.

8,9,10 képen a padlás belső tere a fel, ill. leszerelhető Hungarocell bélésekkel.

Nyárára a magas növésű növényeket védelem nélkül a szabad
ég alatt (12,13. kép), a kisméretűeket fóliával lefedhető
állványon (14,15,16. kép) tartom. Ezeket a növényeket a fólia
egészen jól megmentette a behavazódástól (4. kép). A 14.
képen látszik, a polc úgy van kiképezve, hogy a felső
polcokról az alsókra ne csorogjon víz, mert ha fent van egy
beteg növény, a betegség spóráit a lefolyó víz az alsó
növényekre viszi, melyeket meg tud betegíteni. Van egypár
kaktuszféle, melyek télire melegebbet kívánnak. Ezeket a
szobám ablakának párkányán tartom, és néha meg is öntözöm
(17. kép). Szintén a szobámban tartom a magas növényeket,
mert nem tudom felhurcolni a padláson lévő üvegházamba
(18,19. kép). Igyekszem a növényeimnek biztosítani minél
több direkt napfényt, mert minálunk talán fele annyi napfényt
sem kapnak, mint őshazájukban.
11. szellőztetés télen fagymentes időben.

13

12.

13.

14.

15.
17.

18.

19.

16.
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„tőzeglégy”: Meglehet, hogy a tengerszint fölötti magasság és a hosszú, hidegebb telek miatt
nálunk nincsenek és ezért nem hallottam róluk.
„vetés”: Volt idő mikor én is próbálkoztam mindenféle, mások által leírt és ajánlott
módszerekkel, de nem láttam értelmét vele foglalkozni. Romániában már a Szupermarketekben
sem nagyon lehet kaktuszokat vásárolni, nincs keresetségük. A kb. 30 romániai gyűjtőért nem
érdemes nagyszámú magoncot nevelni és 2-3 év után kidobni. Ha egy növényemen lesz
magtermés, egy pár magot a növény köré a cserép tetejére elszórok és hagyom keljenek ki,
mintha őshazájukban lennének, többletöntözés és tápoldat nélkül (20,21. kép). Vannak esetek,
amikor a növényről hull le a mag, és akkor az anyanövény körül rengeteg magonc kel ki (22.
kép). Ha a magonc megnő akkorára, hogy probléma nélkül át lehessen ültetni, vagy valaki kéri a
növényt, kilehet venni, és elajándékozni, vagy átültetni. Ezek a magoncok általában egészséges,
erős, életképes növények.

20.

21.

22.

„csávázás”: A magokat nem csávázom, mert javarészül már a magházból egyenesen a talajra,
apró kavicsok közé jutnak, ahol kikelhetnek. A vásárolt magokkal kissé más a helyzet. Vannak
magok, amiket a kereskedelemből vásárolhatunk, valószínűleg már csomagolás előtt fertőtlenítve
voltak. Más vásárolt mag, mint amit mi gyűjtők az egyesületnek küldünk, összekerülhetnek
betegségeket hordozó magokkal. Ezek a magok valahol valamilyen, általunk nem ismert halyen,
módon voltak összegyűjtve, egy ideig raktározva, majd postázva lettek, viszont a helyek, amiken
átjutnak, amíg a feladótól a címzettig eljutnak, nem mindig biztos, hogy nincsenek megfertőzve.
Talán ezeket a magokat egyszer, a vetés előtt kellene csávázni.
„penész”: A penészes rész vízzel való bepermetezése lehet, hogy elősegíti az összes spóra
fejlődésnek indulását. Szerintem a direkt napfény minden penészt kiszárít, elpusztít. Mielőtt
megoldottam a nyári direkt napon tartását a növényeimnek, nálam is néha megjelent penész.
Abban az időben nagyon halvány rózsaszínű hipermangán oldattal permeteztem a megtámadott
növényeket. Talán az utóbbi 20 évben nem volt penészproblémám. A káliumpermanganát
(KMnO4), más néven hipermangán, lila kristályos, erős oxidálószer. Nagy hígításban
halványrózsaszínű, a növények permetezésére csak a híg, halványrózsaszínű oldatot szabad
használni. Gyenge méreg, de a híg oldatát a gyógyászatban is használták fertőtlenítésre. Nagyon
erős oxidáló szer, ha lángra lobbant, talán elolthatatlan, mert a bene lévő oxigén táplálja az égést,
ez egy aktív oxigén felszabadulás, mely segítségével fejti ki hatását. A rakétamodellezők
rakétamotorjuk üzemanyaga égéséhez szükséges oxigént az üzemanyagba kevert
káliumpermanganát biztosítja. Szabad árusítása és felhasználása törvényileg tiltott. Minden
esetre mivel növényeim átlagban hét hónapig direkt napfény nélkül vannak, ősszel, mikor
beviszem a teleltető helységbe, és tavasszal, mikor kihozom, megpermetezem őket rovarölő
szerrel és hipermangános permetlével. Ha nincs látható probléma, többet nem permetezem
vegyszerekkel. Ha valaki akármikor, akármilyen probléma megjelenését észleli, rögtön de
megfelelő módon és megfelelő anyaggal és elegendő ideig kell beavatkoznia.
„üvegfedés”: Valamikor én is használtam a magvetés üveglappal való fedését. Nem nagyon
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javaslom. Egy alkalommal nagyon jó keltek a
magvetéseim. A vetés üveglappal volt lefedve. Egy
gyakorlati hiányosságból származó tévedés miatt a
vetésre napfény jutott. Mikor hazaértem a
munkából és örömmel mentem, hogy lássam,
milyen jól fejlődtek a meleg napos időben a
magoncok, sajnos már csak a saját nedvességükben
megfőtt magoncokat találtam. Egy időben olcsón
lehetett kapni a "Praktiker" szupermarketekben
mikro sütőbe műanyag edényeket (23. kép). Lehet
bele hőmérőt szerelni, nagyobb légtere van, mint az
23.
üveglapfedésnek, és mivel műanyag, nem nyeli el
annyira, mint az üveg a kaktuszok részére fontos napsugárzást. Aki ilyesmivel akar foglalkozni,
feltétlenül ki kell kísérletezze, hogy az év hónapjai és a magoncok mérete szerint, mikor, hova
kell helyezze az edényt, hogy ne járjon úgy, mint én, de a magoncok gyorsan és egészségesen
fejlődjenek. Ezek a mikro edények még azért is nagyon jók, mert nehezen tudnak bejutni a
magoncokhoz más típusú kártevők, mint a hangyák, kaparódarázs, esetleg egér. Az egerek, ha
télen nedvességre van szükségük, rengeteg kárt okozhatnak, én megjártam. A teljes fiatal
magoncos tálakat kiürítették, de még idősebb növényeket is tönkretesznek. A 24. képen látható
növényt csak megkóstolták az egerek, a magoncaimból csak a földet tartó tál és föld maradt meg.
Az egerek ellen védekezésül evőeszköztartó drótháló fedést használtam (25,26. kép).

24.

25.

26.

Az egereket csak egérfogóval vagy méreggel lehet kifogni (27. kép). A következő nagy
meglepetésem az volt, mikor a dróthálós fedő alatt a magoncok földje össze volt túrva, a
magoncok kiforgatva a földből. A kaparódarázs az általam használt drótháló lyukain baj nélkül
átbújt. Erről nincs képem, de a mikró edényben már ilyesmi nem történt meg. A 28. képen a
cserepes edényekben garázdálkodó kaparódarazsak láthatók. A növény gyökerei között készít
helyet az utódainak (29. kép).
27.

28.

29.
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Egy kaparódarázs rengeteg földet hord ki a növény gyökerei közül (30. kép). Ezektől csak
rovarirtó szer segítségével lehet megszabadulni. A másik nagy probléma a hangyatámadás. Ha
valahova beszoknak, csak hangyairtó szerekkel lehet tőlük megszabadulni. Egyes növények
cserepébe befészkelik magukat (31,32. kép). Csak véletlenül veszi észre az ember és
megszabadulni tőlük csak a szabadban lehet, kiborítva a növényt az edényéből, jól kimosva a
gyökereket, esetleg rovarirtóval kezelve a gyökeret, melyet beültetés előtt jól lemosunk.

30.

31.

32.

A hangyák sem hülyék. Ha nincsenek zavarva egyes növények, egész belső részét megeszik,
csak a tövises bőrt hagyva meg (33. kép). Ha egy növénnyel végeztek, átmennek egy másikra
(34. kép), melynek a belső része szintén megfelel ízlésüknek. Sajnos, ezt a pusztítást sokszor
olyankor veszik észre a gazdák, mikor a megtámadott növény már menthetetlen. Ha ezek az öreg
növények ízlenek nekik, a magoncokat se vetik meg. Védekezés csak vegyszeres úton
lehetséges. Ezen kellemetlenségek egy részétől megmenthetnek az üvegtakarások. Talán jobb és
ma már nem probléma a műanyaglap fedés, de a szellőző nyílásokat felfedezik ezek a rovarok. A
fenti problémákkal nem biztos, hogy mindenki találkozott. Valószínűleg vannak, akik más
hasonló problémákat már megoldottak, és jó, ha a problémákra talált megoldásokat
közzétesszük, hogy ne haljunk meg bután. Minden esetre mindenki egyre inkább készüljön a
kellemetlen, vagy kártevő rovarok megjelenésére, mert a "civilizált" világ mind több és nagyobb
területekről szorítja ki a rovarokat, melyek „civilizálódnak” és beköltöznek a városok lakásaiba.
Sajnos sok fajta rovar "zavarását" csak rovarirtó szerek bevetésével lehet majd visszaszorítani.

33.

34.

„tápok”: A kaktuszgyűjtőknek a saját gyűjteményük tápoldatos kezelését nem ajánlom. A
tápoldattal kezelt növények gyorsan és nagyon látványosan szép növényekké nőnek. Virágzásuk
olyan látványos, gazdag virágzás, hogy bámulatba ejti a csodálóját, mert csak nézni nem is lehet,
csak csodálni (35-38. kép). A tápszeres szép és gyors növekedés és bő virágzás a növényt alkotó
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35.

36.

37.

38.

sejtek nagyobb méretű növekedésének eredménye.
Csakhogy a nagyobb méretű és gyorsan fejlődő sejtek
sokkal kevésbé ellenállóak a változó természeti
megpróbáltatásokkal szemben, és a gombabetegségek
spórái is könnyebben táptalajra találnak rajtuk. Ezért
kellemetlen meglepetésekben is lehet részünk. Mindenesetre, ha látjuk, hogy a magok kezdenek kikelni,
talán egyszeri tápoldatos öntözés jót tehet. A magoncoknak elsősorban a gyökérrendszerüket kell erősre
kifejleszteniük (39. kép), hogy könnyen tudják a későbbi szegényebb táptalajból a megfelelő mennyiségű
tápanyagot felvenni. Később már a növénynek egyedül
kell boldogulnia, mintha ősi élőhelyén lenne, ahol
senki nem öntözte tápszeres oldattal. Minden esetre,
aki tápoldattal is öntözi növényeit, nagyon vigyázzon,
39.
hogy télen-nyáron lehetőleg azonos külső, természeti
körülményeket biztosítson növényeinek, hogy ne szenvedjenek károsodást. Én nem is kedvelem
azokat a nagyon szép, látványos növényeket, mert már nem is hasonlítanak az eredeti
termőhelyen növő "testvéreihez".

18
”talajkeverék”: Nem akarom azt mondani, hogy nem jó, ha tudjuk, minden növény őshazájában
milyen talajon nő, de szerintem általában nem fontos, hogy ugyanolyan talajkeveréket
használjunk. Természetesen a gipsz falakon élő növények talajába feltétlenül keverjünk gipszet,
esetleg tört alabástromot. Általában a gyökér termelte sav a gyökeret körülvevő mindenféle
kristályból kioldja a neki szükséges anyagokat. Egy sima márványlapra súlyokkal fixált
paszulyszem gyökerei a márványból kioldotta a szükséges anyagokat (40. kép). A márványba a
gyökér termelte sav mart nyomot (41. kép). Nem hiszem, hogy egy szem paszulyban annyi
táplálék lenne elraktározva, hogy a képen látható méretre nőjön, a márványból kioldott anyagok
nélkül. Én minden tönkrement növényt hordóba rakok, hogy komposzt legyen belőlük (42. kép),
mert a beteg, rothadó növényekből alakult komposzt bőven tartalmazza azokat az anyagokat,
amire a majd beleültetett növényeknek szükségük lesz, fertőtlenítve és szántófölddel keverve.

40.

41.

42.

„őszi, téli vetés”: Én arra az eredményre jutottam, hogy a tavaszi vetésem őszre utolérte az őszi
vetés magoncait, és jól láthatóan egészségesebbek, erősebbek lettek. Lehet, az én természeti
körülményeim, esetleg hozzáállásom volt az oka.
„napos helyre borított magoncok napsugár kezelése”: Én minden talajból kivett növényt, így a
magoncokat is, (43. kép), valamint minden valamilyen okból megsérült, megvágott növényt két
hétre direkt napasugarak hatásának teszem ki (44. kép).
Növényekhez átültetés végett, vágással vagy akármilyen
megsértéses művelettel csak akkor nyúlok, ha napos idő
van, és rögtön napfénykezelésnek tudom alávetni a
megsérült növényi részt. Borús, nedves időben a
megsérült részeken egy órán belül megtelepszenek a
Fusarium és más penészgomba spórák, melyek majd a
beszáradt seb alatt lassan, de biztosan elpusztítják
növényünket, hogy ők élni, fejlődni tudjanak. A
megsérült rész az 45. képen láthatóan megnyugtatóan
beszáradt. Az 46. képen a beszáradt seb alatt a Fusarium
terjed. Ha átültetünk egy növényt (47. kép), lehetetlen
úgy csinálni, hogy egy pár hajszálgyökér ne sérüljön
meg. A növény szemmel láthatóan egészséges és
beültetés után jól fejlődik egy ideig, de belülről általunk
láthatatlan módon a gombabetegség pusztítja (48. kép).
Egy egészségesnek látszó növény az 49. képen, amely
belülről már teljesen elpusztult a gombabetegségtől (50.
kép). Mikor észrevesszük, hogy valami baj van,
legtöbbször már menthetetlen.

43.
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44.

47.

45.

48.

49.

46.

50.

„vesztesége”: Nincs nagy veszteség, mert a vegyszeres kezelés jól
életben tartja a növényeket egy ideig. A veszteség csak az új gazdáknál fog megjelenni a következő évben, de ezért már az új gazda
a hibás, mert nála ment tönkre a vásárláskor a "teljesen ép, esetleg
szépen virágzó növény". Ez a helyzet az oltott növényekkel is. Nem
láttam egyetlen termelőt, kereskedőt sem, hogy az eladásra oltott
növények oltásakor, egyszer is fertőtlenítették volna a szerszámokat. Az új gazdánál elpusztulhat a növény, vegyen másikat. A kaktusz eladásból élők sok növényt eladnak, másoknál pusztuljanak a
növények, a gyűjtők vigyázzanak, és úgy csinálják, hogy megmaradjanak. Én nagyon ráfizettem erre a módszerre, de nem haragszom rájuk, ők is éljenek és tartsák el családjukat.
„utókelés”: Az utókelés is meglehet, hogy a növényvilág
fennmaradásának egyik biztosítéka (51. kép). A természetben a
51.
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kelés után jöhet egy természeti "katasztrófa", például egy vízözön, mely a kikelt magoncokat
elmossa, vagy addig tartja víz alatt, míg rothadni kezdenek. Talán a magoknak nagyobb esélyük
van, hogy ahova az árvíz lerakja, ott kikeljenek, esetleg az elvonultárvíz után a száradó meleg
talajon a víz alatti időt túlélő mag kikel és biztosítja a faj fennmaradását.
„Előadni a tudnivalókat nem bűn. A bűn az, ha
meghagyjuk magunknak a megszerzett tapasztalatokat, és ezzel az Öregjeink csapdájába kerülünk”: A kaktuszgyűjtők javarésze nem botanikus, vagy biológus szakember. A pillanatnyi
megítélés szerint akármi a véleményünk, tapasztalatainkat, megfigyelésünket, nyugodtan
leírhatjuk, mert soha sem lehet tudni, mikor,
kinek lesz segítségére. Verne Gyula 1865 körül a
"holdba utazott, vizionálta a holográfot" és még
sok más akkoriban fantasztikus dolgot megál52.
modott, amelyek ma mindennapi dolgok. Nem
leszünk Verne Gyulák, de lehet, hogy sok észrevételünket a tudósok és szakemberek jobban
kellene már, hogy értékeljék. Rajtam sokan nevetnek azért, mert meg vagyok győződve, hogy az
ember inkább a kengurutól származik, mint a majomtól (52. kép).
„Addig amíg nála vannak a növények, gond egy szál sem. Ment a vegyszer dögivel. Most jön a
kérdés. Mi lesz azt követően, ha én vásárolok ezekből az elkényeztetett magoncokból?”
Javarészük rövid idő után elpusztul. Örvendjen, aki az ilyen növényekből egy kis egészséges
részt talál, amit feloltva valamire, meg tud magának menteni. Most még felhívom a figyelmet
egy, két apróságra. Akik kaktuszt termesztésből és eladásból élnek, szeretik a növényeiket
felülről jövő szórt fénnyel megvilágítani. Ilyen esetben a növények gyorsabban nőnek felfelé a
fény felé, de egyesek már nem "természetes formájú" növények lesznek (53. kép: Brasilicactus
haselbergi). A Brasilicactusok termőhelyükön ferdefejűek (54. kép). Ugyanez a helyzet az
Eriocactus leninghausiival is (55. kép).

53.

54.

55.

„Lassan rájöttem egyes növények egyik titkára”: A mag a földbe vagy a földre kerül. Ott
esetleg a külső hatásokra megváltoztatja helyzetét, de mikor már a gyökereivel rögzítette magát
és el kezd növekedni, többet már nem változtatja meg az égtájhoz viszonyított helyzetét. Így
aztán szépen egyenesen nő felfelé. Minálunk senki nem vigyáz, hogy állandóan ugyan olyan
földrajzi orientációja legyen a növényeinknek. Különböző helyeken tartjuk őket cserépben,
ládákban, télen, nyáron más helyekre helyezzük a cserepeket olyan pozícióban, ahogy a sors
adja, vagy ahogyan a növény formája szerint a legjobb. Ilyen esetekben sem lesz "ferde fejű" a
növényünk. Rájöttem, hogy ha a cserép más pozícióban áll, mint amelyikben a mag kikelt, egyes
növények csavarodva kezdenek nőni, hogy lassan a növekedő rész megkapja a magból való
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kikeléskori földrajzi orientációt (56. kép). Ezt a növény annyiszor csinálja, ahányszor a cserép
más orientációba van elhelyezve a kelésihez viszonyítva. Ez a csavarodott növésű bordázat a
növény kinézését megváltoztatja (57. kép), és lassítja a növekedést. Sokszor bimbóvesztéshez
vezet, vagy nem is tud virágozni a növény. Én a cserepekbe mindig ugyanolyan orientációba
teszem a névcédulákat, melyek mindig, télen, nyáron, polcon, földön, telelő helységben,
ugyanabba az irányba néznek (58. kép). A magoncok első pikírozásakor az orientáció betartása
lehetetlen. Minden esetre már akkor is megfigyelhető, hogy amelyik növény az eredeti orientáció
szerint lett pikírozva, jobban nő az első időkben. Kísérletképpen egy Echinocereuson végzett
kísérletem szerint a növény bordái úgy csavarodtak, ahogy én akartam (59. kép). Szerintem ez a
jelenség földrajzi tropizmus.

56.

57.

58.

59.

„Egyes üvegházak üvége mészlével van kezelve, hogy a
növények az üveg alatt ne égjenek meg.” Nemtalálom
helyesnek ezt a szokást. Mi az északi félteke 45.
szélességi fokától északabbra vagyunk. Itt a kaktuszok
olyan mennyiségű és erősségű napfényt kapnak, mint
Észak-Amerikában a Nagytavak, a Columbia-fennsík
vidékén élő növények, vagy Dél-Amerikában Argentína
legdélibb csücskein, a Szent György-öböl vidékén élők.
Itt már alig vannak kaktuszok, és a mexikói viszonyokhoz képest nagyon kicsi a napfény ereje. Arra kell
vigyázni, hogy a növények ne legyenek nagyon közel az
üveghez, mert az üveg nagyítóhatása tényleg megégetheti a növényeket. Az üveg alatt a tövisek is satnyábbak lesznek, mint a direkt napfény alatt. A cserép
míg könnyen elbírtam, nyáron direkt napon állott.
Mikor már nem tudtam a padlásra cipelni, üveg alá
került és jól látszik mennyivel satnyább lett a növekedés
(60. kép). Az üveg polikarbonátféleségekkel való
helyettesítése a kaktuszok szempontjából előnyös.

60.

22
Jarovizáció kommentálás nélkül: egyes fajta növények virágzásának feltétele a jarovizáció.
1978-ban kaptam egy Echinocereus longisetus v. delaeti darabot. Felneveltem, tartottam, mert
szép növény és vártam, hogy virágozzon, de nem akart. Úgy 2010 körül egy kaktuszos
folyóiratban olvastam, hogy egy kaktuszgyűjtő egy cserép Escobaria leeit télire kint felejtett a
kertben. A jó pár éves cserepes növény a telet jól átvészelte, és azon a nyáron virágzott.
Kipróbáltam én is (61. kép). Azon a télen a legalacsonyabb hőmérséklet -29°C volt nálunk. A
növény jól kibírta és nyáron virágzott (62. kép). Azóta is minden télen a kaktuszcserepem a
külső ablakpárkányon telel, hol szárazon, hol megázva, hol behavazva, hol hó nélkül. Azóta
minden nyáron virágzik.

61.

62.

Következő nyáron az Echinocereus longisetus v. delaeti egy hajtását meggyökereztetve
cserépben kint hagytam egész télire, megfagyott, elpusztult. Következő tavasszal március
elsejétől tettem ki a szabadba, ahol -9°C-ig kibírta a hideget, és azóta minden nyáron virágzik
(63.. kép), kb. 40 év után. Ez köszönhető a jarovizációnak. Ugyanezt a kezelést adtam egy
Mammillaria senilisnek, mely már vagy 15 éve nálam volt, de nem virágzott. Jarovizáláson
átesve a nyáron virágzott (64. kép). A tavalyi március enyhe volt, talán volt -1, -2°C hideg.

63.

64.

Az Escobaria és Echinocereus a nyáron virágzott, de a Mammillaria nem, valószínűleg
komolyabb hidegre van szüksége. Adataim szerint -10°C, amit kibír. Tehát vannak kaktuszok,
amelyeknek télen át kell esniük a fagy hatásán, de mindenki kísérletezze ki, hány fokot kíván
meg növénye, hogy ne veszítse el.
Szabó Gábor
Erdély, Négyfalu (Sacele)
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Az Egyetemes magyar encyclopaedia III., VI. és VII. kötetében találunk a Cactaceae-ra
vonatkozó szócikkeket. A III. kötetben (1861) az Anhalonium, a VI.-ban (1868) a Cactus-félék,
mint növénycsalád Pozsgár néven, a VII.-ben (1869) az Echinocactus nemzetség kerül
ismertetésre. Kaktuszokról nincsenek további szócikkek, melynek oka nem az akkori ismeretek
hiánya, hanem annak felismerése a kiadók, szerkesztők részéről, hogy olyan hatalmas
vállalkozásba kezdtek, ami anyagi erejüket lényegesen meghaladja. A pénz hiánya miatt a
későbbiekben a növénytani szócikkek szinte teljesen kimaradtak. A szöveg csak az értelmet
zavaró helyeken került javításra, ezek külön nem lettek megjelölve.
Ficzere M.
Megjelenés éve: 1861. III. kötet
Anhalonium a kaktuszfélék (Cacteae) rendébe tartozó növénynem. Leplének csöve tág, harangforma, levélkéi
számosak, két sorban állók, összenőttek; porodája számos, fokozatosan a virág csövére nőttek, a lepelnél
rövidebbek; bibeszára a végén tölcséres; bibéje nyolcz sugárú, dinnyeforma vastag bibircsókkal fedett
növények; bibircsói tövön levélformán kiszélesedtek, fölül gyapjas-barázdások; virágai a bibircsók nagyon
gyapjas hónaljából fakadnak, számosak. Négy ismeretes faja van, melyek virágházainkban is előfordulnak.

Megjelenés éve: 1868. VI. kötet
Cactus, Pozsgár. A pozsgárfélék (Cacteae) többnyire vastag, húsos, nedvdús, tüskés növények, tulajdonképi
levelek nélkül, a szár minden részeiből sarjadozva. Sokporodás virágaik szépsége és rendkívüli idomuknál
fogva mindenütt tenyésztetnek. Opuntia coccinellifera. Pirék termő pozsgár. Törzsökének egyes czikkelyei
laposan összenyomottak, viszás tojáskerekek, húsosak, egymásból kinövök és tüskés csomókkal ellátvák.
Rózsaalakú piros virágai a czikkelyekböl fejlődnek ki. E növényen él és ápoltatik a becses, piros festanyagot
szolgáltató pirék (Coccus cacti, Cochenille), mely oknál fogva Mexikóban különös ültetvényeken, melyek
nopalaria nevet viselnek, tenyésztetik. O. vulgaris, a kisfüge és O. ficus-indica, a nagyfüge cactusz, eredetileg
forró Amerikában vadon, de most Európában is sok helyen füge alakú, ehető gyümölcse miatt tenyésztetik. A
füge tüskés és óvatosságot igényel az élvező részéről, mert tüskéi a bőr alá jutván, sugarakra oszolnak és igen
nehezen kivehetők. Halványsárga virága a czikkek felső szélein fejlődik ki. Melocactus communis. Dinnye
cactusz. Gömbalakú, emberfő nagyságú, 12 - 18 tompa, tüskés bordával ellátott nedvdús, vérpiros virágú
növény. Az amerikaiak a sivatag forrásainak nevezik, mert nedvökkel a szomjtól tikkadt utasokat és állatjaikat
üdítik föl. — Cereus. Fáklyacactusz. Majd hosszú, hengerded, kigyóalakú, majd szögletes oszlopidomú
törzsökkel. C. sénilis, hosszú ezüst- fehér, hajnemü szálakkal. C. giganteus, harmincz lábnyira megnő, pompás
fehér és zöld virágokkal. C. flagelliformis. Ostoridomú, hosszú, lelógó, piros virágú indákkal. C. grandifiorus.
Hatszögü törzsökkel; belül fehér, kívül sárga virágai oly pontossággal nyílnak, hogy a figyelmes kertész a
napot, sőt az órát is meghatározhatja előre. Mamillaria simplex. A szömörcsös pozsgár. Viszásan tojásdad
alakú, szömörcsnemü, szőrös és tüskés kinövésekkel s tejnedvvel ellátott növény, melynek apró fehér virágai,
vörös, fekete magvú, ehető bogyókat hagynak hátra. A levélcactuszok közt megemlítendő: a Phyllocastus
Phyllanthus, némikép szárnyalt, levélidomú, tüske nélküli kinövésekkel és pompás skarlátpiros nagy virággal.
— A pozsgárféle növények kevés nedvességet igényelnek, s miután apró gyökereik vannak, csak kis
cserepekbe ültetendők, melyeket homokkal vegyes kertifölddel kell megtölteni. Szaporodásuk dugványok által
eszközöltetik. Télen 5-10° R. melegnél nem követelnek többet.
H—r.

Megjelenés éve: 1869. VII. kötet
Echinocactus. A pozsgárfélék (Cacteae) családjába tartozó húsos, gömbidomú hosszbordákkál ellátott,
tüskékkel fedett, leveletlen, kertjeinkben kedvelt műnövény, melynek eredeti hazája Amerika, hol a
legszárazabb helyeken, kövek és sziklák közt tenyészik. Gyönyörű nagy sokporodás virágját tetején hajtja, míg
az Echinopsis virágai oldalt nyílnak.
H—r.
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Egy évre csak 5.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények, 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?

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! 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: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez
szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történő felajánlásával,
amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2017 tavaszán lehet megtenni a 2016. évi jövedelmek bevallása alkalmával.
A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve:
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező nyilatkozat méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen.
Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan feltünteti!
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár Szerkesztősége
nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség!

25

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, DEBRECEN, 2016. SZEPTEMBER 29.

26

RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, HAJDÚSÁMSON,
2016. OKTÓBER 24.
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GADÁNYI JENŐ (1896. Budapest – 1960. Budapest)
A Képzőművészeti Főiskolát 1923-ban végezte el, ahol Vaszary János
tanítványa. 1925-ben az UME-t létrehozó Vaszary-növendékek között
találjuk. 1927-ben Párizsban járt tanulmányúton, ekkortól vett részt a KUT
kiállításain is. 1945-ben az Európai Iskola alapító tagjai. 1946-tól két éven
át az Iparművészeti Főiskolán tanított. Az 1948-as Ernst Múzeumbeli
kiállításán bemutatta az ő modern művészetét, azonnal menesztették
állásából, nyugdíjba küldték. Ezek után teljes mellőzöttségben, belső
emigrációban Békásmegyeren élt Kassák Lajos baráti közelségében.
dolgozott 1953-ig. Újabb kiállítást csak 1957-ben tarthatot. Absztrakt
művészet című könyve 1938-ban jelent meg, kiadatlan írásaiból 1986-ban
adtak közre válogatást. A természettel állandó, közvetlen kapcsolatban élő művész gazdag
életműve jelképrendbe foglalta a valóság élményeit. Konstruktív szerkesztési módja mellett nagy
szerepet juttatott a színeknek és a fantáziát megmozgató asszociációs motívumoknak.

Gadányi Jenő: Kaktuszos csendélet. 1944. olaj – karton, 67×93,5 cm. Magántulajdon.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

H
helios
heliosa
heliosus
helioscopius
heliotropium
helix
helleri
helvolilanatus
hemerocallis
hemisphaericus,
hemisphaerica
hempeliana, hempelianus
hendriksenianus
hennisii
henricksonii
heptaacanthus,heptacanthus
heptagonus, heptagona
heptangularis
herba

die Sonne
sonnige
sonnig, glänzend
sonnenwendend
sonnenwendend
gewunden
benannt nach Heller
beigefarben wolliger
helde Sonne
halbkugelrund, halbkugelige

nap
napos, verőfényes
napos, fényes, csillogó
nap felé forduló
nap felé hajló
tekert, spirális
Heller-féle
színesen gyapjas
szépséges nap (virág)
félgömbalakú

benannt nach G. Hempel
benannt nach K. Hendriksen
benannt nach W. Hennis
benannt nach Henrickson
siebenstachelig, siebendorniger
siebenkantig, siebenkantige
siebenkantig
das Kraut

herbasii
herbstii
hermanniana
hermentianus
herminiae
hernandezii
herrerae
herrfeldtii
herterii
hertlingianus
hertrichiana, hertrichii
hertrichocereus
herzogiana, herzogianus
hesteri
heteracantha, heteracanthus
heterocarpus
heterochromus
heteroclada
heterodoxus
heteromorphus
heterophylla
heterostyla

benannt nach Herkunft
Eigenname
benannt nach F. Hermann
benannt nach A. Herment
Eigenname: Hermin
benannt nach Hernandez
benannt nach Prof. F. L. Herrera
benannt nach Herrfeldt
benannt nach Dr. G. Herter
benannt nach Mr. Hertling
benannt nach W. Hertrich
benannt nach W .Hertrich
benannt nach Prof. Th. Herzog
benannt nach J. P. Hester
ungleichdorniger, ungleichdornige
verschiedenfrüchtig
verschiedenfarbig
verschiedenzweigige
unterschiedlich berühmter
verschiedengestaltiger
verschiedenblättrig
verschiedenrarbig

Hempel-féle
Hendriksen-féle
Hennis-féle
Henrickson-féle
héttövisű
hét élű, hét bordás
hétszögletű
virágzó növény föld feletti
része, lágy szárú növény
élőhelyről elnevezett
Herbst-féle
Hermann-féle
Herment-féle
Hermin-féle
Hernandez-féle
Herrera-féle
Herrfeldt-féle
Herter-féle
Hertling-féle
Herteich-féle
Hertrich cereusa
Herzog-féle
Hester-féle
különböző (páratlan) tövisű
különböző gyümölcsű
különböző színű
eltérő, más, elágazó
többféleképpen híres
más alakú, különböző alakú
változó levelű
különböző bibéjű

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. I. félévben
Január 28. szombat
Az Aztekium valdezi nyomában. II. rész
Előadó: Tóth Norbert
Február 25. szombat

Elnökségi ülés.
Majd kötetlen beszélgetés a pozsgásnövényekről.
Levezeti: Dr. Csajbók József
Március 25. szombat

Közgyűlés
Április 29. szombat

Ahová nézek, mindenhol szukkulens!
Előadó: Fábián László
Május 27. szombat
Látogatás az Egyetemi Botanikus Kert Kaktusz és Pozsgás Házába.
Szervező: Szászi Róbert
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!

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 elérhetőségen: 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
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Rajzolta Jenei Gyula.
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